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 Od Redakcji

Jednym z ważniejszych wydarzeń w porozbiorowej Polsce mających charakter 
wielkich patriotycznych manifestacji, w których uczestniczyli nie tylko licz-
nie zebrani Polacy, ale także przedstawiciele wielu mniejszości narodowych, 

był uroczysty, trzeci już (!), pogrzeb króla Kazimierza Wielkiego w Krakowie 8 
lipca 1869 r. Poprzedziły go – szeroko opisywane w dawnych gazetach, a póź-
niej także w opracowaniach popularnonaukowych i naukowych – działania pod-
jęte w krakowskiej katedrze w związku z konserwacją królewskiego grobu: de-
montaż nagrobka (15 maja 1869 r.) i (miesiąc później) rozpoznanie znajdują-
cych się w nim szczątków wybitnego króla.

O towarzyszących obu tym wydarzeniom, niecodziennych warunkach pogo-
dowych pisał Józef Łepkowski w liście do Józefa Ignacego Kraszewskiego: „Gdy 
15 Maja b.r. dla rozebrania sarkofagu dźwigano zawieszoną w powietrzu na 
sznurach, wykutą w kamieniu postać królewską, trzęsła się katedra od grzmo-

tów rozsrożonej burzy. Znów 15 Czerwca, gdym po 3ej 
godzinie przyklęknął na stopniu aby zajrzeć w otwór 
grobowej tumby, aby zobaczyć zwłoki Kazimierza, 
wicher łomotał szybami, grad tłukł się po dachach, 
a warczała szalona zawierucha. Strach jakiś przecho-
dził po kościach, w pustej katedrze. Zdawało się, że za 
chwilę pękną grobowe sklepienia, a tak jak Kazimie-
rzowa czaszka, wszystkie ukoronowane głowy zapra-
gną światła dziennego”. Na marginesie trzeba dodać, 
że zwierzenia te nie były przeznaczone do upublicz-
nienia: „List niniejszy jest poufnym – więc nie róbcie 
użytku z niego” (List J. Łepkowskiego do J. I. Kraszew-
skiego, Kraków, 20 czerwca 1869 r., rkps, karta 1 ver-
so, 2 recto, [w:] Korespondencja J. I. Kraszewskiego, 
T. 57, 1863-1887, Litery: Ł /a-e/, BJ 6517 IV).

Wydaje się, że dla krakowskiego konserwatora zabytków wytłumaczenie po-
jawienia się owych gwałtownych zjawisk atmosferycznych w tym samym czasie, 
w którym podejmowane były w katedrze opisane wyżej czynności konserwator-
skie (zgodne z potrzebą chwili i ważne dla nauki, ale dotykające sacrum z po-
wodu naruszenia grobu zmarłego), bez odniesienia się do „wyższych sił natu-
ry” (o czym czytamy między wierszami) musiało być bardzo trudne. A jeśli tak, 
to w treści przytoczonego listu możemy doszukać się myśli związanej z… ha-
słem przewodnim tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce: „Gdzie 
duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”.

Obchody EDD w Polsce zaplanowane zostały w tym roku w dniach 10-11 
i 17-18 września (więcej na ten temat piszemy na s. 8). Ale już teraz, z półto-
ramiesięcznym wyprzedzeniem, zamieszczamy na wyróżnionych graficznie stro-
nach w numerze trzy artykuły (s. 9-19), których treść – już bez żadnych za-
strzeżeń – związana jest z przytoczonym wyżej hasłem. Zachęcamy do ich lek-
tury.
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NA	OKŁADCE:	
Fragment figury Matki Bożej 
z Dzieciątkiem z kościoła 
zamkowego w Malborku 
(zob. artykuł na s. 12-16).

(fot. Bożena i Lech 
Okońscy)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

przy współpracy 
Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa

Jan Styfi wg obrazu olejnego Jana Matejki, 
„Wnętrze grobu Kazimierza Wielkiego 
w chwili odkrycia, w katedrze na Wawelu, 
dnia 14 czerwca 1869 roku”, 1873-1876, 
drzeworyt
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

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

REMONT	KAPLICY	KRÓLEWSKIEJ	
W	PŁOCKIEJ	KATEDRZE
Kaplica Królewska w  płockiej katedrze, 
największa nekropolia Piastów, gdzie 
pochowani są m.in. władcy Polski Wła-
dysław Herman i  Bolesław Krzywousty, 
poddana zostanie gruntownej renowacji. 
Środki na przeprowadzenie części prac 

wyłoży Fundacja Grupy PERN. Obec-
nie Kaplica Królewska jest w bardzo złym 
stanie. Na skutek dużego zawilgocenia 
zniszczeniu uległy polichromie z  począt-
ku XX w. Uszkodzony jest książęcy sarko-
fag z  czarnego marmuru projektu autor-
stwa Zygmunta Vogla, także późnorene-
sansowe epitafium humanisty Pawła Gło-
gowskiego oraz barokowy ołtarz z czarne-
go marmuru. Remontu wymaga też po-
sadzka, neorenesansowa krata i  pocho-
dzący z okresu powojennego witraż. 

KONSERWACJA	„EKSTAZY	
ŚW.	FRANCISZKA”
Arcydzieło El Greca „Ekstaza św. Francisz-
ka” jest poddawane konserwacji w  Mu-
zeum Narodowym w  Krakowie (o potrze-
bie konserwacji obrazu pisaliśmy w nume-
rze 5-6 z 2015 r., Przeglądy, poglądy, s. 3). 
Nieuniknione procesy starzenia się ma-
teriałów spowodowały, iż efekty poprzed-
niej konserwacji sprzed ponad 40 lat sta-
ły się zbyt widoczne i  zakłócały estetycz-
ny odbiór dzieła. Na licu uczytelniły się po-
ciemniałe i zmatowiałe retusze, a spękane 
kity nie przylegały już zbyt dobrze do pod-
łoża. Całość pokrywała pociemniała i po-
żółkła warstwa werniksu, która fałszowała 
pierwotną kolorystykę. W efekcie porozu-
mienia pomiędzy Muzeum Diecezjalnym 
w  Siedlcach (tutaj obraz jest przechowy-
wany) i Muzeum Narodowym w Krakowie 
oraz dzięki dofinansowaniu zadania przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego „Ekstaza św. Franciszka” trafiła 
do pracowni konserwatorskiej w Muzeum 
Narodowym w Krakowie. Tu interdyscypli-
narny zespół specjalistów pod kierunkiem 
Janusza Czopa, Głównego Konserwatora 
MNK, wykonuje konserwację i restaurację 

obrazu, a na koniec opracuje sparametry-
zowaną dokumentację stanu zachowania 
dzieła. Równocześnie z konserwacją, w ra-
mach nowej strategii ochrony, zostanie za-
projektowana i  wykonana stylowa rama 
do obrazu. Będzie ona także pełnić funk-
cję ramy mikroklimatycznej, zabezpiecza-
jącej arcydzieło zarówno przed dalszymi 
zmianami, jak i innymi, zewnętrznymi za-
grożeniami.
Obraz po konserwacji i w nowej, mikro-
klimatycznej ramie zaprezentowany zo-
stanie we wrześniu 2016 r. na kilkudnio-
wym pokazie w  Muzeum Narodowym 
w  Krakowie, a następnie wróci do Sie-
dlec, gdzie na stałe będzie eksponowany 
w Muzeum Diecezjalnym. 

SYBILLA	2015

W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej 
23 maja 2016 r. odbyła się gala wręczenia 
nagród XXXVI edycji Konkursu na wyda-
rzenie muzealne roku Sybilla 2015, orga-
nizowanego od pięciu lat przez Narodowy 
Instytut Muzealnictwa i  Ochrony Zbio-
rów. GRAND PRIX w  tegorocznej edycji 
Konkursu otrzymało Muzeum Śląskie za 
budowę nowej siedziby Muzeum Śląskie-
go w  Katowicach, a laureatami nagród 
w  poszczególnych kategoriach zostały: 
w kategorii „WYSTAWY SZTUKI” − Mu-

zeum Sztuki Nowoczesnej w  Warszawie 
za wystawę „Andrzej Wróblewski: Recto /
Verso. 1948-49 1956-57”, w kategorii „WY-
STAWY HISTORYCZNE I ARCHEOLO-
GICZNE” − Muzeum Sztuki Nowocze-
snej w Warszawie za „Spór o odbudowę”, 
w kategorii „WYSTAWY ETNOGRAFICZ-
NE” − Muzeum Etnograficzne im. Sewe-
ryna Udzieli w Krakowie za „Izbę przyjęć 
rzeczy biednych. RE_KOLEKCJE z Kanto-
ra”, w kategorii „WYSTAWY PRZYRODNI-
CZE I TECHNICZNE” − Muzeum Okrę-
gowe w Toruniu za wystawę stałą w Mu-
zeum Toruńskiego Piernika, w  katego-
rii „PRZEDSIĘWZIĘCIA O TEMATYCE 
MARTYROLOGICZNEJ” Muzeum Woj-
ska Polskiego w  Warszawie za wystawę 
stałą w Muzeum Katyńskim, w kategorii 
„EDUKACJA” − Muzeum Miasta Gdyni 
za Otwartą Dzielnicę, w kategorii „KON-
SERWACJA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
KULTURY” − Muzeum Łazienki Królew-
skie w  Warszawie za konserwację i  re-
mont Pałacu na Wyspie wraz z  otocze-
niem, w kategorii „PUBLIKACJE” − Mu-
zeum Sztuki w Łodzi za Muzeum Sztuki 
w Łodzi. Monografia, w kategorii „INWE-
STYCJE” − Muzeum Śląskie za budowę 
nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Ka-
towicach. Ponadto przyznane zostały licz-
ne wyróżnienia. 

SKARBY	MENNICY	WARSZAWSKIEJ	
W	ŁAZIENKACH	KRÓLEWSKICH	
W	WARSZAWIE

Z okazji 250-lecia Mennicy Polskiej czyn-
na jest (do 1 października br.) w Łazien-
kach Królewskich w  Warszawie wysta-
wa „Skarby Mennicy Warszawskiej 1766- 
-1868”. Wiele prezentowanych na niej 
przedmiotów − medale, pieczęcie, mo-
nety, dokumenty i  ryciny − to prawdzi-
we unikaty, które dotąd nie były udostęp-
niane publiczności. Zgromadzone ekspo-
naty pochodzą ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego w Warszawie, Zamku Królew-
skiego w  Warszawie, Muzeum Narodo-
wego w  Krakowie, Muzeum Sztuki Me-
dalierskiej we Wrocławiu oraz Gabine-
tu Numizmatycznego Mennicy Polskiej. 
Zwiedzający wystawę mogą obejrzeć 
m.in. medal koronacyjny HOLZHAEUS-
SER z 1764 r., wykonany przez Jana Fili-
pa Holzhaeussera w Mennicy Warszaw-
skiej, medal koronacyjny Tomasza Pingo 
z tego samego roku czy też osiemnasto-
wieczną legitymację, umożliwiającą wej-
ście do budynków menniczych.

Fragment siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 

El Greco, „Ekstaza św. Franciszka”, fragment obrazu

Kaplica Królewska w płockiej katedrze
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REWITALIZACJA	ZESPOŁU	DWORSKO- 
-PARKOWEGO	W	BORKU	FAŁĘCKIM
Właściciele zabytkowego zespołu dwor-
sko-parkowego przy ul. Zawiłej w  Kra-
kowie planują renowację dziewiętna-
stowiecznego dworku i  udostępnienie 
mieszkańcom otaczającego go parku. 

Najpierw ma być odrestaurowany stary 
dwór i sąsiadujący z nim spichlerz, a na-
stępnie zrewitalizowane ponad 2 ha par-
ku, który udostępniony będzie mieszkań-
com Krakowa. W  parku jest kilkanaście 
cennych gatunków drzew, które mają 
być odpowiednio wyeksponowane. 

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

ARTSHERLOCK	
ArtSherlock to autorski projekt 
Fundacji Communi Hereditate, 
realizowany we współpracy z Mi-
nisterstwem Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego, a sfinansowa-
ny przez Fundację Kronenberga 
przy Citi Handlowy. Rozwiązanie 
to ma zrewolucjonizować iden-
tyfikację dzieł sztuki pochodzą-
cych z grabieży wojennych. Dzię-
ki aplikacji możliwa będzie au-
tomatyczna identyfikacja obiek-
tu jedynie na podstawie fotogra-
fii wykonanej za pomocą telefonu 
komórkowego. Innowacyjna aplikacja po-
zwala użytkownikom weryfikować obiek-
ty w  dowolnym miejscu i  czasie. Można 

wykorzystać do tego zarówno 
zdjęcia wykonane w danym mo-
mencie, jak i  te przechowywane 
w  pamięci urządzenia. Z  narzę-
dzia można skorzystać w każdych 
warunkach. Fotografowane dzie-
ło sztuki może znajdować się fi-
zycznie przed użytkownikiem, ale 
także w katalogu aukcyjnym lub 
na ekranie komputera. Aplika-
cja przygotowana została w pol-
skiej i  angielskiej wersji języko-
wej i dostępna jest dla systemów 
operacyjnych Android, iOS, Win-
dows Phone, BlackBerry. W  cią-

gu pierwszego miesiąca jej funkcjonowa-
nia odnotowano ponad 5500 pobrań z kil-
kudziesięciu krajów na całym świecie. 

POWRÓT	ZABYTKÓW	
ETNOGRAFICZNYCH	DO	MUZEUM	
ARCHEOLOGICZNEGO	
I	ETNOGRAFICZNEGO	W	ŁODZI
Ponad 330 zabytków sztuki afrykańskiej 
i  południowoamerykańskiej z  dawnego 
łódzkiego Muzeum Etnograficznego, utra-
conych w wyniku drugiej wojny światowej, 
powraca do Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi. Kolekcja zosta-
ła odzyskana staraniem Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego ze zbiorów 
Uniwersytetu w Getyndze im. Georga Au-
gusta oraz dzięki etycznej postawie władz 
niemieckiej uczelni i tamtejszego Minister-
stwa Spraw Zagranicznych. Należące do 
zbioru zabytki ilustrują życie i kulturę lu-
dów zamieszkujących tereny Afryki i Ame-
ryki Południowej. Są to przedmioty sztu-
ki (rzeźby i  maski), elementy uzbrojenia, 
wyroby ze skóry, przedmioty codziennego 

użytku, stroje, broń, pojemniki i  plecion-
ki z rafii, naczynia ceramiczne i tykwowe, 
a także instrumenty muzyczne. Zbiór two-
rzony był etapami w  latach trzydziestych 
XX  w. z  inicjatywy ówczesnego dyrekto-
ra Muzeum Etnograficznego w Łodzi Jana 
Manugiewicza. Trzon kolekcji stanowiły 
dwa główne zbiory: afrykański i południo-
woamerykański. Obiekty etnograficzne po-
zyskiwano od członków Ligi Morskiej i Ko-
lonialnej oraz polskich podróżników i  ba-
daczy Afryki i Ameryki Południowej. Pod-
czas drugiej wojny światowej kolekcja ule-
gła rozproszeniu i częściowemu zniszcze-
niu. 18 września 1940  r. całość zbiorów 
władze niemieckie wywiozły do   Lipska, 
a w 1942 r. zostały podzielone i sprzedane 
do czterech niemieckich instytucji muze-
alnych, w tym Uniwersytetu w Getyndze. 
Po wojnie zabytki uznane zostały za stra-
ty wojenne. 

Aplikacja ArtSherlock

CYKL	PIERWSZE/NAJSTARSZE
Z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski 
prowadzony jest w  Warszawie cykl po-
kazów PIERWSZE/NAJSTARSZE. Cykl 
ten, realizowany przez Bibliotekę Naro-
dową, ma pozwolić wszystkim zainte-
resowanym na osobiste obejrzenie naj-
starszych zabytków kultury i historii pol-
skiej, dokumentujących początki Pań-
stwa Polskiego. W  ramach akcji, pro-
wadzonej od października 2015  r., co 
miesiąc w  Warszawie prezentowane są 
ważne teksty związane z historią Polski. 
Prezentacje odbywają się przez jeden 
dzień w  Pałacu Rzeczypospolitej (Kra-
sińskich) w  Warszawie. W  ramach cy-
klu PIERWSZE/NAJSTARSZE zaprezen-
towane już zostały publiczności: Rocz-
nik świętokrzyski dawny (zabytek za-
wierający informacje o wydarzeniach 

z  zarania polskiej państwowości z  lat 
948-1119), Sakramentarz tyniecki (bo-
gato zdobiony kodeks z  XI  w.), Roczni-
ki, czyli kroniki sławnego Królestwa Pol-
skiego Jana Długosza (zwane też Dzie-
jami Polski, przedstawiające syntezę 
dziejów Polski od czasów legendarnych 
aż po rok 1480), Kazania świętokrzyskie 
(świadectwo kultury polskiego średnio-
wiecza i początków piśmiennictwa w ję-
zyku polskim), Katalog arcybiskupów 
gnieźnieńskich Jana Długosza (ilumino-
wany kodeks z XVI w., przedstawiający 
sylwetki arcybiskupów gnieźnieńskich 
oraz biskupów krakowskich), Rozmyśla-
nie przemyskie (średniowieczne opowie-
ści o życiu Jezusa i  Marii, pochodzące 
z przełomu XV i XVI w.), Psałterz floriań-
ski (najstarszy zachowany dokument ję-
zyka polskiego z końca XIV w.). 

WYSTAWA	MALARSTWA	POLSKIEGO	
W	PSZCZYNIE
Z okazji obchodów w tym roku 70-lecia 
Muzeum Zamkowego w Pszczynie czyn-
na jest (do 30 listopada br.) w pszczyń-
skim muzeum wystawa „Arcydzieła ma-
larstwa polskiego XVIII-XX w.”. Zgro-
madzono na niej 45 obrazów ze zbio-
rów Muzeum Pałac Herbsta, oddziału 
Muzeum Sztuki w Łodzi. Reprezento-
wani artyści to m.in. Marcello Baccia-

relli, Aleksander Orłowski, Piotr Micha-
łowski, Józef Chełmoński, Władysław 
Ślewiński, Jacek Malczewski, Wojciech 
Weiss. Dzieła eksponowane z łódzkiej 
kolekcji, gromadzonej od lat dwudzie-
stych XX w., charakteryzują się wysoki-
mi walorami artystycznymi, które pod-
kreśla atmosfera historycznych wnętrz 
pszczyńskiej rezydencji.

Dworek w Borku Fałęckim

Aleksander Orłowski, „Bitwa pod Kulewczą” – obraz 
z wystawy w Pszczynie
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Po pierwsze edukacja

Jeśli można pozwolić sobie w  ju-
bileuszowym roku „Spotkań 
z Zabytkami”, w roku czterdzie-
stolecia pisma, na choćby jedno  

   osobiste wspomnienie oraz kilka 
związanych z  misją miesięcznika re-
fleksji – a mam nadzieję, że czytelni-
cy nie uznają tego za zbytnie naduży-
cie – przede wszystkim chciałbym się-
gnąć pamięcią do pewnego ważne-
go w moim życiu, choć pozornie bła-
hego wydarzenia. Jest ono związane  
z… dowcipem, który usłyszałem rów-
no pięćdziesiąt lat temu w  polskim 
radio, w  popularnej niegdyś audycji 
„Popołudnie z  młodością”. Opowia-
dającym dowcip był Piotr Kaczkow-
ski, dziennikarz i  prezenter muzycz-
ny „o  niezwykle miłym »radiowym« 
głosie”, a treść owej historyjki była 
mniej więcej taka: „W pewnym mu-
zeum w  Zachodniej Europie, znanym 
ze znajdujących się w  nim skamienia-
łych dinozaurów, przewodniczka opro-
wadza szkolną wycieczkę. Nagle za-
trzymuje się przed jednym ze szkiele-
tów i mówi: »- A teraz zapamiętajcie! 
To jest Iguanodon, najważniejszy i naj-
starszy okaz w  naszym muzeum. Li-
czy sobie 125 tysięcy 13 lat«.  »- Prose 
Pani – odzywa się na to mały John, sto-
jący nieco w  oddali, za zgromadzoną 
wokół eksponatu gromadką koleżanek 
i kolegów z klasy – a jak uconym uda-
ło się tak dokładnie oblicyć wiek tego, 
no…, Iguanodona?«. »- To proste. Kie-
dy przed 13-tu laty zaczynałam tu pra-
cę powiedziano mi, że Iguanodony żyły 
na Ziemi 125 tysięcy lat temu«”.

Jeszcze tego samego dnia, zdoby-
wając się na odwagę podzielenia się 

z innymi własną wiedzą (a były to cza-
sy powszechnej fascynacji osiągnię-
ciami polskich paleontologów, którzy 
dwa lata wcześniej powrócili ze słyn-
nego „polowania na dinozaury”, czy-
li największej z  kilku kolejnych, zre-
alizowanych w latach sześćdziesiątych 
XX  w. ekspedycji naukowych na pu-
stynię Gobi) napisałem do redakcji 
„Popołudnia z młodością” krótki list. 
Stwierdziłem w  nim, że po pierwsze 
– ten skamieniały szkielet to zapewne 
Iguanodon bernissartensis, po drugie – 
najwięcej takich eksponatów znajduje 
się w pewnym belgijskim królewskim 
muzeum w  Brukseli (którego nazwy 
wtedy nie znałem) i  po trzecie (naj-
ważniejsze) – mają one nie po 125 ty-
sięcy, lecz po około 125 m i l i o n ó w 
lat, a znalezione zostały pod koniec 
XIX w. w kopalni Bernissart (stąd na-
zwa gatunkowa) w  pokładach skal-
nych należących do dolnej kredy.

Jakież było moje zaskoczenie, kie-
dy okazało się, że listu nie wyrzucono 
do kosza! Kilka dni później słucha-
cze „Popołudnia z młodością” pozna-
li trudny do wyobrażenia sobie, praw-
dziwy wiek skamieniałych Iguanodo-
nów z  Bernissart (około 125 milio-
nów lat), a ja z  satysfakcją wysłucha-
łem jednego z  największych przebo-
jów „Czerwonych Gitar”, dedykowa-
nego przez realizatorów audycji (je-
śli dobrze zapamiętałem przesłanie tej 
dedykacji) „uczniowi, który nie tylko 
interesuje się odkryciami polskich na-
ukowców, ale i nie zapomina o eduko-
waniu innych”.

O edukacji – od samego począt-
ku istnienia „Spotkań z  Zabytkami”, 

a więc dokładnie od lat czterdziestu 
– stara się także pamiętać redakcja pi-
sma. Już pierwszy artykuł zamiesz-
czony w  nowym periodyku wyraź-
nie określił i adresata, i sposób, w jaki 
miała być ona tam prowadzona. Tekst 
napisany przez Marię Lewicką, histo-
ryka sztuki, wtedy pracownika nauko-
wego Instytutu Sztuki PAN w  War-
szawie, opublikowany został pod ty-
tułem doskonale oddającym zarówno 
jego treść, jak i sposób przyjętej przez 
autorkę narracji: Pomówmy o zabyt-
kach. Artykuł ten nie tylko był pod-
powiedzią dla innych autorów, w jaki 
sposób należałoby edukować coraz 
liczniejszych z numeru na numer czy-
telników, którzy „oprócz publikacji 

Pamięci Marii Lewickiej (1924-2016), 
niestrudzonej popularyzatorki wiedzy o zabytkach, 

autorki wielu artykułów opublikowanych w „Spotkaniach z Zabytkami”

1
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porozrzucanych w  różnych czasopi-
smach, nie mają prawie żadnych przy-
stępnie opracowanych materiałów”, ale 
także zapoczątkował cykl kilku po-
dobnie ujętych gawęd tej samej au-
torki. Wachlarz omówionych zagad-
nień był więc już na wstępie bardzo 
szeroki, ale nie wyczerpywał tematów, 
które w pierwszej kolejności należało 
w piśmie omówić. 

Zadania tego podjęło się wielu 
znanych w  środowisku badaczy i  po-
pularyzatorów nauki – przede wszyst-
kim historyków sztuki i  konserwato-
rów zabytków, wśród których nie za-
brakło najwybitniejszych specjali-
stów z  danej dziedziny, dzięki któ-
rym od samego początku można było 
nadać wysoki poziom edukacji w  pi-
śmie. Autorami artykułów publiko-
wanych w  „Spotkaniach z  Zabytka-
mi” byli m.in. profesorowie: Jan Bia-
łostocki, Ryszard Brykowski, Tadeusz 
Chrzanowski, Olgierd Czerner, Tade-
usz Stefan Jaroszewski, Wojciech Ka-
linowski, Mariusz Karpowicz, Jerzy 
Kowalczyk, Jerzy Lileyko, Krzysztof 
Pawłowski, Jan Pruszyński, Andrzej 
Ryszkiewicz, Jan Samek, Anna Sie-
radzka, Andrzej Tomaszewski, Jan Za-
chwatowicz i  Zdzisław Żygulski jun., 
czy tak wybitni znawcy uprawianej 
przez siebie dziedziny nauki, a przy 

tym jej popularyzatorzy i społecznicy, 
jak Andrzej Bruszewski, Wojciech Fi-
jałkowski, Michał Gradowski, Marian 
Kornecki, Mieczysław Kurzątkowski, 
Janusz Miliszkiewicz, Tadeusz Maria 
Rudkowski.

Zaproszony w  ubiegłym roku do 
Poznania na LXIV Ogólnopolską 
Sesję Naukową Stowarzyszenia Hi-
storyków Sztuki „Historia sztuki na 
co dzień” (26-27 listopada 2015), 
na którą przygotowałem prezentację 
„Spotkania z  Zabytkami” w  przeded-
niu jubileuszu czterdziestolecia. Po-
mówmy o edukacji…, miałem przy-
jemność powiedzieć uczestnikom 
spotkania m.in., że „jeśli przyjmiemy 
za prof. Witoldem Doroszewskim, że 
»edukacja« to »wychowanie, głów-
nie pod względem umysłowym«, ale 
także »wykształcenie, nauka« (Słow-
nik języka polskiego, t. 2, red. W. Do-
roszewski, PWN, Warszawa 1965, 
s. 641), może dobrze byłoby […] zasta-
nowić się nad pytaniem: jakie znacze-
nie, w  zamyśle założycieli »Spotkań 
z  Zabytkami«, nadano owemu »wy-
chowaniu« w profilu nowo powstałego 
pisma oraz ile z tego udało się zrealizo-
wać w ciągu blisko czterdziestu lat nie-
przerwanego funkcjonowania tego je-
dynego obecnie na naszym rynku wy-
dawniczym ogólnopolskiego periodyku 

popularyzującego ideę ochrony zabyt-
ków?” I chociaż w dalszej części wystą-
pienia przedstawiłem, jak się wydaje, 
wiele pozytywnych przykładów reali-
zacji na łamach pisma takiego właśnie 
celu – edukacji całego społeczeństwa 
– to jednak okazuje się, że (nie uzur-
pując sobie prawa dotarcia do wszyst-
kich obywateli w  Polsce!) w  dziedzi-
nie tej wiele jeszcze pozostaje do zro-
bienia.

Skąd to przekonanie?
W sklepach wchodzących w skład 

jednej z  większych sieci handlowych 
w  Polsce nad alejkami z  artykułami 
biurowymi, piśmiennymi i  służącymi 
do dekoracji ścian we wnętrzach bu-
dynków umieszczono tabliczki z  na-
pisem: „litografia / artykuły papier-
nicze”. Niestety, nikt z  zapytanych 
w Dziale Obsługi Klienta w kilku wy-
branych sklepach tej sieci nie potrafił 
odpowiedzieć na proste pytanie: ja-
kie towary kryją się pod określeniem 
„litografia”. Nikt nie umiał także ob-
jaśnić znaczenia samego słowa „lito-
grafia”. Dopiero osoba odpowiedzial-
na w  dyrekcji firmy za Dział Książki 
(obejmujący także interesujące nas tu 
artykuły piśmienne, biurowe i  deko-
racyjne) przypomniała sobie, że przed 
dwudziestu laty („to było na samym 
początku naszej działalności w Polsce”) 

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

1 | Okładka pierwszego numeru 
„Spotkań z Zabytkami” (1977 r.)

2 | Fragment zamieszczonego 
w pierwszym numerze „Spotkań 
z Zabytkami” artykułu Marii 
Lewickiej Pomówmy o zabytkach
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nazwę tę „by jednym słowem opisać 
ramy do obrazów, antyramy i podobra-
zia [! – WP] po prostu wymyślono”.

Wymyślono? Nie było nic do wy-
myślania. Wystarczyło sięgnąć choć-
by do internetu, gdzie aż roi się od in-
formacji na temat tego błędnie uży-
tego terminu, którego czytelnikom 
„Spotkań z  Zabytkami” objaśniać 
nie trzeba. Co najwyżej można jedy-
nie przypomnieć (pisaliśmy o tym 
przy okazji omawiania katalogu wy-
stawy w Muzeum Drukarstwa w War-
szawie „Ars Litographica – sztuka li-
tografii ze zbiorów Muzeum Drukar-
stwa” – nr 1-2, 2015, s. 63-65), że pio-
nierem litografii w Polsce był Jan Sie-
strzyński (według najnowszych usta-
leń Łukasza Domańskiego w  PSB 
– Łukasz Jan Siestrzyński, ur. w 1784, 
zm. w  1824  r.), lekarz, pedagog, tak-
że pionier foniatrii, oraz że „Pierw-
szymi litografiami, wykonanymi pod 
kierunkiem Siestrzyńskiego […] były 
portrety – Jana Zamoyskiego, Euze-
biusza Słowackiego, Jana Sobieskie-
go, winieta okładkowa do »Georgik« 
Wergiliusza (w tłumaczeniu Feliksa 

Frankowskiego) wg rysunku Jana Felik-
sa Piwarskiego (Warszawa 1819) oraz 
20 tablic (4 ryciny, 16 map) do »Dzie-
jów starożytnych« Joachima Lelewe-
la (Warszawa  1818)” (http://www.
ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/lu-
kasz-jan-siestrzynski).

Z kolei nieumiejętne tłumacze-
nie na język polski niemieckich ter-
minów „Bildtafel” i  „romanische Bil-
derdecke” uwidocznione w obszernym 
dodatku na temat atrakcji turystycz-
nych Szwajcarii, opublikowanym wio-
sną br. przez jeden z  najbardziej po-
czytnych, wysokonakładowych dzien-
ników w  Polsce, zaowocowało sensa-
cyjnym stwierdzeniem, że grafika eu-
ropejska liczy sobie już bez mała… lat 
1000 (!). „Skarbem tej skromnie wypo-
sażonej świątyni [chodzi o kościół św. 
Marcina w  Zillis, zob. www.zillis-st-
martin.ch – WP] jest sufit ozdobiony 
153 tabliczkami z  grafikami liczący-
mi prawie 1000 lat” – informuje czy-
telników (podpisująca się inicjałami 
„MAK”) autorka tłumaczenia i doda-

je w innym miejscu: „Po grafice i stylu 
można poznać, że mistrz znał zasady 
oświetlenia. Najbardziej niezwykłe jest 
to, że panele przetrwały 900 lat, zacho-
wując się niemal w  całości”. Ostatecz-
nie zdradza się jednak z  całkowitego 
niezrozumienia niemieckiego tekstu, 
pisząc, że chodzi o grafiki wykonane 
techniką malarską (?): „Można spędzić 
wiele godzin, podziwiając malunki na 
zamontowanych na suficie XII-wiecz-
nych panelach. Każda z  płytek ma 90 
na 90 cm wielkości, wśród barw domi-
nują czerwony, różowy i  pomarańcz, 
ale jest też trochę błękitu”.

Autorka tekstu opisała w ten spo-
sób jeden z  najcenniejszych przykła-
dów romańskiego malarstwa tabli-
cowego (nie grafik!) w  Europie, za-
chowanego w  oryginalnym wnętrzu 
na stropie kościoła w  Zillis. Najstar-
sze grafiki (konkretnie drzeworyty) 
– przypomnijmy dla porządku – zna-
ne już w VIII w. w Chinach, w Euro-
pie rozpowszechniły się dopiero pod 
koniec XIV w.

Być może łyk łatwo dostępnej wie-
dzy ustrzegłby także przed popełnie-
niem prostego błędu redaktora pew-
nej pięknie wydanej (atrakcyjna sza-
ta graficzna, liczne ilustracje, opra-
wa: imitacja skóry, szyldzik na grzbie-
cie, złocenia), monumentalnej (for-
mat C4, ponad 900 stron!) księgi po-
święconej historii Polski, która po-
dobno (tak twierdzą sprzedawcy) była 
w tym roku jednym z najchętniej ku-
powanych prezentów z  okazji Pierw-
szej Komunii Świętej. Oto w  podpi-
sach pod dwoma dobrze nam znany-
mi wizerunkami żon polskich wład-
ców (przypominającymi rysunko-
we portrety z  pocztu królów i  ksią-
żąt polskich autorstwa Jana Matejki, 
ale tylko przypominającymi) pojawi-
ły się w  tym dziele nieprawdziwe in-
formacje na temat twórcy reprodu-
kowanych wielobarwnych obrazów: 
„Dobrawa, portret pędzla Jana Matej-
ki”, „Rycheza, portret pędzla Jana Ma-
tejki”. Szczęśliwie pozostałych, także 
kolorowych portretów królów i  ksią-
żąt z  serii (niewątpliwie malowanych 
pędzlem, chociaż nie przez Matej-
kę, ale przez jego uczniów, na podsta-
wie słynnych rysunków  mistrza Jana), 
umieszczonych na stronach otwiera-
jących rozdziały poświęcone Polsce 
przedrozbiorowej, w ogóle nie podpi-
sano.

Taka pomyłka z  pewnością nie 
zdziwiłaby jednak Ewy Halawy, kura-
torki niedawnej (8 września − 19 paź-
dziernika 2014) wystawy „Poczet kró-
lów polskich Jana Matejki” we wro-
cławskim Muzeum Narodowym, któ-
re jest właścicielem słynnych rysun-
ków. „Dla masowego odbiorcy pewnym 
mankamentem [tych wizerunków] był 
brak koloru – pisała Halawa we wstę-
pie do katalogu ekspozycji. Nawet 

3 | Jan Feliks Piwarski, „Portret Jana 
Siestrzyńskiego”, 1855-1856, litografia, 
wymiary kompozycji: 20,5 x 15,8 cm (ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej)

4 | Jedna z tablic umieszczonych na stropie 
kościoła św. Marcina w Zillis, Szwajcaria 
– przykład romańskiego monumentalnego 
malarstwa tablicowego

..............................................................
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dziś powszechne jest przekonanie, że 
Matejkowski »Poczet« jest barwny. 
Przyczyniły się do tego znacząco olej-
ne powtórzenia portretów królewskich 
wykonane już po śmierci autora. Ka-
drowane nieco inaczej, zredukowa-
ne do ujęć w popiersiu, są dziełem jego 
uczniów: Leonarda Stroynowskiego 
(1858-1935) i  Zygmunta Papieskiego 
(1852-1919). Obecnie stanowią wła-
sność krakowskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Sztuk Pięknych i  od 1966  r. są 
(z przerwami) eksponowane w dworku 
Jana Matejki w  Krzesławicach” (Ewa 
Halawa, Grzegorz Wojturski, Poczet 
królów polskich Jana Matejki, Wro-
cław 2014, s. 12-13).

Tak więc – parafrazując po-
wszechnie znane powiedzenie Pri-
mum non nocere – należałoby chy-
ba ukuć jeszcze jedną, jakże aktualną 
maksymę: Po pierwsze edukacja. Nie 
niosłaby ona tak istotnego przesłania, 
jakie niesie przytoczona tu zasada sto-
sowana w medycynie, ale podkreślała-
by znaczenie słowa „edukacja”, często 
niedocenianego, a przecież ważnego.

Wojciech Przybyszewski

5

5 | Jan Matejko, „Ryksa”, 1890, rysunek 
ołówkiem, wym. 37,2 x 22,2 cm (ze zbiorów 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

(ilustracje: 4 – wg http://kunst-im-kontext.com/wp-
content/uploads/2015/10/T_CH_Zillis_Decke_092.jpg; 
5 – wg Ewa Halawa, Grzegorz Wojturski, „Poczet królów 
polskich Jana Matejki”, Wrocław 2014, s. 79)

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

O	CZASIE	I	PRZEMIJANIU

Od marca do maja br. w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie 
czynna była wystawa „Tempus fugit. O czasie i przemijaniu”. Ekspozycja, przy-

gotowana wraz z Biblioteką Naukową PAU i PAN w Krakowie, opowiadała o prze-
mijaniu w jego aspektach pozytywnych (pamięć, trwanie, sława) i negatywnych 
(śmierć, zniszczenie, zapomnienie), co podkreślało dualizm tego procesu. Obecny 
w sztuce od stuleci temat pokazany został na pochodzących ze zbiorów Biblioteki 
Naukowej PAU i PAN rycinach z okresu od XVI do XIX w. – kompozycjach martwych 
natur, alegorycznych figurach cnót i wad, seriach portretów i obrazów ruin. Wśród 
ponad 100 grafik znalazły się ryciny m.in. Giovanniego Battisty Piranesiego, Egi-
diusa Sadelera, Hendricka Hondiusa i Giovanniego Benedetta Castiglione. Współ-
czesnym komentarzem do tych dzieł były prace dwudziestowiecznych artystów: Ro-
mana Opałki, Stanisława Dróżdża i Zygmunta Rytki, stanowiące kontrapunkt dla hi-
storycznych przedstawień.

Wystawie towarzyszył bogato ilustrowany album. W pierwszej części publikacji 
Karolina Grodziska i Jacek Purchla opisali historię kolekcji grafik w zbiorach Polskiej 
Akademii Umiejętności. W tematykę ekspozycji wprowadzały natomiast eseje au-
torstwa Jana Woleńskiego, Anny Olszewskiej (kurator wystawy) i Pawła Mościckie-
go – rozważania o rozmaitych aspektach czasu, przemijania i zapominania. 

Anna Olszewska opracowa-
ła również zamieszczony w dru-
giej części albumu katalog, złożo-
ny z trzech części, koncentrujących 
się wokół pojęć: „vanitas”, „trwa-
nie” i „nietrwałe”, i tak samo zaty-
tułowanych. 

Vanitas przedstawia wyobraże-
nia mijającego czasu typowe dla XVI 
i XVII w. Znaleźć tu można zesta-
wienie młodzieńczego piękna z per-
sonifikacją śmierci, martwe natury 
przypominające o kruchości docze-
snego świata. Relacje między ulot-
ną naturą czasu a dokumentacyjną 
rolą sztuki i nauki ukazane zostały 
w połączeniach alegorycznych wy-
obrażeń malarstwa, muzyki i sztuk 
wyzwolonych z atrybutami przemi-
jania: czaszkami, szkieletami, klep-
sydrami, zegarami, ściętymi kwiatami ukazanymi w sąsiedztwie instrumentów mu-
zycznych, map i ksiąg, modeli nieba czy lunet służących do jego obserwacji. Inte-
resujący jest cykl rycin z przedstawieniami szkieletów zwierząt. Tworzyły one kolek-
cje w rodzaju cudów natury – kuriozów, które były gromadzone w ówczesnych ga-
binetach osobliwości.

W części zatytułowanej Trwanie znalazły się prace stanowiące przykłady pojmo-
wania czasu i przemijania właściwe dla epoki oświecenia, w której ukształtował się 
nowy model historii. Wśród nich są również takie, które o przeszłości mówią tyl-
ko przez swoją formę: ruiny, fragmenty rzeźb, obrazy dawnych mistrzów. Z kolei 
w rozdziale nazwanym Nietrwałe zamieszczone są grafiki komentujące zachowania 
związane z upływem czasu – portrety i serie obrazów wpisujące cykl ludzkiego ży-
cia w porządek społeczny, ukazujące zmieniający się model rodziny i społeczne role 
jej członków. W obrazach tych ujawnia się podwójne działanie czasu, który niszczy 
i buduje jednocześnie. 

Ryciny reprodukowane w katalogu opisane zostały według schematu: autor, 
miejsce i czas powstania, technika, wymiary, numer inwentarza, sygnatury i in-
skrypcje oraz opis przedstawionych scen opatrzony komentarzem. 

Na uwagę zasługuje ciekawa szata graficzna publikacji, opracowana przez 
Krzysztofa Radoszka. Czytelny podział tekstów w języku polskim i tłumaczeń na an-
gielski, układ rozdziałów, ozdobna paginacja, rozmieszczenie reprodukcji – wszyst-
kie te elementy składają się na wysoki edytorski poziom albumu. 

Publikację można kupić (cena: 70 zł) w Międzynarodowym Centrum Kultury 
w Krakowie (www.mck.krakow.pl). 

Spotkanie z książką
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Jesień w  Polsce już od lat upływa pod zna-
kiem ogólnopolskiego święta zabytków, czy-
li Europejskich Dni Dziedzictwa. To poświę-
cone dziedzictwu kulturowemu wydarzenie,  

       tradycyjnie odbywające się w drugi i trzeci week-
end września (w tym roku w dniach 10-11 i 17-18 
września), już na stałe wpisało się w  kalendarz je-
siennych imprez.

Tegorocznej 24. edycji EDD przyświeca hasło: 
„Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, 
arcydzieła, pomniki”, które podkreśla znaczenie za-
bytków jako nośników istotnych społecznie warto-
ści duchowych związanych z  wiarą, sztuką i  histo-
rią. Każda społeczność lokalna swoją odrębną histo-
rię i tradycję upamiętnia w materialnej formie w po-
staci budowli, pomników czy arcydzieł. Europejskie 
Dni Dziedzictwa są świetną okazją, by je odkryć 
i poprzez nie propagować wyjątkowość regionu.

Co roku miejsce inauguracji Europejskich Dni 
Dziedzictwa jest inne. Tym razem będzie to Podkar-
pacie – region niezwykle bogaty kulturowo i  wyróż-
niający się wyjątkową architekturą drewnianą. To tu 
w dniach 1-2 czerwca odbyło się organizowane przez 
Muzeum-Zamek w  Łańcucie i  Narodowy Instytut 
Dziedzictwa „6. Spotkanie Opiekunów Pomników 
Historii” oraz konferencja podsumowująca trzyletni 
projekt „DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości 

dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych”, 
realizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa 
oraz Dyrekcję ds. Dziedzictwa Kulturowego (Rik-
santikvaren), która odbyła się 7 czerwca br. w Narolu. 
Tu też 10 września br. w Skansenie Archeologicznym 
Karpacka Troja w Trzcinicy odbędzie się ogólnopolska 
inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2016.

Europejskie Dni Dziedzictwa stanowią wspólną 
inicjatywę Rady Europy i Unii Europejskiej oraz naj-
większe święto zabytków kultury Starego Kontynen-
tu. Do tego największego w Europie projektu eduka-
cyjno-kulturalnego Polska przyłączyła się w  1993  r. 
i od tego czasu popularność Europejskich Dni Dzie-
dzictwa w Polsce rośnie z roku na rok. W ubiegłym 
roku w ramach EDD odbyło się niemal 2000 wyda-
rzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym, w  któ-
rych uczestniczyło ponad 320 tys. osób. W zorgani-
zowanie EDD zaangażowało się prawie 500 miejsco-
wości na terenie całego kraju. Te liczby mówią same 
za siebie – Europejskie Dni Dziedzictwa cieszą się co-
raz większym zainteresowaniem i coraz bardziej wpi-
sują się w świadomość społeczną Polaków, dzięki cze-
mu stają się ważnym instrumentem edukacji i  pro-
mocji ochrony dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji 
EDD w  Polsce można znaleźć na stronie: http://
edd.nid.pl.

Europejskie 
Dni Dziedzictwa 2016
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Położone w pow. ząbkowickim 
Bardo słynie przede wszyst-
kim ze wzniesionej w  latach 
1686-1704 bazyliki i znajdu-

jącej się w niej cudownej figury Mat-
ki Boskiej Bardzkiej. To skromne 
w swojej formie i niewielkich rozmia-
rów dzieło przyciąga do Barda licz-
ne pielgrzymki. Figura była również 
obiektem zainteresowań licznych ba-
daczy, szczególnie przed 1945 r., któ-
rzy w  różnoraki sposób chcieli okre-
ślić jej wiek i  pochodzenie. W  pol-
skiej literaturze tematu trudno szukać 
rzetelnych opracowań poświęconych 
temu wyjątkowemu zabytkowi. Prze-
prowadzone niedawno badania meto-
dą radioaktywnego węgla C14 rzucają 
nowe światło na historię figury, a ści-
ślej mówiąc na wiek, w którym mogła 
powstać. Tematem spornym pozostaje 
jednak pochodzenie rzeźby.

Jeśli chodzi o czas powstania figu-
ry, funkcjonują, jak dotąd, dwa poglą-
dy. Pierwszy wyrażają m.in. history-
cy sztuki Erich Wiese, Paul Knauer 
czy Tadeusz Chrzanowski, którzy czas 
powstania rzeźby określają na XIII w. 
Oznaczałoby to, iż rzeźba mogła zo-
stać sprowadzona do Barda przez cy-
stersów z  Kamieńca Ząbkowickiego, 
którzy otrzymali istniejącą tu kapli-
cę w 1247 r. Bardzką rzeźbę z cyster-
sami wiąże również Mateusz Kapust-
ka w swoim artykule pt. Bardzka figu-
ra maryjna – średniowieczny wizeru-
nek a historia konfesyjna doby baroku, 

Najstarsza figura maryjna 
w Polsce?

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

1 | Rzeźba Matki Boskiej Bardzkiej w Bardzie 
Śląskim przed konserwacją
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opublikowanym w  pracy zbioro-
wej Bardo – skarby sztuki (Legnica 
2011), zaznaczając, iż jej pojawienie 
się w Bardzie mogło nastąpić później 
niż w  chwili przejęcia tego ośrodka 
pielgrzymkowego przez cysterskich 
mnichów. 

Drugi pogląd reprezentuje m.in. 
ojciec dr Joseph Schweter – redemp-
torysta z  Barda, największy dziejo-
pisarz tego ośrodka maryjnego. We-
dług niego rzeźba mogła powstać już 
w  XII  w. W  obszernej monografii 
Barda wskazuje na uderzające podo-
bieństwo bardzkiej rzeźby, reprezen-
tującej typ Madonny Tronującej, do 
Madonny z  opactwa Niedermünster 
w Regensburgu z około 1200 r. O po-
dobieństwie tym wspomina również 
M. Kapustka w  swoim artykule. Po-
dobne przedstawienia, datowane na 
XI czy XII w., można do dziś spotkać 
na terenie Hiszpanii.

Jednoznaczne określenie pocho-
dzenia rzeźby Matki Boskiej Bardz-
kiej wydaje się niemożliwe z powodu 
braku źródeł pisanych. Musimy więc 
pozostać w  sferze hipotez, jednak 
w  przedmiocie określenia czasu po-
wstania wizerunku pojawił się nowy 
trop. W  2015  r. figura została pod-
dana pracom konserwatorskim, które 
przeprowadził Marcin Ciba – konser-
wator i kustosz zbiorów artystycznych 
klasztoru dominikanów w  Krako-
wie. W trakcie trwania prac wykona-
no zdjęcia RTG figury, które pozwo-
liły na stwierdzenie, iż drewno, z któ-
rego została ona zrobiona, znajduje się 
w  nadzwyczaj dobrym stanie zacho-
wania. W związku z tym pojawiły się 
wątpliwości co do faktycznego wieku 
rzeźby, a co za tym idzie do jej histo-
rycznej autentyczności.

Po uzyskaniu zgody władz kościel-
nych i  świeckich z  odwrocia rzeźby 
pobrano próbkę o wielkości 2 g, któ-
rą poddano badaniu metodą węgla ra-
dioaktywnego C14 w  Laboratorium 
Datowań Bezwzględnych pod kierun-
kiem prof. dr. hab. inż. Marka Krąp-
ca we współpracy z jednostką badaw-
czą w  Seattle, która jest przodującą 
instytucją w  tej dziedzinie na świe-
cie. Wyniki badań po kalibracji zgod-
nie z krzywą kalibracyjną dały wynik 

około 1011 r., z  tolerancją błędu +/- 
26 lat. Pamiętać należy, że data gra-
niczna uzyskana w  tej metodzie nie 
odnosi się bezpośrednio do momen-
tu powstania obiektu, a do czasu po-
zyskania materiału (ścięcia drzewa). 
Biorąc jednak pod uwagę fakt margi-
nesu błędu oraz potrzebę sezonowa-
nia drewna przed wykonaniem rzeź-
by, bezsprzecznie można uznać datę 
około 1060  r. jako pierwszą możliwą 
do zaakceptowania.

W trakcie badań jednoznacz-
nie określono również gatunek drze-
wa, z  jakiego powstała rzeźba. Wie-
lu wcześniejszych badaczy wskazywa-
ło na drzewo bukowe, podczas gdy 
okazało się, że bardzki wizerunek wy-
konano z  drzewa lipowego. Gatunek 
ten jest niezwykle wrażliwy na dzia-
łanie czynników zewnętrznych. Może 
to wskazywać na to, iż drewno zosta-
ło w dość szybkim czasie wykorzysta-
ne jako materiał rzeźbiarski, a ponad-
to gotowa rzeźba była przez stulecia 
pieczołowicie przechowywana. Pod-
chodząc ostrożnie do przedstawio-
nych powyżej wyników badań, moż-
na przypuszczać, iż rzeźba Matki Bo-
skiej Bardzkiej jest najstarszym przed-
stawieniem maryjnym w Polsce.

Odstępując od rozważań na te-
mat pochodzenia i  okresu powsta-
nia rzeźby wspomnieć należy o jej bo-
gatej historii, jako obiektu otoczone-
go od wieków czcią i kultem. Rzeźba 
Matki Boskiej Bardzkiej była i jest ce-
lem licznych pielgrzymek, a wyświad-
czone za jej przyczyną cuda skrzęt-
nie zapisywano w Księdze Cudów, do 
dziś przechowywanej w  archiwum 
miejscowej parafii. Historii cudow-
nego wizerunku i  samego bardzkie-
go sanktuarium swoje prace poświę-
cali już autorzy nowożytni. Na pierw-
szym miejscu wskazać należy dzieło 
Diva Wartensis…, autorstwa czeskiego 
historyka, jezuity Bohuslava Balbina, 
wydane w  1655  r. Kreuje on w  nim 
typową dla kontrreformacyjnego pi-
śmiennictwa wizję historii bardzkie-
go ośrodka pielgrzymkowego. Istotna 
wydaje się również wydana w 1711 r. 
przez Roberta Kleinwächtera pra-
ca Erneuertes und vermehretes War-
ten Buch…, w której znajdujemy m.in. 

opisy pielgrzymek i łask otrzymanych 
za przyczyną bardzkiej figury.

Wielkim kronikarzem dziejów 
Barda był tutejszy proboszcz Franz 
Miller (1832-1866). Do dziś w archi-
wum parafii w  Bardzie zachowały się 
jego liczne prace, poświęcone historii 
sanktuarium cudownej figury. Tytuł 
największego współczesnego history-
ka Barda należy się jednak miejsco-
wemu redemptoryście, ojcu Josepho-
wi Schweterowi. Jego obszerna mono-
grafia, wydana w 1922 r. pod tytułem 
Wartha. Geschichte dieses Wallfahrt-
sort und die Wallfahrten dahin…, jest 
dziś często cytowana przez współcze-
snych autorów. Niestety, do dnia dzi-
siejszego osobnej monografii, opar-
tej na wynikach najnowszych badań, 
nie doczekała się jednak sama rzeźba 
Matki Boskiej Bardzkiej.

Bardzki ośrodek religijny sięga 
swoją genezą czasów średniowiecza. 
Istnienie tu kaplicy poświadcza się już 
w  1189  r., kiedy to biskup wrocław-
ski przekazał ją dla braci z zakonu jo-
annitów. Biorąc pod uwagę wcześniej 
przedstawione wyniki najnowszych 
badań, jak również charakterystyczny 
dla joannitów kult maryjny, możemy 
wysnuć teorię, iż to właśnie oni przy-
wieźli do Barda rzeźbę Matki Boskiej, 
umieszczając ją w  miejscowej kapli-
cy. Około 1280  r. joannitów w  opie-
ce nad bardzką kaplicą zastępują au-
gustianie, a w 1247 r. sprowadzeni ko-
lejno do Kamieńca Ząbkowickiego 
cystersi. W  1301  r. cystersi zakupili 
Bardo i wznieśli tu kościół, określany 
jako „czeski”, który spłonął w 1493 r. 
Co ciekawe, już z  1472  r. posiadamy 
informację o pielgrzymce do Barda 
mieszkańców z  Głuchołazów. Kolej-
na świątynia w Bardzie określana jest 
w  źródłach jako „kościół niemiecki”. 
Ten stał się kolejnym miejscem prze-
chowywania cudownej figury. Nieste-
ty, burzliwe koleje losu sprawiały, iż 
rzeźba często opuszczała Bardo. Mia-
ło to miejsce jeszcze w XV w. w czasie 
wojen husyckich.

W 1517  r. augustiański mnich dr 
Martin Luter ogłosił swoich 95 tez, 
rozpoczynając tym samym reforma-
cję. Okres ten miał wpływ również na 
sytuację bardzkiej rzeźby. W  1577  r. 
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z  polecenia opata klasztoru w  Ka-
mieńcu Ząbkowickim, Antona von 
Wallenberga, cudowny wizerunek zo-
stał przeniesiony do kościoła opackie-
go w  Kamieńcu i  umieszczony w  oł-
tarzu św. Benedykta. Nie zaszkodziło 
to jednak ruchowi pielgrzymkowemu, 
gdyż do Barda w dalszym ciągu przy-
bywali pątnicy. 21 listopada 1606  r. 
rzeźba wróciła do Barda. Tu przywi-
tali ją mieszkańcy, a proboszcz z Mą-
kolna Martin Rudolph wygłosił ka-
zanie, które jakiś czas później uka-
zało się drukiem. W  czasie trwania 
wojny 30-letniej (1618-1648) rzeźba 

kilkakrotnie opuszczała Bardo i  była 
przechowywana w kościele jezuickim 
w Kłodzku.

W 1686  r. rozpoczęto wznosze-
nie w Bardzie nowego kościoła; budo-
wę zakończono w  1704  r. W  1711  r. 
w  miasteczku wybuchł pożar, który 
uszkodził nowo wzniesioną świąty-
nię. Uratowaną z pożogi rzeźbę prze-
wieziono do klasztoru w  Kamień-
cu. 12 maja 1712 r. cudowny wizeru-
nek został przeniesiony znów do Bar-
da w uroczystej procesji z opatem ka-
mienieckim na czele. Na pamiąt-
kę tego wydarzenia mieszkańcy wsi 

należących do kamienieckiego klasz-
toru udawali się co roku w piątą nie-
dzielę po Wielkanocy na pielgrzymkę 
do Barda.

W 1715 r. Nikolaus Richter wyko-
nał nowy ołtarz główny dla bardzkie-
go kościoła. Nad tabernakulum znaj-
duje się oszklona gablota na cudow-
ny wizerunek. Podobną formę ma 
również ołtarz w  kościele pielgrzym-
kowym w  nieodległych Bobolicach, 
gdzie cudowna rzeźba Matki Boskiej 
Bolesnej także umieszczona jest w ga-
blocie nad tabernakulum.

W 1885  r. przeprowadzono 
pierwszą znaną konserwację rzeźby 
Matki Boskiej Bardzkiej. Kolejna kon-
serwacja wykonana została w  1926  r. 
W okresie od 7 do 25 lutego zabytek 
znajdował się w pracowni A. Baecke-
ra, konserwatora Śląskiego Muzeum 
Rzemiosł Artystycznych i  Starożyt-
ności we Wrocławiu.

Kult cudownego wizerunku Matki 
Boskiej Bardzkiej dokumentują prze-
kazy z początku XVIII w. Co roku do 
sanktuarium przybywały pielgrzymki 
z  poszczególnych miejscowości Zie-
mi Ząbkowickiej, jak również z obsza-
ru całego Śląska i Czech. Popularność 
tego ośrodka poświadczają również 
liczne zapisy i fundacje na rzecz świą-
tyni i  klasztoru. Wymownymi świa-
dectwami odbytych do Barda piel-
grzymek są liczne pamiątki z  przed-
stawieniami Matki Boskiej Bardzkiej.

Kultu cudownej figury Matki Bo-
skiej nie przerwały czasy rządów 
w  Niemczech Adolfa Hitlera. Wraz 
z  włączeniem Dolnego Śląska w  gra-
nice Polski cudowny wizerunek prze-
szedł pod opiekę polskich duchow-
nych – redemptorystów, którzy są go-
spodarzami bardzkiego sanktuarium 
do dziś. W  1966  r. dokonano koro-
nacji cudownej figury Matki Boskiej, 
a w tym roku obchodzona będzie 50. 
rocznica tego wydarzenia.

Kamil Pawłowski

2 |  Rzeźba Matki Boskiej Bardzkiej w Bardzie 
Śląskim po konserwacji w 2015 r.  

(zdjęcia: 1 − Tomasz Karamon, 2 – Marcin Ciba)

...............................................................
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historyczne rozwarstwienie funkcji 
jest istotnym punktem wyjścia do 
opisania procesu odbudowy zespo-
łu kościoła zamkowego ze zniszczeń 
ostatniej wojny.

W lutym 1945 r. w wyniku ostrza-
łu artyleryjskiego zrujnowane zosta-
ły: kościół konwentu malborskie-
go Najświętszej Marii Panny i  bę-
dąca jego dolną kondygnacją kapli-
ca grobowa św. Anny, wieża główna 
oraz Wieża Klesza i  Domek Dzwon-
nika na Zamku Wysokim (tworzą-
ce zespół kościoła NMP). Wymienio-
ne obiekty nie były jednorodne pod 
względem wartości ich autentyczno-
ści. Kościół wraz z  kaplicą św. Anny 

Marketingowy slogan 
„trzy w jednym” zadzi-
wiająco dobrze opisu-
je to, z czym mierzy się 

każdy, kto chce poznać dzieje zam-
ku malborskiego. Przede wszystkim 
obiekt ten stanowi jedno z  najwy-
bitniejszych osiągnięć gotyckiej ar-
chitektury rezydencjonalno-obron-
nej. Zaraz potem − jest to zabytek, 
który jako jeden z  pierwszych, już 
na początku XIX  w., został uznany 
za pomnik architektury objęty pań-
stwową troską o trwanie dla dal-
szych pokoleń. Na końcu, co stoi 
w  zgodzie z  chronologią, malbor-
ska warownia jest także muzeum. To 

i  wieżą główną, chociaż poddane zo-
stały pracom restauratorskim w latach 
1882-1895, były partiami zamku naj-
bardziej nasyconymi oryginalną, go-
tycką substancją. Natomiast Wieża 
Klesza i  Domek Dzwonnika, wznie-
sione w latach 1895-1898, są przykła-
dem kreacji konserwatorsko-architek-
tonicznej, bowiem powstały w  miej-
scu rozebranego, a wyniesionego na 
fundamentach jeszcze średniowiecz-
nych, barokowego gmachu kolegium 
jezuickiego (zbudowanego w połowie 
XVIII  w.). Kreacja konserwatorsko- 
-architektoniczna tej skali nie zaist-
niała w żadnym innym miejscu kom-
pleksu zamkowego.

Odbudowa zespołu kościoła 
na Zamku w Malborku

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

 1 | Zamek Wysoki 
w Malborku, widok zza 
Młynówki

 2 | Zespół kościoła NMP 
na zamku w Malborku po 
odgruzowaniu w 1957 r.; 
w lewym górnym rogu 
widoczna podstawa wieży 
głównej i gotycki szczyt 
wydzielający kościół od 
skrzydła północnego, 
w prawym dolnym rogu 
− pozostałości Domku 
Dzwonnika i fragment 
Wieży Kleszej

 3 | Wnętrze kościoła 
zamkowego po odbudowie 
wschodniego zamknięcia 
ścian i założeniu 
żelbetonowego stropu, 
1967 r. 
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zespołu kościoła oraz przygotowano 
dokumentację budowlaną połączoną 
z  inwentaryzacją zachowanych partii 
ścian.

Kompleksowe, intensywne dzia-
łania konserwatorskie i  odbudo-
wę zniszczonej, interesującej nas czę-
ści Zamku Wysokiego podjęto dopie-
ro po kilkuletniej przerwie w 1966 r., 
a ich zasadniczy etap zakończono 
dwa lata później. W efekcie tych prac 
zniszczone ściany zewnętrzne korpu-
su kościoła i kaplicy św. Anny zostały 
odbudowane (jednak nie odbudowa-

no wówczas sklepienia kaplicy), przy-
kryto przestrzeń kościoła żelbetowym 
stropem, a całość nakryto wysokim 
dachem o konstrukcji stalowej z  po-
kryciem dachówką ceramiczną. We 
wnętrzu m.in. zabezpieczono elemen-
ty dekoracji architektonicznej ścian 
oraz odbudowano sklepienia nad sta-
rym dormitorium (poniżej poziomu 
kościoła). Przywrócono wieżę główną 
w jej pierwotnej średniowiecznej for-
mie. Odbudowano Domek Dzwon-
nika i  częściowo Wieżę Kleszą (pra-
ce obejmowały naprawę wyrw w  ele-
wacji wschodniej, bez rekonstrukcji 
sklepień pomieszczeń pierwszej i trze-
ciej kondygnacji oraz zadaszenia bu-
dynku).

Powstanie Muzeum Zamkowego 
w Malborku w styczniu 1961 r. mia-
ło usprawnić proces prowadzonej od 
1957 r. odbudowy kościoła i pozosta-
łych części zamku.

Najbardziej zniszczonym obiek-
tem omawianego zespołu była wie-
ża główna i kościół zamkowy (w któ-
rym zawaliła się konstrukcja dacho-
wa, sklepienia oraz część prezbiterial-
na). Znacząco ucierpiała także dolna 
kondygnacja świątyni − kaplica św. 
Anny, w której zarwaniu uległa więk-
sza część sklepień, a wnętrze zosta-

ło zasypane tonami gruzu. Pomimo 
ogromu strat powstałych w  tej części 
zamku przetrwały jednak liczne par-
tie jego poszczególnych części:

 podstawa wieży głównej (do wy-
sokości kalenicy dachowej) z dolnym 
odcinkiem klatki schodowej;

 zachodnia partia kościoła wraz 
z  emporą, obie ściany jego części na-
wowej, ¾ północnej ściany prezbite-
rium z jedną zakrystią;

 portal kościoła − „Złota Brama” 
wraz z  drzwiami oraz większość we-
wnętrznej dekoracji architektonicznej 
kościoła (zwornik sklepienny z  wize-
runkiem patronki Zakonu Niemiec-
kiego − Madonny z  Dzieciątkiem, 
usytuowane na ścianach bocznych 

rzeźby kolegium apostolskiego wraz 
z konsolami i baldachimami);

 segmenty blisko ośmiometrowej 
figury Matki Bożej z  Dzieciątkiem 
ze wschodniej, zewnętrznej niszy ko-
ścioła;

 krypta grzebalna Wielkich Mi-
strzów we wschodniej części kaplicy 
św. Anny, leżące na posadzce trzy go-
tyckie płyty nagrobne Wielkich Mi-
strzów oraz niemal kompletna dzie-
więtnastowieczna posadzka;

 przęsło sklepienne w  zachod-
niej części kaplicy oraz dekoracje rzeź-

biarskie w postaci konsol i zworników 
(brakujących sześć zworników zosta-
ło najprawdopodobniej rozszabrowa-
nych po 1945 r.);

 zespół dziewiętnastowiecznych 
szkleń witrażowych (w czterech z pię-
ciu okien kaplicy grzebalnej);

 dwie kruchty z portalami prowa-
dzące do wnętrza kaplicy św. Anny od 
północy i południa.

Pierwsze planowane działania 
konserwatorskie zostały przeprowa-
dzone w latach 1958-1961. Wówczas 
rozpoczęto odbudowę wieloboczne-
go zamknięcia części prezbiterialnej 
i  zrealizowano prace przygotowaw-
cze do zasadniczych działań związa-
nych z odbudową ścian zewnętrznych 

2 3
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W późniejszym okresie prowa-
dzono jeszcze prace konserwatorskie 
w  kościele, gdzie do 1978  r. odtwa-
rzano maswerki w oknach, oraz w ka-
plicy św. Anny, gdzie między 1981 
a 1982 r. odtworzono niemal w cało-
ści zniszczone sklepienie. Natomiast 
w  latach 1988-1991 zabezpieczo-
no specjalną konstrukcją sklepienie 
baldachimu empory w  kościele zam-
kowym.

W efekcie przeprowadzonych 
działań kościół zamkowy, poza kilko-
ma detalami dekoracji architektonicz-
nej elewacji zewnętrznych, dodanymi 
w  latach dziewięćdziesiątych XIX  w. 
(pominiętymi z uwagi na fakt, iż brak 

było wystarczająco udokumentowa-
nych przesłanek dla takiego rozwiąza-
nia), odzyskał wygląd możliwie bliski 
formie z  czasów średniowiecznych. 
Nadal jednak wnętrze pozostawało 
częściowo nieodbudowane (sklepie-
nie, posadzka), zabezpieczone tylko 
tymczasowym stropem żelbetowym.

W 2012  r. przystąpiono do opra-
cowywania szczegółowego progra-
mu prac restauracyjnych skrzydła 
północnego Zamku Wysokiego. Ze-
spół kustoszy Muzeum Zamkowego 

opracował „Założenia do przyszłej 
funkcji kościoła NMP na Zamku Wy-
sokim w  Malborku” oraz „Program 
prac konserwatorskich i budowlanych 
w zespole kościoła NMP i kaplicy św. 
Anny”. Oba dokumenty wskazały kie-
runek działania konserwatorskiego, 
realizowanego następnie przez kon-
sorcjum Gorek Restauro i Monument 
Servis Marcina Kozarzewskiego oraz 
firmę Kamaro.

Przyjęte rozwiązania zakładały 
przede wszystkim:

 pełną konserwację zachowanych 
elementów historycznych;

 odtworzenie części brakują-
cych elementów niezbędnych do za-

mknięcia przestrzeni wnętrza kościo-
ła w  celu nadania mu integralności 
(sklepienie i posadzka);

 czytelne rozdzielenie części hi-
storycznych od elementów wykona-
nych w  okresie powojennej odbudo-
wy poprzez pokrycie ich tynkami wy-
raźnie wyodrębniającymi część zre-
konstruowaną od partii oryginalnych.

Podstawowe założenia projektu, 
związane z  wyglądem kościoła, do-
tyczyły przede wszystkim sklepie-
nia, posadzki i  witraży (jeżeli chodzi 

o wnętrze kościoła) oraz monumen-
talnej figury Madonny. Zwłaszcza to 
ostatnie zadanie było niezwykle trud-
ne technicznie, ale też najbardziej ob-
ciążone złożonością zagadnień etycz-
no-teoretycznych.

W toku wielostronnych ustaleń 
postanowiono do odbudowy tej nie-
zwykłej rzeźby użyć autentycznych 
segmentów, z  jakich zbudowana była 
figura. Z  jednej strony dodaje to re-
konstruowanemu obiektowi auten-
tyczności, z  drugiej uniemożliwia 
wgląd w  ową oryginalną substancję, 
gdyż jest ona trwale zespolona z  cał-
kowicie nową warstwą wykończenio-
wą rzeźby w postaci mozaikowej okła-

dziny. Historyczne tesery „kolosa 
malborskiego” zachowały się bowiem 
w zbyt małej liczbie (mogłyby pokryć 
zaledwie 4 m² powierzchni rzeźby).

Istotną decyzją był też wybór ma-
teriału do wyłożenia nowej posadzki 
w  kościele. W  gruncie rzeczy była to 
kwestia dotycząca przywrócenia lub 
nie koncepcji Conrada Steinbrechta, 
który jako kierujący pracami restau-
ratorskimi zdecydował na przełomie 
lat osiemdziesiątych i  dziewięćdzie-
siątych XIX w. o usunięciu z kościoła 
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kamiennej posadzki. Nowa, ceramicz-
na nawiązywała w jego mniemaniu do 
pierwotnego sposobu wyłożenia po-
wierzchni podłogi kościoła. Przesłan-
ką dla tego założenia było odkrycie 
podczas prowadzonych prac, w  czę-
ści zachodniej, pozostałości posadz-
ki ceramicznej (nie można wyklu-
czyć, że stanowiły one ślady posadz-
ki pierwszej kaplicy zamkowej lub że 
był to materiał rozbiórkowy z  innych 
pomieszczeń, użyty wtórnie w zasypi-
skach pach sklepiennych).

Najstarsze przekazy źródłowe, tj. 
opisy wizytacji kościoła zamkowego 
z 1637 i 1654 r. jednoznacznie wska-
zują, że w  kościele istniała posadz-
ka kamienna, znana nam z  później-
szej ikonografii, w  tym m.in. z akwa-
rel Johanna Carla Schulza (z 1846 r.) 
i zdjęć Gustawa Fademrechta (z około 
1878 r.). Jednocześnie źródła z okresu 
nowożytnego nie wzmiankują kosz-
townej przecież i  dużej inwestycji, 
jaką jest wymiana materiału posadz-
kowego, co pozwala z dużą pewnością 
domniemywać, że było to pierwot-
ne pokrycie powierzchni rozbudowa-
nego i konsekrowanego w 1344 r. ko-
ścioła zamkowego.

Przyjmując za moduł działania 
niepowracanie do błędnych lub kon-

trowersyjnych decyzji konserwa-
torskich z  czasu prac tzw. restaura-
cji Steinbrechtowskiej, zdecydowano 
o wprowadzeniu posadzki kamiennej.

Ponieważ pojedyncze płyty ka-
mienne z  usuniętej posadzki zosta-
ły użyte wtórnie w  kilku miejscach 
na zamku, i  znajdują się tam do dziś, 
możliwe było przeprowadzenie badań 
petrograficznych (składu chemicz-
nego skał) w  celu ustalenia ich pro-
weniencji. W  ich wyniku stwierdzo-
no, że kamień ten pochodzi ze złóż 

estońskich, z  których zamówiono 
nowe wapienne płyty.

Zachowany in situ w obrębie nowej 
nawierzchni, lecz 15 cm poniżej jej po-
ziomu, fragment posadzki ceramicznej 
jest umieszczony pod szklaną taflą. Jest 
to efekt błędnego wyprowadzenia skle-
pienia pomieszczenia tzw. starego do-
rmitorium, które zostało założone zbyt 
wysoko (w latach 1966-1967).

W przypadku sklepienia kościo-
ła stopień zachowania spływów dał 
możliwość budowy krążyn na pod-
stawie rzeczywistych kształtów i pro-
mieni łuków żeber. Przeprowadzone 
analizy konstrukcyjne zachowanych 
elementów spływów sklepiennych 

wskazały na możliwość ich wyko-
rzystania przy odbudowie sklepienia 
w  części prezbiterialnej. Podjęto za-
tem decyzję o wykorzystaniu wszyst-
kich zachowanych elementów archi-
tektonicznych i  wmontowaniu ich 
w odbudowywane sklepienie. Zamon-
towany został zachowany w  całości 
zwornik główny z  Madonną tronują-
cą, a w  części prezbiterialnej wszyst-
kie elementy oporów sklepienia: spły-
wy i  wsporniki. Uzupełnienia braku-
jących elementów spływów sklepien-
nych wykonane zostały w formach na-
wiązujących do historycznych.

Analogiczną metodykę przyję-
to dla rekonstruowanych sklepień 

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

 4 | Wnętrze kościoła zamkowego po 
zakończeniu ostatniego etapu prac budowlano- 
-konserwatorskich w latach 2014-2016

 5 | Ściana zachodnia kościoła z emporą po 
zakończeniu prac konserwatorskich

 6 | Refektarz Mnichów w Wieży Kleszej, stan 
z marca 2016 r. 

...............................................................................
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dwóch pomieszczeń w Wieży Kleszej, 
tj. Refektarza Mnichów (na ostatniej 
kondygnacji) oraz tzw. Izby Cechowej 
(komnata na pierwszej kondygnacji, 
nazwa pochodzi od zgromadzonych 
tam przed wojną pamiątek i  archi-
wów malborskich cechów rzemieśl-
niczych).

Ostatnią kwestią było opracowa-
nie koncepcji formy szkleń witrażo-
wych. Dla okien kościoła i  Refekta-
rza Mnichów w  Wieży Kleszej wy-
konano nowe witraże, neutralne 
w  stosunku do historycznego wnę-
trza, w postaci układu rombowego, ze 
szkła barwnego, nawiązującego m.in. 
do realizacji znajdujących się w  ka-
plicy św. Katarzyny na Zamku Śred-
nim (także zrealizowanych w  ostat-
niej dekadzie). W  kaplicy św. Anny 
natomiast, gdzie z wyjątkiem szklenia 

okna wschodniego przetrwał zespół 
oryginalnych szkleń z okresu restaura-
cji Steinbrechtowskiej, zdecydowano 
o rekonstrukcji brakującego szklenia, 
ze względu na możliwość przywróce-
nia pełnego programu ikonograficz-
nego. W ten sposób zrekonstruowany 
maswerk okna wschodniego otrzymał 
witrażową kompozycję z przedstawie-
niem św. Jerzego walczącego ze smo-
kiem (wzbogaconą programem heral-
dycznym), odtworzoną na podstawie 
czarno-białych zdjęć.

Zakończony w kwietniu bieżącego 
roku projekt konserwatorski w zespo-
le kościoła zamkowego NMP przy-
niósł pełną rewaloryzację wnętrz za-
równo przeznaczonych do szerokiego 
udostępniania, jak i  tych pełniących 
ściśle muzealne funkcje magazynów 
czy pracowni. Z tego powodu niedo-
stępne są dla turystów Wieża Klesza 
i Domek Dzwonnika. 

W ramach projektu Muzeum 
Zamkowe w Malborku wdrożyło dar-
mową aplikację mobilną, w  całości 
poświęconą zespołowi Zamku Wyso-
kiego.

Bartłomiej Butryn

 7 | Wschodnia część kaplicy św. Anny po 
zakończonych pracach konserwatorskich 

 8 | Monumentalna figura Matki Bożej 
z Dzieciątkiem we wschodniej niszy kościoła 
zamkowego

(zdjęcia: 1, 4-8 – Bożena i Lech Okońscy, 2 – Maciej 
Kilarski, 3 – Archiwum Fotograficzne MZM)

..............................................................................
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W ramach Światowych 
Dni Młodzieży Kra-
ków 2016 Muzeum 
Narodowe w  Krako-

wie we współpracy z Watykańską Fun-
dacją Jana Pawła II dla Młodzieży zor-
ganizowało wielką ekspozycję sztuki 
„Maria Mater Misericordiae”. Jest ona 
kontynuacją prezentacji sztuki sakral-
nej organizowanych przy okazji Świa-
towych Dni Młodzieży w  prestiżo-
wych muzeach miast, które były go-
spodarzami tych spotkań (Colorado 
History Museum w  Denver, Metro-
politan Museum w Manili, Royal On-
tario Museum w  Toronto czy Museo 
del Prado w Madrycie). 

Na krakowskiej wystawie zgroma-
dzono 90 obrazów, rzeźb i  rycin wy-
pożyczonych z 62 instytucji, głównie 
włoskich – muzeów, kościołów, kolek-
cji prywatnych (6 dzieł przechowywa-
nych jest w  Polsce). Są to arcydzieła 
sztuki europejskiej tworzone od roku 
1100 po wiek XVIII takich sławnych 
mistrzów, jak: Giotto di Bondone, Pa-
olo Veneziano, Donatello, Luca del-
la Robbia, Hans Memling, Andrea 
Mantegna, Albrecht Dürer, Lorenzo 
Ghiberti, Francisco Zurbarán, Peter 
Paul Rubens.  Odwiedzający wystawę 

Maria Mater Misericordiae 
– wystawa w Muzeum 
Narodowym w Krakowie

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

1 | Barnaba da Modena, „Maria Matka 
Miłosierdzia”, 1375-1376, tempera na desce 
(kościół Santa Maria dei Servi w Genui) 
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mogą zobaczyć liczne przedstawienia 
Matki Boskiej w  płaszczu opiekuń-
czym, Bogurodzicy karmiącej Dzie-
ciątko, Matki Boskiej Czu-
łej (Eleusy), Piety, czyli Ma-
rii Współodkupicielki opłaku-
jącej Jezusa zdjętego z  krzyża 
i  Marii Orantki, modlącej się 
w intencji wszystkich ludzi.

Wśród najstarszych wy-
obrażeń Matki Miłosierdzia 
wyróżnia się obraz namalo-
wany przez Barnabę da Mo-
dena, pochodzący z  kościo-
ła serwitów w  Genui i  czczo-
ny tam pod nazwą „Madon-
na della Misericordia”. Tabli-
ca ta została wykonana jako 
wotum w podzięce za ustanie 
epidemii, która w  roku 1372 
nawiedziła Genuę. Pod na-
zwą „Madonna del Soccorso” 
są prezentowane na wystawie 
dwa obrazy o odmiennej iko-
nografii, namalowane przez 

Balda de Serafiniego i  Niccola Alun-
na. Pierwszy z  nich ukazuje stojącą 
Marię w pełnej postaci, która zamierza 

się pałką na szatana, próbującego wy-
rwać małe dziecko z rąk matki, błaga-
jącej Bogurodzicę o pomoc. Na dru-

gim Maria, ukazana w po-
piersiu w mandorli w oto-
czeniu aniołów, wygraża 
berłem trzymanym w pra-
wicy szatanowi, który pod 
postacią odrażającej be-
stii wchodzi na łóżko, aby 
porwać z  niego dziecko, 
przytrzymywane rozpacz-
liwie przez matkę, szuka-
jącą pomocy u Marii.

„Dziś każdy kojarzy 
Boże Miłosierdzie z  obra-
zem z  Łagiewnik ukazu-
jącym miłosiernego Chry-
stusa, a tymczasem co naj-
mniej od XII wieku idea 
Bożego Miłosierdzia była 
personifikowana przez 
Matkę Boską i  różnorod-
ne jej przedstawienia. Od-
wołanie do sztuki włoskiej 

3
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wynika stąd, że to na obszarze Ita-
lii kształtowała się ikonografia Ma-
tris Misericordiae. Jej rozwój wspie-
rały świeckie bractwa bogatych miesz-
czan we Włoszech, które w  duchu od-
powiedzialności społecznej podkreślały 

pouczenia Chrystusa, że miłosierdzia 
dostąpią miłosierni. Bractwa te two-
rzyły instytucje wspierające chorych, 
biednych, pokrzywdzonych przez los, 
a za patronkę obierały Matkę Bożą. 
Ideę jej miłosiernej opieki obrazował 

płaszcz rozpostarty nad wiernymi. 
Z  Jej miłosierdziem kojarzono czu-
łość, jaką okazywała Dzieciątku, jak 
je karmiła piersią, bo tak samo uczyni 
to ludziom jako przybranym dzieciom. 
Dużą wagę przywiązywano do współ-
cierpienia Matki Bożej z  Ukrzyżowa-
nym Chrystusem, ponieważ wierzono, 
że jest w stanie rozumieć cierpienia lu-
dzi i  wyjednać im łaski. Zobrazowa-
niem Miłosierdzia była modlitwa za 
ludzkość, która znalazła wyraz w  bi-
zantyńskim wizerunku Matki Bożej 
Orantki, jaki doczekał się wielu ada-
ptacji na Zachodzie. Bractwa miłosier-
dzia skupiały elity społeczne − zamoż-
ne i światłe – które kierowały zamówie-
nia do najlepszych artystów, wskutek 
czego dzieła sztuki związane z kultem 
Bożego Miłosierdzia są nie tylko cieka-
we, różnorodne, ale też prezentują wy-
soką klasę artystyczną” – twierdzi prof. 
Piotr Krasny, jeden z  dwóch kurato-
rów wystawy w Muzeum Narodowym 
w Krakowie.

W towarzyszącym wystawie ka-
talogu zamieszczony jest m.in. tekst 
autorstwa antropolog Anny Niedź-
wiedź, w  którym czytamy: „Patrząc 
na te obrazy, na ich różnorodność i  te-
matyczne bogactwo, można uświa-
domić sobie, że stworzona przez nie 
wizualna opowieść o Mater Miseri-
cordiae jest również opowieścią o lu-
dziach i kulturach. W dziełach sztuki, 
w  przedstawieniach malarskich zoba-
czyć możemy oczywiście refleksy teolo-
gicznych debat i doktrynalnych ustaleń 
na temat pozycji Marii w nauce chrze-
ścijańskiej. Jednak w  wielu wizerun-
kach maryjnych widać przede wszyst-
kim odbicie popularnego kultu. Obra-
zy takie możemy odczytywać jako wy-
raz żywej wiary oraz znak relacji, które 
ludzie budowali (i nadal budują) z po-
stacią Matki Boskiej”.

Na podstawie materiałów informacyjnych 
Muzeum Narodowego w Krakowie

Wystawa „Maria Mater Misericordiae” czynna jest od 24 czerwca do 9 października 2016 r. w Gmachu 
Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Kuratorami ekspozycji są: prof. Piotr Krasny i prof. 
Giovanni Morello. W czasie Światowych Dni Młodzieży (26-31 lipca br.) wystawę można było zwiedzać 
w godzinach 10.00-20.00.

2 | Donatello 
(właśc. Donato 
di Niccolò di 
Betto Bardi), 
„Matka Boska 
z Dzieciątkiem”, 
1420-1430, 
rzeźba z terakoty 
(w zbiorach Museo 
Stefano Bardini 
we Florencji)

3 | Warsztat 
Lorenza 
Ghibertiego, 
„Matka Boska 
z Dzieciątkiem”, 
1425-1430, 
rzeźba ze stiuku 
polichromowanego 
(w zbiorach  Museo 
Stefano Bardini 
we Florencji)

4 | Hans 
Memling, „Matka 
Boska karmiąca”, 
ok. 1480, olej na 
desce (w zbiorach 
Museum Van der 
Berg w Antwerpii)

5 | Malarz 
marchijski, 
„Maria Matka 
Miłosierdzia”, 
1494, olej na 
desce (w zbiorach 
Rocca Demaniale 
w Gradarze)

................................
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barbara werner

Muzeum Łazienki Królewskie chroni i konserwuje zabytek, 
utrwala pamięć o budynkach, przedmiotach, o znanych 
i niedopowiedzianych historiach miejsc i ludzi sprzed ponad 
300 lat, zabezpiecza stan zespołu na obszarze 76 ha, któremu 
w swoim czasie nadano funkcję królewskiej rezydencji z ogrodem.

Łazienki−
królewska rezydencja 
z ogrodem

Widok z Amfiteatru na Pałac na Wyspie (fot. Waldemar Pańków)



Historia tego niezwykłego miejsca 
zaczyna się od chęci stworzenia 
swojego rodzaju „elizjum”, wy-
rwanego z mocy tym razem nie 

Hadesu, lecz dzikiej natury. Bo cóż może być 
człowiekowi bliższe niż ogród! Tak zapew-
ne mógł pomyśleć Stanisław Herakliusz Lu-
bomirski, który nabywając w  1674  r. Ujaz-
dów wraz z historycznym zamkiem zaanga-
żował do prac swojego nadwornego archi-
tekta, „najpierwszego architekta swych cza-
sów” – Tylmana van Gameren (Władysław 
Tatarkiewicz, Łazienki Warszawskie, Warsza-
wa 1972, s. 10), aby ten w mającym powstać 
ogrodzie wystawił pawilony.

I tak, pod koniec XVII  w. nie tylko za-
mek w  Ujazdowie zyskał nowy wyraz, ale 
także jego otoczenie, w  tym również tere-
ny poniżej skarpy. Były to częściowo obsza-
ry leśne, dogodne do polowań, a częściowo, 

te bliżej Wisły, miejsca podmokłe, zarośnię-
te dzikimi kępami zagajników i swojego ro-
dzaju gaików. To właśnie tereny położone 
bliżej Wisły, dzięki poprowadzonym kana-
łom osuszającym grunt, zaczęły nabierać wy-
razu bardziej ogrodowego i dogodnego miej-
sca do budowy. Powstała tu Samotnia zwana 
Ermitażem, mały budynek „Der Salon” i da-
lej na południe, na wyspie, Pawilon Łaźni 
z  mitycznym źródłem Hippokrene. Przewi-
dywany był tu także boskietowy ogród, tzw. 
Ogród Włoski.

W ten sposób trzy pawilony ogrodowe 
i regularnie rozplanowany boskietowy, cieni-
sty zakątek stały się typowym, jak na owe cza-
sy, przedsięwzięciem ogrodowym, a pięknie 
dekorowany sztukateriami i  malowidłami 
Pawilon Łaźni najciekawszym z pawilonów. 
Niewielki budynek, z  bogatym programem 
artystycznym, ideowym i  funkcjonalnym, 

1 | Plan Miasta Warszawy 
(Plan von der Stadt 
Warschau), tzw. Plan 
Kariota, 1829-1831, Korpus 
Inżynierów Wojskowych, 
skan zmodyfikowany 
(w zbiorach Archiwum 
Państwowego m.st. 
Warszawy)
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był pod każdym względem precyzyjnie prze-
myślanym i  zrealizowanym wspólnym dzie-
łem Tylmana van Gameren i Stanisława He-
rakliusza Lubomirskiego. Doskonała forma 
architektoniczna, nastrój ogrodowej groty 
we wnętrzu i symboliczne, mitologiczne tre-
ści nie ustępowały w żadnej mierze europej-
skim przykładom tego okresu. Powstający 
ogród, wraz z  regularnym niewielkim base-
nem wodnym przy Łaźni, kanałami i pawilo-
nami rysowały się nader interesująco w koń-
cu XVII w. Śmierć Lubomirskiego, a następ-

nie wydzierżawienie w 1720 r. Zamku Ujaz-
dowskiego oraz pozostałych części dóbr kró-
lowi Augustowi II, a po jego śmierci Augu-
stowi III, zmieniły dotychczasową sytuację. 
Wielkie plany Sasów rozbudowy zamku, 
a także przekształcenia części leśnej w Zwie-
rzyniec, nie szły w  kierunku rozwoju i  re-
alizacji pierwotnych założeń Lubomirskie-
go. Część ogrodowa, z niewielkimi zmiana-
mi prowadzonymi na polecenie Augusta II 
w  pawilonach, musiała poczekać na lepsze 
czasy.

Pod koniec panowania Augusta III rodzi-
na Lubomirskich zadecydowała o sprzedaży 
Ujazdowa i  okolicznych posiadłości. Nastą-
piło to w 1764 r. (pełna zapłata w 1766 r.). 
Ujazdów i całe tereny podskarpia z ogrodem 
Lubomirskiego nabył stolnik Stanisław Au-
gust, przyszły król; od 7 września 1764 r., tj. 
od elekcji, teren ten stał się własnością kró-
lewską. 

Zmiana właściciela pociągnęła za sobą 
podjęcie prac w  Zamku Ujazdowskim, 
a  także przeprowadzenie prac w  ogrodzie. 
Z  czasem na plan pierwszy wysunęło się 

wprowadzenie ładu w  Zwierzyńcu. Porząd-
kowanie zapuszczonego obszaru, oczyszcze-
nie kanałów, stawów, wycinka i  otwieranie 
duktów, zakładanie ścieżek, uporządkowanie 
boskietów stało się podstawą nowej koncep-
cji zagospodarowania. W  1774  r. król pod-
jął decyzję o wykorzystaniu na letnią rezy-
dencję właśnie Pawilonu Łaźni, nie Ujazdo-
wa. Przyszedł mu tu z pomocą osobisty do-
radca, August Fryderyk Moszyński. Świet-
nie wykształcony arystokrata, bywały od naj-
młodszych lat w  najważniejszych kultural-
nych miejscach Europy, o błyskotliwej wręcz 
wiedzy, roztoczył przed królem nową wizję 
zagospodarowania Zwierzyńca. 

Wizja ukształtowania otoczenia rezyden-
cji królewskiej w  duchu angielskich idei za-
proponowana przez Moszyńskiego mogła 
okazać się dla monarchy interesująca, acz-
kolwiek już trochę znana. Król, jako 22-let-
ni młodzieniec, został przez ojca wysłany do 
Anglii, gdzie wykazywał zainteresowanie no-
wymi prądami politycznymi, angielską li-
teraturą i  nawiązywaniem licznych kontak-
tów. Został m.in. przedstawiony królowi Je-
rzemu II, by następnie móc odwiedzić takie 
miejscowości, jak Bath, Prior Park, Oxford, 
a także Stowe, gdzie zrealizowano nowy styl 
w ogrodzie oraz w architekturze. Lektura an-
glosaskich osiągnięć ogrodowych oraz wizy-
ta w  Stowe ze słynnym The Palladian Brid-
ge, The Temple of Friendship, The Temple 
of British Worthies na „Polach Elizejskich”, 
a także elementy chińskich idei naśladowa-
nia natury i czerpania z niej lekcji dla ogro-
du pozostały na zawsze w pamięci przyszłe-
go króla.

Podjęta w 1774 r. decyzja rezygnacji Sta-
nisława Augusta z  ujazdowskiej rezyden-
cji na rzecz urządzenia jej w Pawilonie Łaź-
ni i  terenach wokół przyniosła konieczność 
rozpoczęcia ogromu prac. Uporządkowanie 
miejsca i  nadanie mu stylistyki, o jakiej za-
pewne król dyskutował z Augustem Frydery-
kiem Moszyńskim, wymagało niemałych na-
kładów i, co bardzo ważne, zaangażowania 
dobrych ogrodników.

Moszyński zadedykował królowi spe-
cjalny prezent: swojego autorstwa rozpra-
wę o ogrodnictwie angielskim Essay sur le 
Jardinage Anglois (Agnieszka Morawiń-
ska, Augusta Fryderyka Moszyńskiego Roz-
prawa o ogrodnictwie angielskim, Wrocław 
1977). Był to wykład teorii ogrodnictwa 

2 | Most palladiański 
w Stowe Park, Wielka 
Brytania
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angielskiego, inspirowany, jak się uważa, wy-
danym w 1770 r. dziełem Thomasa Whatly’a 
Observations on Modern Gardening, illustra-
ted by descriptions. Moszyński zaproponował 
królowi nowy ogród, jako kontrę dla ogrodo-
wej mody francuskiej, a jednocześnie otwar-
cie wizji angielskiego kierunku dla realizacji 
powstającego ogrodu przy nowej letniej rezy-
dencji królewskiej. Zawarte w traktacie ana-
lizy krajobrazów, opisy przedmiotów two-
rzących odmiany postrzegania krajobrazów 
ogrodowych, objaśnienia gatunków i  form 
drzew wraz z  ich kolorami dla ich wybiór-
czego stosowania, analizy widoków, ścieżek, 
alei, budowli oraz wielki plan z  propozycją 
przykładowego rozwiązania założenia ogro-
dowego stanowiły znakomitą wykładnię idei 
i sposobów jej realizacji w naturze. Rozprawa 
Moszyńskiego, jak słusznie zauważa A. Mo-
rawińska, jest pierwszym polskim traktatem 
na temat angielskiego ogrodnictwa, porusza-
jącym się fachowo i świadomie w jego mate-
rii, rozumianej jako analizowanie i kształto-
wanie przestrzeni ogrodowej, która podnosi-
ła sprawę istotnych powiązań z otaczającym 
krajobrazem.

Na ile traktat Moszyńskiego posłużył przy 
realizacji ogrodu, a jaki był w tym udział my-
śli samego króla, trudno dzisiaj powiedzieć. 
Jak wynika jednak z treści traktatu i tego, co 
przetrwało na kartach kartograficznego za-
pisu, udział tych teoretycznych przemyśleń 
był znaczący. Wiadomo również, że pomimo 
słabości króla do sztuki i kultury francuskiej 
oraz obecności regularnych układów w ogro-
dzie, które znalazły swoje miejsce najbliżej 
rezydencji, o czym pamiętał Moszyński pi-
sząc w traktacie: „[…] nie zamierzam tu za-
niechać zupełnie regularnych części” (A. Mo-
rawińska, Augusta Fryderyka…, s. 274), jed-
nak większa część założenia konsekwentnie 
przyjmowała „angielski kostium”. Widać to 
m.in. w  nowych formach stawów, aranża-
cji linii brzegowych, miękko rozchodzących 
się alejek, dalekich naturalistycznych wido-
ków i nieregularnych nasadzeń. Traktat roz-
wijał nową myśl poprzez zwrócenie uwagi na 
otaczający krajobraz, dając tym samym moż-
liwość takiego kształtowania ogrodu, który 
nie byłby kopią krajobrazu, a znajdował jedy-
nie inspirację i podstawę do przemyśleń dla 
ogrodowych realizacji.

3 | Altana w Ogrodzie 
Chińskim w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie
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Współczesnym królowi krytycznym ko-
mentarzem i pozytywną oceną pojawiających 
się przemian stylu są Listy o ogrodach autor-
stwa bliskiego przyjaciela Stanisława Augu-
sta biskupa Ignacego Krasickiego: „Najwięk-
szą przyczyną skażenia gustu w ogrodach była 
źle tłumaczona wspaniałość. Nie zasadzali 
jej założyciele tak jak należało, w  ukształce-
niu przyrodzenia, ale mniemając to być rze-
czą zwyczajną, chcieli bardziej zadziwiać, niż 
nadawać rzeczom wdzięki. Stad największą, 
bo przyrodzoną okrasę drzewa przeistaczali 
w kunsztowne a dziwaczne widoki. Bukszpan 
sztucznie zasadzony z  pomocą piasku, cegły, 
węgli i tłuczonych skorupek wydawał na wzór 
adamaszku kwiaty i floresy” (Dzieła Ignacego 
Krasickiego, t. V, Lipsk 1834, s. 277).

Król nie zrezygnował całkowicie, jak to 
zauważono wyżej, z regularności w ogrodzie. 
Obowiązywała w  dalszym ciągu, czego do-
wodem była spacerowa aleja Promenada Kró-
lewska, prowadząca z  Pałacu na Wyspie do 
Białego Domku. Aleja składała się z  trzech 
części, z których środkowa była otwarta, a po 
jej bokach znajdowały się części „en berceau”, 
z  rozpiętymi na niej roślinami. „Była to uli-
ca pomarańczami i akacją egipską wysadzana” 
(W. Tatarkiewicz, Łazienki Warszawskie…, 
s.  96), czy „Kempa spacer Królewski wyzna-
czająca oraz dwa szpalery akacji indyjskiej” 
(Marek Kwiatkowski, Wielka Księga Łazie-
nek, Warszawa 2000, s. 69). Po jej obu stro-
nach biegły kanały z mostkami. Aleję zdobi-
ły regularnie rozstawione hermy i oświetlają-
ce drogę kagańce. Jej widok ilustruje zacho-
wany rysunek (a może projekt?) Jana Kam-
setzera ( Jan Chrystian Kamsetzer, „Widok 

Promenady Królewskiej z projektem Bramy 
Chińskiej”, 1778). Jeżeli chodzi o obsadze-
nia alei, należy przypuszczać, że były to wy-
stawiane w drewnianych, malowanych w bia-
ło-zielone pasy donicach, drzewka pomarań-
czowe oraz, jak sugeruje prof. Jakub Dola-
towski, drzewka Albicji jedwabistej (Albi-
zia julibrissin Durazz.), modnej wtedy rośli-
ny, pochodzącej m.in. z Indii, nazywanej czę-
sto akacją. Trzeba przyznać, że ten element 
w  ogrodzie przypomina wersalskie tunele 
„en berceau”, choć nie tylko, ponieważ zarów-
no Schönbrunn, jak i późnobarokowe Schet-
zingen mogą się do dzisiaj takimi pochwalić.

W tym czasie historia Łazienek odno-
towuje nazwiska pracujących ogrodników: 
Schneider, Schulz, „a podpułkownik Agricola 
kierował plantacjami i sypaniem dróg” (W. Ta-
tarkiewicz, Łazienki…, s. 91, 274). Okres in-
tensywnych prac ogrodniczych i  budowla-
nych obejmują raporty robót z 1778 i 1779 r., 
gdzie wymieniane są gatunki posadzonych 
drzew: dęby, orzechy, klony, lipy, wierzby, to-
pole, jawory. Dzisiaj na terenie ogrodu spotka-
my już tylko następców tych gatunków.

Jeszcze jednym przykładem regularności 
w ogrodzie był (i pozostał do dzisiaj) osiem-
nastowieczny ogród przy Starej Oranżerii 
z wejściem od południa, flankowanym dwo-
ma wyniesionymi na cokołach lwami przy 
murze. Widać go doskonale na akwarelach 
Zygmunta Vogla. Na planach historycznych 
widnieje jako ogród w  kształcie prostokąta, 
otoczony wysokim murem, z  fontanną po-
środku (układ ten potwierdziły badania ar-
cheologiczne przeprowadzone w  2012  r.). 
Dekorowany murawą z  rabatami kwiatów, 
a od wiosny do wczesnej jesieni dodatko-
wo wystawianymi drzewkami cytrusowymi, 
wpisuje się do europejskich rejestrów jako 
„jardin de l`Orangerie”, wysoko cenionej czę-
ści większych założeń w XVII i XVIII w.

Czysto podzielona przestrzeń ogrodu, 
z rozstawionymi osiemnastowiecznymi rzeź-
bami, przywołuje geometrię holenderskich 
wzorów ogrodowych, gdzie w proporcjonal-
nym podziale, wypełnionym sezonowymi 
i  wieloletnimi kwiatami, dodatkową atrak-
cję stanowią kwitnące krzewy rododendro-
nów, azalii, kielichowców wonnych i  nie-
wielkich obficie kwitnących wiosną drzewek 
magnolii. Dekoracja ogrodowa była od sa-
mego początku ważnym dopełnieniem bu-
dynku, w którym oprócz wnętrza Oranżerii, 

4 | Łąka kwietna w pobliżu 
Amfiteatru
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ozdobionego malowidłami „Kolumnada 
Kamsetzera” z lat 1787-1788 (odkryte w la-
tach 2012-2013), znajduje się Teatr Królew-
ski – obiekt unikatowy w skali europejskiej.

Dzisiaj ogród przy Oranżerii nosi nazwę 
Holenderskiego Ogrodu Kwiatowego, przy-
wołującego fakt wizyty króla Niderlandów 
Willema Alexandra w Łazienkach w 2014 r. 
oraz darowanych ogrodowi nowych nasa-
dzeń krzewów i  ukwieceń według projektu 
Holendra Nieka Roozena. 

W 1784 r. na temat urządzania rezyden-
cji tak pisał jeden z najznamienitszych archi-
tektów okresu klasycyzmu Szymon Bogu-
mił Zug: „W początkach teraźniejszego pano-
wania był to las bagnisty wysadzony olchami; 
znajdowały się w nim kanały i sadzawki w sta-
nie zupełnego zniszczenia. Przy jednej z nich 
stała budowa w stylu skalnym (grotesque), za-
wierała zaś kilka pokojów i łaźnię ozdobioną 
stiukiem i małziami [małżami] (coquillages); 
ona to dała temu miejscu imię Łazienek, któ-
re do dziś dnia nosi […]. Dzisiejszy król za-
kupiwszy to miejsce od księcia Lubomirskie-
go, nie szczędzi wydatku na upiększenie go 

i  na oczyszczenie powietrza zarażonego wy-
ziewami wód stojących. W tym celu wyrąbano 
wszystkie stare popróchniałe olchy a zastąpio-
no je rozmaitego rodzaju drzewem liściowem, 
iglastem i  smolnem, których klomby lub aleje 
dobre sprawiają wrażenie. Porobiono wszel-
kiego rodzaju przechadzki i  nowe stawy i  sa-
dzawki, popodnoszono miejsca i  aleje wilgot-
ne, wycięto nowe widoki wychodzące na zaj-
mujące przedmioty i  okolice jakiemi są: Wi-
lanów, Mokotów, Czerniaków, naprawiono 

stare łazienki i przerobiono na pomieszczenie 
królewskie” (Ogrody w  Warszawie i  jej okoli-
cach opisane w 1784 r., przez Szymona Zuga, 
[w:] Ze starych szpargałów, „Kurier Niedziel-
ny”, nr 22, 1898). Widoki te, tak ważne dla 
ogrodów w stylu angielskim, znikały pod na-
porem rozwijającego się miasta i  rosnących 
drzew, jednak nie do końca zostały utracone.

W czasie postępujących prac w  latach 
osiemdziesiątych XVIII w. powiększono sta-
wy przy Pałacu na Wyspie. Staw Południowy, 
którego linia brzegów już miękko falowała 
na wzór „wyjęty” z podręczników angielskie-
go ogrodnictwa, łączył się z kolejnym stawem 

5 | Promenada Królewska
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Południowym Górnym, rozbudowaną ka-
skadą ułożoną z  kamieni, zaprojektowaną 
przez Kamsetzera. Widok z okien pierwsze-
go piętra pałacu, z  prywatnych apartamen-
tów królewskich był jakby specjalnie zapro-
jektowaną „sceną ogrodową”, gdzie kaskada, 
wschodni brzeg stawu i miękka linia brzegu 
od zachodu dostarczały wyjątkowych wra-
żeń. Dopełnieniem tego rzeczywiście niepo-
wtarzalnego widoku stała się wyspa, czy jak 
mówiono wówczas kępa, na której stanęła 
konstrukcja sceniczna dekorowana fragmen-
tami starożytnych sztucznych ruin, oddzie-
lonych kanałem wodnym od lądu, gdzie zna-
lazła się amfiteatralnie wybudowana widow-
nia. O ile Amfiteatr swoją formą nawiązywał 
do słynnych i bardzo modnych wówczas od-
kryć w  starożytnym Herkulanum, to scena 
na wyspie była przypomnieniem ruin staro-
żytnego pięknego miasta Heliopolis (Baal-
beku).

Ten wspaniale wymyślony, przemyśla-
ny i wybudowany Amfiteatr ze sceną na wy-
spie stał się częścią ogrodu, który ogarnął go 
od zachodu miękkim brzegiem stawu i regu-
larnymi boskietami z  pobliskim wzgórzem 
widokowym od wschodu. Tak pozostawio-
na ruina przeszłości, malowniczo wplecio-
na w  krajobraz ogrodu, jest do dzisiaj jego 
niepodzielną częścią, przywołującą nastro-
je przedstawień wystawianych tu od 1791 r.

Rozbudowujący się, ogrodzony i zamyka-
ny ogród chronił nowo powstające budynki: 
figarnie, cieplarnie, pomarańczarnie, anana-
sarnie oraz ogrody warzywne.

Pożegnanie króla z  jego letnią rezyden-
cją i ogrodem, wyjazd z utraconego państwa, 
następstwa podziału własności i spadków po 
śmierci Stanisława Augusta, pozostawiły Ła-
zienki z jednej strony takie same, a z drugiej 
inne. Ogród końca XVIII  w. jakby zastygł 
na chwilę, aby w  swoim po części dawnym, 
po części nieco przemienionym wyrazie do-
konanym przez nowych właścicieli mógł się 
rozwijać, choć nigdy nie dorównał progra-
mowi czasów stanisławowskich.

Początek XIX  w. i  sprzedaż Łazienek 
Aleksandrowi I przyniosły zmianę kierun-
ków rozwoju dotychczasowej rezydencji 
(część belwederska została wykupiona przez 
rząd Królestwa Polskiego na siedzibę na-
miestników carskich, pozostałą część Łazie-
nek wykupił car). O ile z  dawnego Ogro-
du Królewskiego zaczęto usuwać niektóre 

elementy (m.in. wyposażenie Promenady 
Królewskiej, łącznie z  Bramą Chińską i  ka-
nałami, Domem Tureckim), to inna część 
ogrodu, przy Belwederze, zaczęła się szybko 
rozwijać i  w  nurcie zapoczątkowanego kie-
dyś ogrodu krajobrazowego ukazała tym ra-
zem urodę nurtu romantycznego. Ogrodni-
kiem został Jan Akerman. W  północno-za-
chodniej części dawnych Królewskich Łazie-
nek, w miejscu, gdzie miała stanąć Świątynia 
Opatrzności, założono w 1818 r. Ogród Bo-
taniczny Uniwersytetu Warszawskiego. 

Aby poznać i  zrozumieć, co wydarzyło 
się w ogrodzie na początku XIX w. poniżej 
Belwederu, przebudowanego według projek-
tu Jakuba Kubickiego i Jana Akermana w la-
tach 1818-1822, należy obejrzeć plan War-
szawy z 1828 r., wykonany przez Józefa Ko-
riota. Belweder stanowił już wtedy dominan-
tę na szczycie skarpy, posiadał nowe regular-
ne ogrody przy budynku i  powiązany kom-
pozycyjnie ogród na skarpie. Widać na nim 
swobodną kompozycję układu ścieżek, układ 
wodny i nowo wybudowane (ok. 1822 r.) pa-
wilony proj. J. Kubickiego – grecką Świąty-
nię Sybilli/Diany, Świątynię Egipską i  neo-
gotycką Oranżerię.

Interesujący układ wodny ze stawem, na 
którym urządzono wyspę, przypominał po 
części fragment francuskiego ogrodu w Er-
menonville (poł. XVIII  w.), gdzie Topo-
lowa Wyspa na stawie „czciła” J. J. Rousse-
au. W  Łazienkach, na wyspie porośniętej 
w części topolami ustawiono pomnik Marii 
Fiodorowny, matki cara Aleksandra I i jego 
brata księcia Konstantego, dla którego Bel-
weder stał się rezydencją. Oprócz ławeczki 
na wyspie, na którą można było dostać się 
pomostem, znajdowała się również mała 
fontanna, nazwana przez redaktora „Kurie-
ra Codziennego” w  1873  r. „wytryskiem”, 
podobny zainstalowano także przed Świą-
tynią Egipską.

Mostki, widoki na pawilony, zakola ście-
żek, zróżnicowany dobór roślinności wpro-
wadzały nastrój tajemniczości. Zaznaczona 
na planie Józefa Koriota neogotycka oran-
żeria, która nie zachowała się do dzisiejszych 
czasów, otwierała się na część ogrodu w kie-
runku południowym. W  najbliższym są-
siedztwie znajdował się tu niewielki basen 
wodny, wokół którego, jak można domnie-
mywać, mogły być wystawiane rośliny oran-
żeryjne. Dalej w  kierunku stawu wyraźnie 
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widoczny jest dość dużych rozmiarów labi-
rynt, który służyć mógł zabawom towarzy-
stwa z kręgu Belwederu.

Dzisiaj, kiedy relikty nieistniejącej 
Oranżerii stanowią tylko mały element 
w  ogrodzie, widok na południe biegnie aż 

do niewielkiego mostku na sztucznej rzece, 
płynącej leniwie od Świątyni Egipskiej. Re-
jon Świątyni, do którego można dojść róż-
nymi ścieżkami, sąsiaduje z  dawnymi Wa-
łami Lubomirskiego z  XVIII  w. Najwy-
żej wyniesiona, nieopodal drogi belweder-
skiej Świątynia Sybilli jest miejscem wyjąt-
kowym, rozpościera się stąd widok na Bel-
weder, a przede wszystkim na Staw i sztucz-
ną rzekę z mostkiem.

Po drugiej stronie mostku, gdzie rozprze-
strzenia się dość duża łąka (w XIX w. znajdo-
wało się tutaj belwederskie gospodarstwo), 
rosną dwa wielkie dęby szypułkowe (po-
mniki przyrody), jedne z najstarszych drzew 
w ogrodzie, mające około 200-250 lat. Nie-
opodal, za Aleją Chińską, na terenach nale-
żących do cara, w  latach 1860-1861 wysta-
wiony został według projektu Adama Adolfa 
Loewe i Józefa Orłowskiego budynek Nowej 
Oranżerii. Był stosownym pomieszczeniem 
dla mniejszych oraz dużych okazów roślin, 
tym bardziej że konstrukcja Oranżerii gotyc-
kiej groziła zawaleniem. 

Nowa Oranżeria nie była jedynym 
w  XIX  w. budynkiem dla roślin egzotycz-
nych. W  1869  r. wybudowana została wiel-
ka Oranżeria w  miejscu dawnych carskich 
ogrodów warzywnych, która miała pomie-
ścić zakupioną przez cara kolekcję roślin od 

księżnej Aleksandry Radziwiłł z Nieborowa. 
W lipcu 1870 r. w „Kłosach” ukazała się na-
stępująca informacja: „[…] cały więc ten zbiór 
wcielony został do Łazienek, a ponieważ daw-
ny budynek nie był w stanie pomieścić tylu no-
wych wazonów, postanowiono więc zbudować 
nowy 400 stóp długości, 36 szeroki, a 32 wy-
soki, ze szklaną frontową ścianą”. W  tej im-
ponującej kolekcji roślin były m.in. wyjątko-
we drzewka cytrusowe zakupione przez Ra-
dziwiłłów z kolekcji drezdeńskiego Zwinge-
ru (zob. Katarzyna Żak-Zatorska, Oranże-
rie nieborowskie – pałace roślin, „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 1-2, 2015, s. 13). Niestety, 
w  czasie pierwszej wojny światowej na sku-
tek wielkich mrozów cała kolekcja wymarz-
ła, a Oranżerię później rozebrano. W 2013 r. 
przeprowadzono badania archeologiczne, 
które potwierdziły miejsce lokalizacji Oran-
żerii. 

Ogród Romantyczny, w zasadzie należą-
cy do Belwederu, gdzie mieszkał namiest-
nik cara, był świadkiem wielu spotkań to-
warzyskich, wizyt zagranicznych gości, 

6 | Widok na brzeg stawu 
Południowego Dolnego
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podobnie jak pozostała część Łazienek. Przy-
kładem z  dużym rozmachem przygotowy-
wanej w  1851  r. wizyty Fryderyka Wilhel-
ma IV, króla Prus, może być dokumentacja 
przechowywana w zbiorach Stiftung Preußi-
sche Schlösser und Gärten w Poczdamie. Jest 
to zbiór siedmiu projektów udekorowania 
Ogrodu na czas pobytu króla Prus. 

Ogród Romantyczny dzisiaj jest powścią-
gliwy pod względem dekoracyjności, sku-
pia się jedynie na pięknych widokach, poje-
dynczych okazach drzew, strzyżonych traw-
nikach i dzikich zagajnikach. Różnorodność 
okazów drzew jest duża, a jeden z  jesionów 
wyniosłych (Fraxinus excelsior L.) pamięta 
XIX w., jest cennym „relique du temps passé”, 
czasu, który minął.

W najbliższych latach działania na rzecz 
Ogrodu Romantycznego skupiać się będą 

przede wszystkim na skompletowaniu doku-
mentacji. Będzie można wtedy powrócić do 
znanych dzisiaj choćby z pocztówek, charak-
terystycznych dywanowych ukwieceń w wy-
branych fragmentach Ogrodu. Jest też na-
szym celem wzbogacenie szaty roślinnej oraz 
zastosowanie takich gatunków roślin kwiet-
nych, o których wspominała w  dobrze zna-
nej miłośnikom ogrodów książce Myśli róż-
ne o sposobie zakładania ogrodów (Wrocław 
1805) księżna Izabela z  Flemingów Czar-
toryska. Być może zakwitną wówczas obok 
kwiatowych kobierców kwiaty w samodziel-
nych ozdobach w  rodzaju niewielkich ko-
szy kwiatowych lub specjalnych, modnych 
w  XIX  w. kompozycji z  zastosowaniem 

piennych roślin, takich jak róże, pelargonie 
itp., ozdobionych charakterystycznymi gir-
landami winorośli. Rozważa się również uży-
cie lekkich konstrukcji trejażowych, z rozpię-
tymi pnączami np. glicynii czy pnących róż. 
Jednym słowem Ogród Romantyczny przy-
pomni o dziewiętnastowiecznym charakte-
rze stylu ogrodowego.

Na planie Williama Lindleya z 1896 r. wi-
dać wyraźnie zarysowany budynek „Oranżerii 
nieborowskiej”, przy której powstał regularny 
kwaterowy ogród. Co ciekawe, ogród ten za-
powiada tendencje geometryzacji. Po mięk-
kich ścieżkach i  naturalnych formach kom-
pozycji ogrodów krajobrazowych ta część 
przyjmuje rozwiązania geometryczne. Jest to 
w pewnym sensie powrót do geometryzowa-
nia przestrzeni, do formowania, strzyżenia 
i bazowania na idealnych figurach koła i kwa-

dratu. Kontynuację takiego charakteru ogro-
du po drugiej wojnie światowej utrzymu-
je Franciszek Krzywda-Polkowski, który od 
stycznia 1946 do maja 1947  r. pracuje przy 
urządzaniu ogrodów przy Belwederze i w Ła-
zienkach Królewskich, pozostawiając niena-
ruszoną kompozycję tej części. W latach pięć-
dziesiątych i  sześćdziesiątych XX  w. planiści 
wprowadzili w części krajobrazowej łąki dra-
styczne ukośne cięcie wyasfaltowaną alejką. 
Zburzyło to łagodność formy łąki, która za-
praszała do kontemplacji tego miejsca i posa-
dzonych na obrzeżach w  okresie międzywo-
jennym drzew owocowych.

Rewitalizację Ogrodu Modernistyczne-
go przeprowadzono w  latach 2013-2015. 

7 | Ogród Modernistyczny 
– część Naturalistyczna
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Projekt autorstwa prof. Edwarda Bartmana 
podkreślił znaczenie i formalny podział geo-
metrii w ogrodzie, dodając mu więcej kwia-
tów i  roślinności piennej. Powrócił również 
do kompozycji z  czasów Krzywdy-Polkow-
skiego – wolnej łąki, wokół której poprowa-
dzona została wijąca się alejka. Dziś wzbo-
gacona roślinność krzewiasta i  runa nadają 
temu miejscu inny wymiar, gdzie flora i fau-
na żyją w pełnej symbiozie.

Prawem natury jest jej umieranie i  od-
radzanie. Ogród to wielka rozplanowa-
na przestrzeń, pokazująca w rzeczywistości 
oraz na dokumentach swoje cykle przeobra-
żeń i etapy rozwoju. Są w Ogrodzie miejsca 
szczególne, które ilustrują bieg historii i sty-
lów, są miejsca na nowo odkryte, o których 
do niedawna myślano, że są tylko ideą, są 
też miejsca, które jeszcze czekają, aby mo-
gły być na równi z  innymi ważne, piękne 
i prawdziwe.

W toczących się od paru lat dyskusjach 
dotyczących Łazienek Królewskich pada-
ło bardzo często pytanie, jak zaradzić degra-
dacji dawnych części gospodarczych, niepeł-
niących już swoich funkcji, jak włączyć je 
do zabytkowej całości. Z  pomocą przyszedł 
pomysł na ogłoszenie międzynarodowego 
konkursu architektonicznego na koncepcję 
ogrodu z  pawilonem wystawowym, które-
go celem byłaby rewitalizacja obszaru dzie-
dzictwa naturalnego i  kulturalnego Łazie-
nek Królewskich, urządzenie nowego ogro-
du na obecnym terenie gospodarczym, a pod 

jego powierzchnią budowa pawilonu wysta-
wowego. Ogłoszony przez Muzeum Łazien-
ki Królewskie pod patronatem Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mini-
stra Środowiska, we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Architektów Polskich – Międzyna-
rodowy Konkurs rozstrzygnięto 14 listopada 
2013  r. Zwyciężył zespół holendersko-pol-
skich architektów: Mecanoo International, 
Jojko+Nawrocki architekci z  Katowic, Mi-
chael R. van Gessel oraz DELVA Landsca-
pe Architects (zob. Ogród XXI w. w Łazien-
kach Królewskich, „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 1-2, 2014, s. 69; więcej informacji na stro-
nie: www.lazienki-krolewskie.pl).

Jaki ma być ten ogród? Niewątpliwie 
piękny, atrakcyjny, którego powierzchnia 
wyniesiona na trójkątnej falującej platformie 
zaprosi do spacerów wśród bylin, kwiatów, 
krzewów. Znajdą się ławki, miejsca przezna-
czone dla dzieci i  rodzin, miejsca na reflek-
sję o czasie minionym i  współczesnym Ła-
zienek Królewskich, o wystawach, zbiorach, 
a nade wszystko o naturze i ogrodzie. Na po-
ziomie Alei Chińskiej wejście w formie styli-
zowanej groty (element od zawsze towarzy-
szący ogrodowi) poprowadzi do sal wystawo-
wych, miejsc spotkań itp. Ogród XXI wieku 
będzie częścią czasu, w którym żyjemy, miej-
scem, które włącza się w bogatą i zróżnicowa-
ną historię Łazienek Królewskich, również 
miejscem na lekturę.

Barbara Werner

8 | Widok Ogrodu XXI 
wieku od strony południowej 
w powiązaniu z Aleją 
Chińską, wizualizacja, 
Michael R. van Gessel & 
DELVA Landscape Architects

(ilustracje: 2 – wikimedia.
com / fot. Peter Dean; 3, 
5 – fot. Waldemar Panów; 4, 6 
– fot. Paweł Czarnecki; 7 – fot. 
Barbara Werner)
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joanna żelazińska

W XIX w. niemal każda 
dobrze urodzona panna była 
artystką amatorką. Dawniej 
ich twórczość zamykano 
w przestrzeni domowej, dziś 
kryją ją muzealne magazyny. 
W mrowisku przeciętności 
trafiają się jednak prace 
warte pokazania. Bez 
wątpienia należą do nich 
obrazy i rysunki Elizy 
(Elżbiety) Krasińskiej 
z Branickich (1820-1876).

Domowa sztuka 
Elizy Krasińskiej



Amatorska twórczość kobiet to bar-
dzo ciekawy fenomen obyczajo-
wy, ale historia sztuki traktuje go 
marginalnie. Zdecydowanie wię-

cej uwagi poświęcono dotychczas malarkom, 
ilustratorkom oraz rzeźbiarkom, którym 
udało się wkroczyć w ówczesny, zmaskulini-
zowany świat artystyczny. Liczne sztambu-
chy i albumy zalegające na półkach muzeal-
nych magazynów kryją jednak w sobie nader 
ciekawe prace amatorek, prace, które są jedy-
nym w swoim rodzaju świadectwem wymar-
łej już tradycji i gustów. Skoro badamy sztukę 
naiwną ludową, dlaczego bagatelizujemy re-
prezentujące często znacznie wyższy poziom 
przykłady amatorskiej sztuki kobiet?

Podczas kwerendy w  Muzeum Narodo-
wym w Warszawie trafiłam na wiele nazwisk, 
które zasługują na to, by ich twórczość sta-
ła się przedmiotem odrębnego opracowania. 
Jest wśród nich Eliza Krasińska z Branickich, 
powszechnie znana jako zdradzana i  nie-
szczęśliwa żona poety Zygmunta Krasińskie-
go. Z obowiązku czy dla przyjemności zapeł-
niała ona swoje albumy rysunkami. Czasami 
są to jedynie dokumenty młodzieńczych lek-
cji rysunku. Wśród nieco późniejszych prac 
nie brakuje jednak rysunków charakteryzu-
jących się ciekawą kompozycją i warsztatową 
biegłością – to właśnie one przyciągają naj-
większą uwagę. Wszystkie są integralną czę-
ścią sztuki kobiet, nieamatorskiej i nieprofe-
sjonalnej, jedynej, jaka wówczas istniała.

Nastoletnia Eliza nie była typową panną 
na wydaniu. Zdecydowanie bardziej prefero-
wała samotność niż bale i nudne jej zdaniem 
towarzyskie wizyty, które należały do jej obo-
wiązków. Podczas pobytu w Paryżu (listopad 
1840 r.) stwierdziła, że w obecnej sytuacji nie 
chciałaby mieszkać w tym mieście, musiała-
by bowiem ciągle bywać na balach i  przyj-
mować konkurentów do swojej ręki. W wy-
obraźni kreuje sobie zupełnie inny scena-
riusz. Wolałaby być młodym, paryskim stu-
dentem, zgłębiać wiedzę, uczestniczyć w wy-
kładach, odkrywać i poznawać wszystkie za-
kamarki miasta. W  takim wydaniu Paryż 
byłby dla niej znacznie atrakcyjniejszy (Świa-
dek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej 

z  lat 1835-1876, t. 1, z  rękopisu odczytał, 
wybrał, skomentował i  wstępem opatrzył 
Zbigniew Sudolski, Warszawa 1996, s. 139). 
Innym razem (Karlsbad, 9 sierpnia 1840 r.) 
żali się swojej kuzynce Aleksandrze Potoc-
kiej „Jestem, jeśli chcesz, wystrojoną lalą do 
siedzenia w  salonie mego ojca, inżyniera me-
chanika, schlebiającą od czasu do czasu mat-
czynej dumie, pokazywaną tak, jak się pokazu-
je wytresowaną papugę lub tańczącego pieska” 
(Świadek epoki…, t. 1, s.  127). Ewidentnie 
przeszkadzało jej życie na pokaz i zachowy-
wanie towarzyskich pozorów. Warto zwrócić 
uwagę na wykorzystane przez nią słowo „tre-
sować”. To dobry przykład na to, że pozornie 

1 | Franz Xawery 
Winterhalter, „Portret 
Elizy Krasińskiej”, 1857, 
olej, płótno, wym. 146 x 
107,3 cm (depozyt Zamku 
Królewskiego w Warszawie 
w Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze)
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naturalny kobiecy wdzięk i takt był w rzeczy-
wistości efektem wieloletniej nauki.

Mimo wielokrotnych skarg na swoje 
złe położenie Eliza nie chciała wprowadzać 
w nim drastycznych zmian. W jej listach nie 
odnajdujemy śladów rzeczywistego buntu. 
Zazwyczaj opisuje proces swojej nauki z  ra-
dością i  entuzjazmem. Panna Branicka wła-
dała wieloma obcymi językami. Często od-
dawała się lekturze. Uczyła się także tańca, 
śpiewu i gry na pianinie. Śladem lekcji rysun-
ku są zachowane w  Muzeum Narodowym 
w  Warszawie szkicowniki. Na ich przykła-
dzie można prześledzić na naukę jakich ry-
sunkowych umiejętności nastawione były te 
lekcje. W  szkicowniku Elizy dominują bar-
dziej i  mniej udane wprawki do portretów. 
Rysunek całej sylwetki musiał pełnić funk-
cję drugoplanową. Na kartach albumu znaj-
dują się bowiem wyłącznie twarze i  popier-
sia. Czasami można też się natknąć na rysun-
ki przedstawiające różne typy i grymasy ludz-
kie. Mogły one być podstawą dla scen rodza-
jowych lub karykatur, w których specjalizo-
wała się młodsza siostra Elizy – Zofia. Nieco 
mniej miejsca zajmują szkice zwierząt. Goto-
we prace umieszczano w  specjalnie do tego 
przeznaczonych albumach i  sztambuchach. 

2 | Eliza Branicka, 
studia twarzy (kartka 
ze szkicownika), lata 
trzydzieste XIX w., ołówek, 
papier (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

3 | Eliza Branicka, „Portret 
Józefy Kalinowskiej” 
(rysunek w albumie Zofii 
Potockiej), lata trzydzieste 
XIX w., akwarela, papier, 
wym. 20,4 x 16,8 cm 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)
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Mogły one zawierać rysunki wyłącznie jed-
nej lub grona osób. Akwarele autorstwa Eli-
zy znajdują się w  albumie jej ciotki – Zofii 
Potockiej. Reprezentują one zdecydowanie 
wyższy niż szkice poziom artystyczny, ale 
zawierają również pewne błędy i uproszcze-
nia. Eliza miała wyraźne problemy z  prawi-
dłowym odwzorowaniem dłoni. Ich rysunek 
zazwyczaj jest schematyczny lub niedokoń-
czony. Dobrze radziła sobie za to ze scenami 
rodzajowymi we wnętrzach kościelnych. To 
zdecydowanie najlepsze prace z omawianego 
zespołu. Gesty postaci są naturalne. Umie-
jętnie zastosowane lawowanie i  kolorystyka 
maskują drobne błędy rysunkowe.

Miejscem prezentacji efektów prac mło-
dych artystek amatorek z  kręgu arystokracji 
był domowy salon (w żadnym wypadku nie 
ten oficjalny w  Luwrze). Odbywały się tam 
liczne żywe dyskusje, słuchano śpiewu, gry na 
fortepianie, pianinie czy innym instrumencie 
muzycznym, pozowano do portretów. Zwykle 
pokazy talentów były jedynie umileniem cza-
su dla zebranego w salonie towarzystwa, cza-
sami jednak pełniły dodatkową funkcję – je-
śli w kręgu znajdujących się tam osób uderza-
no w konkury, miały na celu wzbudzenie za-
interesowania panną u jej konkurenta. Szcze-
gólnie wymowną tego rodzaju sytuację opi-
sał w  jednym z  listów (Karlsbad, 17 sierp-
nia 1841  r.) Zygmunt Krasiński, późniejszy 
mąż Elizy: „Zasiedli wszyscy do okrągłego sto-
łu. […] Wąsow[iczowa] i  ja przepatrywaliśmy 
owe wieczne albumy, które trzymała nam El[i-
za] przed oczyma, przewracając z wolna kartki. 
Trzeba chwalić, ja nie umiem, więcem milczał. 
Wąsowiczowa za siebie, za mnie, za trzech i za 
stu chwaliła. Kartki jedne ubywały po drugich, 
wtem napłynęła jedna, a na niej była akwa-
rela, wystawiająca kobietę samotną, siedzącą 
przy szerokim oknie, w białej odzieży, za oknem 
zaś jezioro smutne i świat dziki z borów i skał, 
i nieba kawał, a ja zatrzymałem El[izę], która 
szła dalej, i zacząłem znęcony tą akwarelą mó-
wić: »To się pani udało, zupełnie udało, może 
nie tak ścisłość rysunkowa, jak raczej ukryta du-
sza rysunku. Jakiż to wyraz smętny w tej twa-
rzy samotnej, znać, że ta kobieta w  więzieniu 
z trosk i boleści patrzy w przestrzeń i myśli, że 
trzeba za niezadługo ziemię porzucić, ziemię, 
która jej tylko goryczą była, a mimo ten wiel-
ki wyraz smutku coś upajającego, i jeszcze nęcą-
cego jest w  tych rysach zadumanych. Znać, że 
Bóg ją cudem był swoim stworzył, a tylko ludzie 

zabili. Nie przewracaj Pani kartki, bo to prze-
ślicznym jest«. Milczała P. El[iza], nie prze-
rywała mi pochwał, zatrzymała kartkę, jam 
patrzał i  patrzał, coś z  tej akwareli wołało do 
mnie, pierwszy raz wtedy zaczynało mi się zda-
wać, że El[iza] ma talent, a kiedy tak mnie wy-
trzymała, a ja znów otwierał usta, by chwalić, 
rzekła dziwnym głosem, jakby zasmuconym, ale 
bez żadnej złości: »To nie moje, to Pani Delfina 
malowała i na pamiątkę mi dała«” (Sto listów 
do Delfiny, wyboru dokonał i  wstępem opa-
trzył Jan Kott, Gdańsk 2000, s. 38).

Opisana w liście sytuacja z pewnością była 
bardzo przykrym doświadczeniem dla Elizy. 
Krytycznych uwag zakochanego w  Delfinie 
Zygmunta Krasińskiego nie można jednak 
uznać za obiektywne. Sam poeta przyznał, 
że bardziej niż forma podobała mu się treść 
rysunku. Niestety, nie dysponujemy żadnym 
rysunkiem Delfiny, by móc jej talent zwery-
fikować.

Akwarele i  rysunki w  albumach dato-
wanych na lata trzydzieste XIX w. to cenne 

4 | Eliza Branicka, 
„Zaduszki w Białej Cerkwi” 
(rysunek w albumie Zofii 
Potockiej), 1838, akwarela, 
papier, wym. 19,8 x 16,4 
cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)
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świadectwo młodzieńczych lekcji rysunku 
panny Branickiej. Ich poziom artystyczny 
jest jednak bardzo nierówny. Warto przy tym 
zaznaczyć, że rysunek i akwarela to niejedy-
ne uprawiane przez nią techniki wypowiedzi 

artystycznej. Informacje zawarte w  listach 
i  zachowane w  zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Warszawie gipsowe „Popiersie męż-
czyzny” pozwalają przypuszczać, że nieco 
później Eliza, przynajmniej chwilowo, zaj-
mowała się też rzeźbą (zob. Wojciech Przy-
byszewski, W hołdzie ukochanej matce i bra-
ciom, „Spotkania z Zabytkami”, nr 3-4, 2016, 
s.  20). Ponadto przetrwało do naszych cza-
sów pięć obrazów olejnych jej autorstwa.

Do najbardziej udanych prac olejnych 
Elizy należy portret męża Zygmunta, który 
tak opisuje w jednym z listów sama autorka: 
„portret Zygmunta w  rodzaju Vandycka, tło 
ciemne, ubranie z czarnego aksamitu, straszne 
spojrzenie, brew zmarszczona, a wszystko ra-
zem okropne, banditte w  trakcie popełniania 
złego czynu” (Świadek epoki…, t. 1, s.  313). 
Obraz powstawał na początku 1847 r. w Ni-
cei. Eliza nie tworzyła go pod okiem żadnego 
innego artysty, możemy więc uznać, że jest 
to jej samodzielna praca. Portret namalowa-
ny jest poprawnie. Fizyczne podobieństwo 
modela zostało oddane bez zarzutu. Autorka 
dobrze poradziła też sobie ze światłocieniem, 
a także udało się jej stworzyć odpowiedni dla 
portretowanego nastrój obrazu.

Oprócz portretu Zygmunta Krasińskiego 
Eliza wymieniła w cytowanym liście: dwa au-
toportrety, kopię portretu Delfiny Potockiej 
autorstwa Ary Scheffera, scenę rodzajową 
z  dziećmi i  „zarys głowy Adzińskiego [Wła-
dysława Krasińskiego, syna Elizy] ledwo za-
częty” (Świadek epoki…, t. 1, s. 313-314). Ma-
larka bardzo surowo oceniała swoje prace, 
opisując je używała takich sformułowań, jak 
„ohyda” czy „nic z  tego nie będzie”. W poru-
szanym wcześniej kontekście najważniejsze 
jest jednak to, że przystępując do malowa-
nia czyniła to z wyrzutami sumienia. Jej syn 
miał wówczas trzy lata. Najwyraźniej opiekę 
nad nim uważała za swój najważniejszy obo-
wiązek.

Domowa sytuacja u  Krasińskich nie za-
wsze była tak napięta. Gdy Eliza nie mu-
siała zajmować się dziećmi (stabilna sytu-
acja finansowa pozwalała jej na zatrudnie-
nie mamki, później nauczycieli i  guwerne-
rów) i stan zdrowia jej męża nie był zbyt do-
kuczliwy, pozwalała sobie na wielogodzinne 
malowanie. Za „złoty” okres twórczości Eli-
zy Krasińskiej można uznać lata pięćdziesiąte 
XIX w. Poziom artystyczny dzieł z tego okre-
su bywa różny, ale należy pamiętać o tym, że 

5 | Eliza Branicka, „Król 
Lear i Ofelia” (rysunek 
w albumie Zofii Potockiej), 
1838, akwarela, papier, 
wym. 20 x 16,8 cm 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

6 | Eliza Krasińska, 
„Portret Zygmunta 
Krasińskiego”, lata 
czterdzieste XIX w. (1847?), 
olej, płótno, wym. 41 x 32 
cm (w zbiorach Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze)
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dysponujemy stosunkowo niewielką liczbą 
obrazów i rysunków, a z listów Elizy wynika, 
że w tym okresie Krasińska malowała najwię-
cej. Zapewne była to konsekwencja polepsze-
nia się jej relacji z mężem, który pod koniec 
życia (zm. 1859) zdecydowanie więcej cza-
su poświęcał rodzinie. W listach z lat 1855- 
-1857 Eliza wielokrotnie wspomina o swoich 
obrazach. Pobiera wówczas nauki u Winter-
haltera i Scheffera, za sprawą których zrobiła 
duże postępy. Widoczny jest jej zapał i chęć 
do pracy. Czasami spędza za sztalugami na-
wet sześć godzin dziennie. W  liście do ku-
zynki Aleksandry Potockiej z Baden (28 lu-
tego 1856 r.) pisała „maluję con furore i  con 
amore” (Świadek epoki…, t. 3, s. 168). Jej pra-
ce spotykały się z uznaniem zarówno ze stro-
ny nauczycieli, jak i  bywających w  domu 
Krasińskich gości. Eliza znalazła też kolejną 
towarzyszkę do wspólnego malowania – była 
nią Maria Przeździecka. Krasińska ceniła jej 
gust i wiedzę na temat sztuki. Gdy choroba 

męża lub inne okoliczności uniemożliwiały 
jej malowanie – w listach pobrzmiewa tęsk-
nota za pędzlem: „Niestety! Nie dotykam na-
wet ołówka, nie wchodzę do mojej pracowni…, 
może bym tam została!... Gdy biorę do ręki pa-
letę pokusa jest zbyt silna!” (Świadek epoki…, 
t. 3, s. 190). Warto zwrócić uwagę na to, że 
Krasińska kilkakrotnie wspomina o swojej 
pracowni. Trudno ustalić, czy było to pro-
fesjonalne atelier, czy zaimprowizowany kąt 
w  salonie przeznaczony do pracy twórczej. 
Listy sugerują raczej, że było to osobne po-
mieszczenie. To kolejny argument za tym, 
że Eliza podchodziła do swojej artystycznej 
działalności dość poważnie. Niewiele arty-
stek amatorek dysponowało pracownią. Wy-
jątek stanowiły córki artystów, które mogły 
korzystać z ojcowskiego atelier.

Dobra passa zakończyła się w momencie 
śmierci najmłodszej córki Elizy i  Zygmun-
ta Krasińskich. Kilkuletnia Elżbieta zmar-
ła w Złotym Potoku w 1857 r. Eliza bardzo 

7 | Eliza Krasińska, 
„Portret Zofii z Potockich 
Zamoyskiej” (rysunek 
w albumie Elizy Krasińskiej), 
lata sześćdziesiąte 
XIX w., kredka, ołówek, 
papier, wym. 31 x 23 
cm (w zbiorach Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze)
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przeżyła tę stratę. Będąc w Paryżu w grudniu 
1857  r., nie korzystała już z  dobrodziejstw 
pracowni: „Mam dwie otwarte pracownie – 
nie mam na nie ochoty, trzeba to będzie prze-
zwyciężyć” (Świadek epoki…, t. 3, s. 239). Nie-
długo później doszło do kolejnych katastrof 
w  życiu prywatnym Elizy. W  1858  r. w  Pa-
ryżu zmarł mistrz Ary Scheffer. Rok później 
odszedł Zygmunt Krasiński. Śmierć matki 
w 1862 r. odciągnęła Elizę od malowania na 
dłuższy czas.

Z dzisiejszej perspektywy twórczość Eli-
zy bywa oceniana różnie. Alicja Okońska 
w Żywotach pań malujących określa jej talent 
jako „salonowy”, porównując jej akwarele ze 
znanymi wyłącznie z opisów dziełami Delfi-
ny Potockiej (Żywoty pań malujących, War-

szawa 1981, s.  99). Autor popularnonau-
kowej, ale jak dotychczas jedynej monogra-
fii rodu Branickich – Marek Ruszczyc – do-
szedł do zupełnie innych wniosków. Swo-
je rozważania na temat przedstawicieli inte-
resującego nas pokolenia kończy słowami: 
„ta córka Branickich, gdyby nie była kobietą, 
nie była żoną wieszcza, odegrałaby na pewno 
rolę równie wybitną, jeśli nie wybitniejszą od 
swych braci i bratanków” (Dzieje rodu i fortu-
ny Branickich, Warszawa 1991, s. 314). Opi-
nii Ruszczyca nie sposób jest udowodnić, 
ale ocena dokonana przez Okońską wyda-
je się wysoce niesprawiedliwa. Rysunki Eli-
zy nie służyły bowiem jedynie do „pokazy-
wania gościom, a przede wszystkim konkuren-
tom do ręki panny”. Krasińska nie malowa-
ła dla pochwał i pochlebstw. Unikała balów 

i  najlepiej czuła się w  wąskim, rodzinnym 
gronie. Być może malarstwo było dla niej 
wyłącznie sposobem na oderwanie się od co-
dziennych trosk. Nie sposób jednak nie za-
uważyć, że zależało jej na doskonaleniu swo-
ich umiejętności. W późniejszych rysunkach 
i  akwarelach dostrzegalny jest progres i  na-
uka wyniesiona z pracowni Scheffera i Win-
terhaltera. Portrety i  sylwetki znajdujące się 
w albumie z Baden z 1856 r. są poprawniej-
sze i pozbawione błędów, jakie pojawiały się 
w szkicownikach z lat poprzedzających mał-
żeństwo z  Zygmuntem Krasińskim. Szkice 
z Baden są znacznie swobodniejsze, a kreska 
lżejsza. Jeszcze lepsze są portrety z Aix malo-
wane w 1865 r., będące własnością Muzeum 
Romantyzmu w  Opinogórze. Eliza tworzy-
ła je w towarzystwie synów Zygmunta i Wła-
dysława oraz drugiego męża Ludwika Kra-
sińskiego. Podobno zebrane w Aix towarzy-
stwo ogarnęła wówczas malarska gorączka: 
„dwa razy w tygodniu przychodzi pan Pezet-
ti [ur. w 1870 r. Sebastian Pezetti, nauczyciel 
rysunku w  Aix, jak – ze znakiem zapytania 
– identyfikuje osobę nauczyciela Zbigniew 
Sudolski] i jest wielka szkoła rysunku. Moi sy-
nowie nabrali wielkiej chęci do rysunku i obaj 
czynią duże postępy; wszyscy rysują, a ja wraz 
z nimi, Ludwik rzeźbi i modeluje swoje małe 
głowy” (Świadek epoki…, t. 4, s. 61).

Rysunki z Aix wyróżnia dbałość o odwzo-
rowanie detali i  subtelna kolorystyka. Uzu-
pełniony niebieskim lawowaniem rysunek 
„Kobieta w  wianku” w  niczym nie przypo-
mina młodzieńczych prac Elizy. Jest bardzo 
staranny, pozbawiony uchybień. To ewident-
ny dowód na to, że wielogodzinna praca nad 
rysunkowymi umiejętnościami przyniosła 
oczekiwane efekty. Również obrazy olejne 
z tego okresu wysuwają się przed te opisywa-
ne wcześniej. Malowany z  natury, dziecięcy 
wizerunek Róży Lubomirskiej poświadcza 
techniczną i kompozycyjną biegłość autorki.

Oprócz wizerunków portretowych Eli-
za wykonywała także obrazy religijne. Ro-
biła to dobrowolnie lub na zlecenie okolicz-
nych kościołów. Z  inicjatywy warszawskich 
sióstr szarytek powstał obraz „Chrystusa naj-
świętsze serce”. Tuż przed śmiercią Eliza pra-
cowała nad podobnym płótnem dla kościo-
ła w Opinogórze. Dwa obrazy o tematyce sa-
kralnej były również prezentowane na Wy-
stawie Krajowej Sztuk Pięknych w  1860  r. 
Był to „Pocałunek Judasza” i „Chrystus Pan 

8 | Eliza Krasińska, 
„Kobieta w wianku” 
(rysunek w albumie Elizy 
Krasińskiej), 1865, akwarela, 
ołówek, papier, wym. 31 x 
23 cm (w zbiorach Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze)
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błogosławiący dzieci” – kopia według Schef-
fera. Oprócz Elizy na wystawie prezento-
wały swoje prace też inne amatorki z jej bli-
skiego kręgu towarzyskiego – wspomniana 
już Maria Przeździecka i Aleksandra Potoc-
ka – kuzynka i  stała korespondentka Elizy. 
Obecność malarek amatorek odnotowano 
w „Kronice Wiadomości Krajowych i Zagra-
nicznych” (nr 30 z 20 stycznia 1860 r., s. 2): 
„Wystawa sztuk pięknych krajowych arty-
stów, świeżo zbogacona pracami naszych arty-
stek amatorek, dostarcza dla oka, myśli i serca, 
dużo pokarmu; jedne rozbudzają fantazyją, 
drugie przywodzą na myśl miłe wspomnienia: 
inne znów, tak słodko mówią do duszy, że już 
od nich oderwać się ani sposób”. Co ciekawe, 
w bogatej spuściźnie epistolograficznej Elizy 
o wystawie tej nie ma nawet wzmianki. Pu-
bliczna prezentacja prac amatorek świadczy 
jednak o tym, że domowa zasłona, za którą 
zwykle kryły się ich prace, nie była tak szczel-
na, jak zwykło się dotychczas uważać.

Spośród wszystkich mistrzów, u których 
praktykowała Eliza Krasińska, na pierwszy 
plan wysuwa się Ary Scheffer. Warto o nim 
wspomnieć również dlatego, że powszech-
nie znany jest on jako mentor innej dzie-
więtnastowiecznej artystki – Marii Orleań-
skiej – córki ówczesnego króla Francji Filipa 
Orleańskiego. Jej krótka artystyczna kariera 
(zmarła w wieku 26 lat) odbiła się szerokim 
echem we francuskim społeczeństwie. Czy 
to ze względu na bardzo bliskie związki z ro-
dziną królewską, czy faktyczne umiejętno-
ści udało się Marii zyskać uznanie bez skan-
dali i przykrych uwag, na jakie były narażo-
ne wówczas artystki, a zwłaszcza rzeźbiar-
ki. Scheffer z pewnością był dumny ze swo-
jej uczennicy. W innym wypadku nie czynił-
by szkiców do jej biografii ani nie przecho-
wywałby z  pietyzmem rzeźb i  rysunków jej 
autorstwa. Eliza po raz pierwszy pojawiła 
się w pracowni Scheffera niedługo po śmier-
ci księżniczki. Prawdą jest, że wielu arty-
stów przyjmowało do pracowni bogate panie 
głównie ze względów finansowych, ale rela-
cja Scheffera i  pani Krasińskiej wykraczała 
poza model mistrz – bogata uczennica. Eli-
za olśniła artystę urodą, talentem i inteligen-
cją. Jej rysy łatwo odnaleźć w wielu kompo-
zycjach malarza. W skierowanych do Elizy li-
stach Scheffer wielokrotnie dopytywał, kiedy 
hrabina ponownie pojawi się w jego pracow-
ni. Wydaje się, że malarzowi także zależało 

na doskonaleniu umiejętności swojej pod-
opiecznej. Być może widział w  niej następ-
czynię Marii?

Sama Krasińska z  pewnością nie uważa-
ła się za profesjonalistkę i nie aspirowała do 
takiej roli. Rozwój jej umiejętności hamo-
wała destabilizacja życia rodzinnego. Cho-
roba męża i  liczne przeprowadzki bardzo ją 
męczyły. Jej specyficzne podejście do własnej 
twórczości wynika też z tego, że była cenioną 
w  społeczeństwie arystokratką. Status spo-
łeczny ówczesnej artystki był znacznie niższy 

od tego zajmowanego przez kobiety, w kręgu 
których obracała się Eliza. Ewentualna karie-
ra artystyczna wiązałaby się zapewne z utratą 
tej pozycji, Eliza nie była zaś osobą skłonną 
do łamania obyczajowych reguł. Jej samody-
scyplina, talent i wielogodzinne studia w do-
mowej pracowni, bardziej przypominają-
ce rzeczywistą twórczą pracę niż amatorskie 
lekcje rysunku z pewnością zasługują jednak 
na uznanie. 

Joanna Żelazińska

Redaktorowi Wojciechowi Przybyszewskiemu bar-
dzo dziękuję za informację dotyczącą wystawy prac 
artystek amatorek na Wystawie Krajowej Sztuk 
Pięknych w 1860 r. Inaczej umknęłaby ona również 
mojej uwagi.

9 | Eliza Krasińska, 
„Portret Róży Krasińskiej”, 
lata sześćdziesiąte XIX w., 
ołówek, sangwina, papier, 
wym. 18,5 x 13,5 cm (owal) 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

(ilustracje: 2-5, 9 – fot. 
Joanna Żelazińska, 6-8 – 
fot. z archiwum Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze) 

   Spotkania z Zabytkami       7-8  2016    |   37



Wokół jednego zabytku

np. „miniaturę małego gipsowego po-
piersia Zosi [Branickiej, siostry Eli-
zy]”, które zrobiła latem 1841 r. w Pa-
ryżu, w  przededniu ślubu portreto-
wanej z  księciem Livio (Liwiuszem 
Władysławem) Odescalchi (18 lip-
ca 1841 r.). Jedyną jednak zachowaną 
w zbiorach polskich rzeźbą, sygnowa-
ną i datowaną przez hrabinę („E. Bra-
nicka 1841”), jest należące do zbiorów 
Muzeum Narodowego w  Warszawie, 
a przechowywane obecnie w  Łazien-
kach Królewskich w  Warszawie, nie-
wielkie (21 x 15 x 8 cm) gipsowe po-
piersie, znane pod niewiele mówiącą 
nazwą „Portret mężczyzny” (nr inw. 
210153), wzmiankowane – przy oka-
zji omawiania innego tematu – w te-
gorocznym numerze 3-4 „Spotkań 
z  Zabytkami” (Wojciech Przyby-
szewski, W  hołdzie ukochanej matce 

i braciom, tamże, s. 20). Kogo przed-
stawia ten portret?

By odpowiedzieć na to pyta-
nie (nie dysponując, niestety, żadny-
mi „twardymi” dowodami w  posta-
ci źródeł pisanych czy innych wiary-
godnych przekazów), należy przepro-
wadzić krótką analizę porównawczą, 
bacznie przyglądając się rzeźbiarskie-
mu wizerunkowi młodego (to nie ule-
ga wątpliwości) mężczyzny i… jeszcze 
jednej pracy autorstwa Elizy Branic-
kiej – zachowanemu także w zbiorach 
warszawskiego Muzeum Narodowego 
− rysunkowi przedstawiającemu Wła-
dysława Michała Branickiego (1826- 
-1884), najmłodszego brata hrabiny 
(nr inw. Rys. Pol. 10203).

Zarówno w karcie naukowej rysun-
ku, jak i w katalogu wystawy „Artystki 
polskie”, która odbyła się w  Muzeum 

Kogo przedstawia 
ten portret?

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

Najważniejszymi dziedzi-
nami amatorskiej dzia-
łalności artystycznej Eli-
zy (Elżbiety) z Branickich 

Krasińskiej były, jak już wiemy, rysu-
nek portretowy, rodzajowy, religijny 
oraz malarstwo, w  którym ambitna 
hrabina próbowała sił przede wszyst-
kim kopiując obrazy swoich mi-
strzów-nauczycieli, rzadziej decydując 
się na oryginalne rozwiązania kom-
pozycyjne, jak w portretach przedsta-
wiających Katarzynę z Branickich Po-
tocką czy też Zygmunta Krasińskie-
go, namalowanych w latach czterdzie-
stych XIX w. Na marginesie tych za-
interesowań pozostawała rzeźba, co 
wcale nie znaczy, że warsztat rzeźbia-
rza-portrecisty był Elizie nieznany.

Z prowadzonej przez nią kore-
spondencji wiemy, że wykonała ona 

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

1 | Eliza (Elżbieta) 
Branicka, „Popiersie 
piętnastoletniego 
Władysława Branickiego”, 
1841, gips, stan przed 
konserwacją (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie; depozyt 
w Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie)

2 | Eliza (Elżbieta) 
Branicka, „Portret 
Władysława Branickiego”, 
1841 (?), akwarela na 
papierze (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie) 

21
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Narodowym w  Warszawie w  1991  r. 
(Artystki polskie, red. Agnieszka Mo-
rawińska, oprac. hasła Krzysztof Załę-
ski, Warszawa 1991, s. 209, poz. 409, 
il.), praca ta nie jest datowana. Pomo-
cą w datowaniu rysunku nie może też 
służyć sporządzony dużo później, do 
tego obcą ręką (najprawdopodobniej 
przez właścicielkę rysunku – Katarzy-
nę z Branickich Potocką z Krzeszowic, 
siostrę Elizy) podpis umieszczony po-
niżej kompozycji: „Władysław Branic-
ki / rys[owa]ła siostra Elżbieta z  Bra-
nickich / Zygmuntowa Krasińska”. Są-
dząc jednak po wyglądzie portretowa-
nego – szczególnie, jeśli porówna się 
ten wizerunek z datowaną na rok 1845 
miniaturą autorstwa nieznanego arty-
sty „Władysław Michał Branicki z Bia-
łej Cerkwi palący cygaro”, przedsta-
wiającą zaledwie dziewiętnastoletnie-
go hrabiego (gwasz na kości, 9,4 x 9,4 
cm, na odwrocie napis: „Władysław 
Branicki syn Władysława wnuk Fran-
ciszka Ksawerego” / „Władysław”, Mu-
zeum Narodowe w Warszawie, nr inw. 
Min.422) – wiek pucołowatego mło-
dzieńca na rysunku Elizy można okre-
ślić co najwyżej na piętnaście wiosen. 
A ponieważ i  omawiany tu rysunek, 
i  nierozpoznana dotychczas rzeźba 
portretowa (podobieństwo obu wize-
runków, wyłączywszy odmienne ucze-
sanie włosów na głowie, uderzające!) 
przedstawiają tego samego mężczyznę 
– jest nim bez wątpienia około piętna-
stoletni Władysław Michał Branicki, 
najbardziej ukochany z braci Elizy, do 

którego jakiś czas później pisała z Rzy-
mu: „Mój chou chou morgan jesteś nie-
zwykle miły. Właśnie odebrałam Twój 
list, co było radością dla całej rodziny. 
Ojciec, Matka, bracia, siostry, wszyscy 
zbiegli się radośnie, by dowiedzieć się 
co u Ciebie słychać. Wszyscy Cię kocha-
ją, mój drogi Grobulo, wszyscy chcą do 
Ciebie pisać, a (tylko) ja piszę do Ciebie” 
(Świadek epoki. Listy Elizy z  Branic-
kich Krasińskiej z  lat 1835-1876, t. 1, 
z  rękopisu odczytał, wybrał, skomen-
tował i  wstępem opatrzył Zbigniew 
Sudolski, Warszawa 1995, s. 171).

Prace powstały zapewne w pierw-
szej połowie 1841  r., podczas dłuż-
szego (od października 1840 aż do 
lipca 1841  r.) pobytu rodziny Bra-
nickich w Paryżu. Eliza nie tylko po-
znała wtedy kilku wybitnych tamtej-
szych artystów (zob. W. Przybyszew-
ski, W hołdzie…, s. 20), ale także po-
bierała u nich lekcje, a zdobyte w ten 
sposób umiejętności, m.in. w dziedzi-
nie rysunku oraz rzeźby, doskonaliła 
w domu.

Wojciech Przybyszewski

Paniom Ewie Ziembińskiej i Magdale-
nie Orlińskiej-Rosiak z Muzeum Na-
rodowego w Warszawie oraz Pani Iza-
beli Zychowicz, Panu Piotrowi Cera-
fickiemu i Panu Adamowi Jeżewskiemu 
z Muzeum Łazienki Królewskie w War-
szawie serdecznie dziękuję za pomoc 
w pozyskaniu kluczowego zdjęcia do ar-
tykułu.

3 | Artysta nieznany, 
„Władysław Michał 
Branicki z Białej Cerkwi 
palący cygaro”, 1845, 
miniatura, gwasz na 
kości (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

(ilustracje: 1 – fot. Piotr 
Ceraficki, 2 – fot. Joanna 
Żelazińska, 3 – archiwum 
cyfrowe / Muzeum 
Narodowe w Warszawie)

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

3

EGZOTYCZNA	EUROPA

W 2015 r. minęła setna rocznica śmierci Alfre-
da Wierusza-Kowalskiego. Z tej okazji Mu-

zeum Okręgowe w Suwałkach, mieście urodzin 
malarza, zorganizowało wystawę zatytułowa-
ną „Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płót-
nach polskich monachijczyków”, na której ekspo-
nowano jego dzieła oraz prace największych ma-
larzy przełomu XIX i XX w., m.in. Józefa Brandta, 
Stanisława Witkiewicza, Juliusza Kossaka, Jacka 
Malczewskiego. Przewodnikiem po wystawie i jej 
cennym uzupełnieniem był wydany przez mu-
zeum album pod redakcją Elizy Ptaszyńskiej.

W pierwszej części albumu zamieszczone zo-
stały eseje autorstwa polskich, niemieckich i wę-
gierskich autorów, analizujące sztukę polską 
w perspektywie jej odmienności, a jednocześnie 
rodzimej odrębnej swojskości na tle innych regio-
nów Europy. Wśród tych opracowań znalazły się 
rozważania o dziewiętnastowiecznym Monachium 
jako kolebce nowych tendencji w sztuce (Bur-
cu Dogramaci, filozof, Uniwersytet Maximiliana 
w Monachium), malarstwie Józefa Brandta i jego 

kręgu (Anna Baumgartner, historyk sztuki, Uni-
wersytet Maximiliana w Monachium), odmienno-
ści polskiego malarstwa XIX w. w oczach krytyki 
(Eliza Ptaszyńska, historyk sztuki, Muzeum Okrę-
gowe w Suwałkach), sztuce węgierskiej końca 
XIX w. (Orsolya Hessky, historyk sztuki, Węgierska 
Galeria Narodowa w Budapeszcie), polskich mo-
nachijczykach na wystawach w wiedeńskim Kün-
stlerhaus (Dorota Kudelska, historyk sztuki, Kato-
licki Uniwersytet Lubelski), podróży Adama Mic-
kiewicza do Stambułu i jej literackich efektach 
(Małgorzata Litwinowicz, historyk kultury pol-
skiej, Uniwersytet Warszawski).

W części katalogowej albumu zamieszczono 
prezentację 120 bardzo dobrej jakości reproduk-
cji obrazów z wystawy, uporządkowanych tema-
tycznie i według nazwisk autorów dzieł. Na końcu 
publikacji znajdują się zdjęcia z wystawy, spis ob-
razów oraz biogramy autorów esejów. Album zo-
stał wydany z tłumaczeniem na język niemiecki.

Publikację można kupić (cena: 40 zł) w Mu-
zeum Okręgowym w Suwałkach (ul. T. Kościuszki 
81, 16-400 Suwałki tel. 87 566 57 50,  e-mail: 
muzsuw@o2.pl).

Spotkanie z książką
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„CUNCTIS INOPINA RELUXIT 
TE VICTORE SALUS” (Nieoczeki-
wane zajaśniało wszystkim wybawie-
nie dzięki tobie – zwycięzcy) oraz roz-
dzielona na dwie części data: „16-83”.

Poszukując pierwowzoru dla por-
tretu monarchy wśród zachowanej 
ikonograficznej dokumentacji czy-
nów zwycięzcy spod Chocimia, na-
leży przypomnieć pracę przypisywa-
ną kręgowi Romeyna de Hooghe’a, 
rozpowszechnianą w  zakładzie Piete-
ra Smitha, datowaną po 1676  r. (?). 
Zwraca uwagę usytuowanie główne-
go bohatera znajdującego się na tle 
epizodu bitewnego. Nie mniejsze 
znaczenie ma również wojenny to-
warzysz Sobieskiego – wierzchowiec 
pozbawiony skrzydeł, lecz podob-
nie jak jego medalierski odpowiednik 
unoszący obydwa przednie kopyta. 
W  przeciwieństwie jednak do kom-
pozycji Arondeaux, prawa kończyna 
zwierzęcia pozostaje wysunięta wy-
raźnie do przodu, lewa zaś lekko wy-
cofana. Powyższe ujęcie należy uznać 
za bliższe prawdzie. Niewykluczone, 
iż rytownik przed wykonaniem zle-
cenia prowadził własne obserwacje. 
Na rycinie brak również przedmiotu 

jednoznacznie utożsamianego z  wro-
gą potęgą. Szablę zastępującą buńczuk 
należy interpretować jako narzędzie 
wojenne Sarmatów. Obraz znakomi-
tego jeźdźca, a zarazem głównodowo-
dzącego sił polskich wydaje się bar-
dziej czytelny dla odbiorcy również 
dzięki uwzględnieniu regimentu het-
mańskiego, skórzanego pojemnika do 
przechowywania materiałów niezbęd-
nych dla kawalerzysty oraz strzemio-
na wymuszającego na wierzchowcu 
przejście w galop (na wysokości uda). 
Głównego bohatera (z głową skiero-
waną en trois quarts w prawo) ukaza-
no jednak nie jako dowódcę w dojrza-
łym wieku, lecz młodzieńca.

O bliskich związkach między ry-
ciną a dziełem medalierskim świad-
czą szczegóły kompozycji. Bez więk-
szych modyfikacji oddano kostium 
i  insygnium władzy panującego. Ty-
powe dla epoki odzienie: żupan z pę-
tlicami, wzorzysty kubrak z  futrza-
nym kołnierzem oraz kołpak wraz 
z koroną nie odbiegają zbytnio od po-
dobnych przykładów dawnej mody 
rozpoznawalnych na krążku meda-
lierskim. W przypadku obydwu dzieł 
sztuki powielają się także niektóre 

Historia pewnego medalu
..............................................................................................................................................

Medal, o którym będzie 
mowa w  niniejszym ar-
tykule, mimo, iż został 
ufundowany przez Er-

nesta Starhemberga, cywilnego ko-
mendanta miasta podczas oblężenia 
tureckiego Wiednia (14 lipca − 12 
września 1683  r.), stanowi mitolo-
giczną wykładnię dokonań Jana III 
Sobieskiego. Zlecenie powierzono 
działającemu w  Niderlandach Regie-
rowi Arondeaux. Awers wypełnia po-
piersie profilowe Starhemberga w pe-
ruce i  żabocie oraz cyzelowanym ki-
rysie z  płytowymi naramiennikami, 
przepasanym szarfą. Prerogatywy woj-
skowe komendanta miasta potwier-
dza inskrypcja otokowa: „RUD[iger] 
ERN[est] COM[ite] A STAREM-
BERG GUB[ernatore] VIENNAE 
OBSES” (Ernest Rudiger Hrabia Star-
hemberg, cywilny komendant oblega-
nego Wiednia). Zaangażowanie au-
striackiego arystokraty podczas oblę-
żenia tureckiego uwypukla dodatko-
wo napis na rancie: „QUANTUM 
PROFUERIT QUANTUM SER VA-
VERIT URBEM ATTONITIS ME-
TIRE OCULIS!” (Oceń zdumiony-
mi oczyma jak bardzo pomógł ocalić 
miasto). Na rewersie medalu widnie-
je natomiast nierealistyczna podobi-
zna Sobieskiego w  koronie zamknię-
tej (corona clausa) wraz z buńczukiem 
w  prawej ręce, siedzącego na Pegazie 
tratującym poległych Turków. W od-
dali można dostrzec panoramę Wied-
nia, a poniżej postument z czterowier-
szowym napisem dedykowanym So-
bieskiemu potraktowanemu na rów-
ni z  dawnymi rzymskimi triumfato-
rami: „IOA[nnes] III POL[oniae] 
R[ex] DE[signatus] TURTAR[rum] 
RED[igit] VICT[or] AUG[ustus]” 
( Jan III Król Polski, pogromca Tur-
ków, najświetniejszy zwycięzca). Ko-
mentarzem do powyższej sceny jest 
napis otokowy o następującej treści: 1

Z warsztatu historyka sztuki
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części rzędu końskiego: cugle (wodze) 
ściskane w  prawym, niewidocznym 
ręku kierującego, a także ozdobny na-
pierśnik na przedzie. Czaprak narzu-
cony na grzbiet wierzchowca w przy-
padku pracy Hooghe’a upamiętnio-
no natomiast w  całej okazałości, co 
umożliwia jednocześnie jego identy-
fikację (skóra lamparcia). Na medalu 
Arondeaux pojawia się w  skromniej-
szej formie.

Istnieje jeszcze inny konterfekt 
Jana III Sobieskiego wykazujący pew-
ne podobieństwo do kompozycji 
umieszczonej na rewersie medalu. To 
miedzioryt autorstwa Pietera Steven-
sa II (Stevensza, Steevensa, Stepha-
niego), pochodzący z 1683 r. Artysta 
w  zbliżony sposób uwiecznił na nim 
wierzchowca, opierającego się o  zie-
mię jedynie na dwóch tylnych kopy-
tach oraz dekoracyjną część uprzę-

ży – kartusz, przymocowany na przo-
dzie. Największe analogie dotyczą jed-
nak osoby samego portretowanego. 
Sobieski przywdział nie tylko wzorzy-
sty, futrzany płaszcz spięty pod szy-
ją broszą, lecz także i żupan z pętlica-
mi. Tak samo jak na grafice Romeyna 
de Hooghe’a skronie królewskie wień-
czy nie tylko korona, lecz również fu-
trzany kołpak. Zarówno medalier, jak 
i rytownik utrwalili postać królewską 
w  momencie kierowania wierzchow-
cem. Na wykonywanie powyższej 
czynności wskazują zwłaszcza wodze 
spoczywające w lewym ręku. Pozosta-
łe elementy kompozycji artystycznej 
drugiej strony numizmatu: skrzydła 

Pegaza, buńczuk, widok Wiednia 
oraz ciała poległych żołnierzy, które 
nawiązywały z  jednej strony do rze-
czywistych faktów historycznych, 
z  drugiej zaś do antycznego mitu, na 
miedziorycie nie występują. W  dru-
giej, prawej ręce Sobieski ściska szablę, 
zwróconą głownią do góry. Do wypo-
sażenia królewskiego można zaliczyć 
również regiment (na wysokości uda 
królewskiego). Także i  ujęcie monar-

chy na grafice, en trois quarts w lewo, 
z  głową odwróconą w  prawo trud-
no jest porównywać do ujęcia znane-
go z awersu medalu. W tle rozpościera 
się zbocze pokryte roślinnością.

Koronę clausa, zbliżoną do insy-
gnium koronacyjnego spoczywają-
cego na skroniach władcy, znajduje-
my również na portrecie władcy (mie-
dzioryt), autorstwa Carela Allarda (?), 
wykonanym po 2 lutego 1676  r. Na 
kostium monarchy sportretowane-
go na grafice składają się wzorzysty 
żupan z  pętlicami, delia z  futrzanym 
kołnierzem, spięta pod szyją zaponą. 
Wśród akcesoriów monarszych mo-
żemy zaś wyodrębnić, prócz korony, 

1 | Medal na pamiątkę zwycięstwa nad 
Turkami pod Wiedniem, emitowany z inicjatywy 
hr. Ernesta Starhemberga, Regier Arondeaux, 
1683, srebro, średnica 66 mm, bity – awers 
i rewers (w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie) 

2 | „Portret konny Jana III Sobieskiego na 
tle obozu żurawińskiego”, krąg Romeyna 
de Hooghe’a (?), warsztat rytowniczy Pietera 
Smitha, Amsterdam, koniec XVII w., miedzioryt, 
wym. 48,2 x 39,3 cm (płyta) (reprodukcja wg 
Hanna Widacka, Lew Lechistanu, Warszawa 
2010, s. 245, poz. kat. 104)

3 | „Portret konny Jana III Sobieskiego na 
tle obozu żurawińskiego” („Gloryfikacja 
Jana III Sobieskiego”), Pieter Stevens II, 
Amsterdam, 1683, miedzioryt, wym. 23 x 15,8 
cm (płyta) (reprodukcja wg Hanna Widacka, 
Lew Lechistanu, Warszawa 2010, s. 251, poz. 
kat. 107)
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Homera Bellerofont występuje jako 
syn Glaukosa, władcy Koryntu, w ra-
mach zadośćuczynienia za tragicz-
ny wypadek podczas zabawy z  bra-
tem Deliadesem, zakończonej śmier-
cią drugiego z  potomków (ugodzo-
nego strzałą z  łuku), dożywotnio wy-
gnany z  własnej ojczyzny. Wydarze-
nie, zarówno w  starożytności, jak 
i w epokach późniejszych, najchętniej 
uwieczniane przez artystów reprezen-
tujących różne dziedziny sztuki doty-
czy okresu bezpośrednio po odejściu 
Bellerofonta z domu rodzinnego. Bo-
hater, znajdując schronienie w  miej-
scowości Tiryns u boku pary monar-
szej, Projtosa i Steneboi, stał się obiek-
tem nieodwzajemnionych zalotów 
miłosnych ze strony władczyni. Mo-
narcha, dowiedziawszy się o zacho-
waniu królowej, zgodnie z  obowią-
zującymi obyczajami nie mogąc oso-
biście zamordować gościa, zdecydo-
wał się powierzyć Bellerofontowi za-
danie podróży do kuzyna Jobatesa 
(ojca Steneboi), rządzącego Licją, ze 

specjalnym listem, zawiera-
jącym wyrok śmierci na po-
średnika. Teść Projtosa, zwle-
kając dziewięć dni z  otwar-
ciem przesyłki, ostatecznie 
po przeczytaniu wiadomości, 
z  obawy przed gniewem Ery-
nii, wysłał Bellerofonta prze-
ciwko Chimerze, potworowi 
uznawanemu za niepokona-
nego i  niezwyciężonego. So-
jusznikiem w  pokonaniu be-
stii okazał się właśnie skrzy-
dlaty wierzchowiec. Koniecz-
nych wskazówek udzielił Bel-
lerofontowi uprzednio jasno-
widz Polyidos. Aby poskro-
mić żyjące w samotności zwie-
rzę, należało najpierw spędzić 
noc w  świątyni Ateny w  na-
dziei zdobycia złotej uzdy. Po 
otrzymaniu od bogini wspo-
mnianej części rzędu koń-
skiego Bellerofontowi uda-
ło się dosiąść Pegaza (w oko-
licach źródła Pirene, na obsza-
rze Akrokoryntu), a następnie 
bez przeszkód zadać śmiertel-
ny cios Chimerze. Po triumfie 
odniesionym nad potworem 

Bellerofont wraz z  rumakiem konty-
nuował lot ku przestworzom, pragnąc 
ujrzeć Olimp. Zeus, przejrzawszy na 
czas zamiary bohatera, strącił jeźdźca 
z  grzbietu konia, godząc antycznego 
bohatera piorunami.

Dowodem na aktualność na po-
czątku XVII stulecia dawnych wzor-
ców postępowania jest emblemat do-
łączony do dzieła Cesare Ripy Cno-
ta na medalu Lucjusza Werusa. Bel-
lerofont przywdział strój antyczne-
go wojownika: modelowaną zbroję 
płytową z  naramiennikiem w  kształ-
cie głowy lwa lub maszkarona z ptery-
ges oraz tzw. rzymski fartuszek. Rów-
nież i wierzchowca, którego dwa tylne 
kopyta zostały unieruchomione przez 
ogon Chimery, utrwalono w  analo-
gicznej pozycji. Ripa w  komentarzu 
objaśnia, iż odtworzone na meda-
lu postacie należy identyfikować jako 
„Bellerofonta, nadobnego młodzień-
ca na koniu Pegazie, oszczepem zabi-
jającego Chimerę […]. Alegoryczna po-
stać Chimery natomiast […] wyobraża 

także i  berło trzymane w  le-
wym ręku oraz szablę przy-
piętą do lewego boku. Samą 
koronę uwieczniono oddziel-
nie, na szczycie parapetu-co-
kołu z  inskrypcją dedykowa-
ną władcy: „JOHANNES 
DE III / Koninck Van Poolen 
Groot Hertoch / Van Litto-
uwe etc:”. Korona clausa, nie-
zależnie czy na skroniach mo-
narchy, czy złożona w  bezpo-
średnim sąsiedztwie portre-
towanego, najlepiej wyraża-
ła zasadę rex impertor in regno 
suo (król suwerenem w swoim 
królestwie) oraz uświadamiała 
oglądającego, a zarazem pod-
danego, iż panujący jest po-
mazańcem Boga na ziemi.

Wyobrażenie zwycięskie-
go króla polskiego pokonują-
cego przeciwnika tureckiego 
powstało na podstawie jedne-
go ze współczesnych siedem-
nastowiecznych emblematów. 
Powtarzającym się elementem 
na kolejnych grafikach był za-
wsze wierzchowiec wyposa-
żony przez naturę w  skrzydła 
i mający zdolność unoszenia się w po-
wietrzu. W  zależności od oczekiwań 
dysponenta czy okoliczności histo-
rycznych stosowano różnego rodzaju 
zabiegi, mające na celu uaktualnienie 
epizodu rozgrywającego się w wyima-
ginowanej przeszłości. Nie powinno 
więc dziwić nadanie portretowanemu 
jeźdźcowi przymiotów nieodzownych 
dla panującego czy obecność w  dło-
niach władcy akcesorium wojenne-
go wroga, kojarzonego ze zwycięskim 
starciem pod murami Wiednia, nie 
zaś sceną zaczerpniętą z mitologii.

Punktem wyjścia dla naszych roz-
ważań jest mit o Bellerofoncie i Pega-
zie. Wybitnie zasłużona postać, któ-
rej pamięć pielęgnowano w  starożyt-
nej Helladzie na równi z  Herkule-
sem czy Perseuszem, odnosiła niezwy-
kłe sukcesy z pomocą swojego wierne-
go towarzysza. Według tradycji pro-
pagowanej przez Hezjoda w  dzie-
le Narodziny bogów (Theogonia), oj-
cem antycznego bohatera był Posej-
don, a  matką Eurymeda. W  Iliadzie 

4 |  Rycina z wyobrażeniem Bellerofonta staczającego pojedynek 
z Chimerą, opublikowana w zbiorze emblematów Cesare Ripy 
Iconologia, wydanym w 1618 r. w Padwie (reprodukcja wg C. Ripa, 
Ikonologia, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 2004, s. 236)

..................................................................................................................
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splot rozmaitych przywar, z jakimi roz-
prawia się Bellerofont, którego imię ety-
mologicznie wywiedzione znaczy za-
bijanie przywar”. Potwora, uosabiają-
cego zgubne przyzwyczajenia prowa-
dzące człowieka do niechybnej klęski, 
Arondeaux zastąpił ciałami poległych 
wojowników w turbanach oraz porzu-
coną bronią w postaci kul armatnich.

Podobiznę Pegaza wykorzysta-
li autorzy późniejszych siedemnasto-
wiecznych kompendiów emblema-
tycznych do upowszechniania war-
tości humanistycznych. Udało mi się 
dotrzeć do grafiki, która wydaje się 
najbliższa wizerunkowi zaplanowa-
nemu i zrealizowanemu na kompozy-
cji awersu. Opisywaną rycinę zamiesz-
czono w  dziele Selectorum Symbolo-
rum Heroicorum Centuria Gemina…, 
wydanym w  1616  r. we Frankfurcie. 
Autorem cytowanego kompendium 
był Salomon Neugebauer. Wizeru-
nek rzymskiego rycerza kreowanego 
na Bellerofonta (odzianego w  zbroję 
płytową i hełm z pióropuszem), zasia-
dającego wierzchowca i  pokonujące-
go Chimerę pod wieloma względami 
przypomina konterfekt medalierski 

Sobieskiego. Identyczne jest położe-
nie zwierzęcia. Wierzchowiec obda-
rzony przez naturę skrzydłami, piękną 
grzywą oraz ogonem nie różni się wie-
le od zwierzęcia na drugiej stronie me-
dalu. Odmiennie przedstawia się jed-
nak ujęcie pyska końskiego, na awer-
sie wpatrzonego przed siebie, na ry-
cinie zaś lekko spoglądającego na po-
noszącego śmierć potwora. Powyższe 
rozbieżności zostały uwarunkowane 
określonymi wymogami obowiązu-
jącymi w sztuce. O ile polskiego mo-
narchę upamiętniono podczas trium-
falnego przejazdu na przedpolach 
Wiednia, o tyle rzymski wojownik 
w  całości pochłonięty jest zwycięską 
walką z  Chimerą. Zadanie śmiertel-
nego ciosu umożliwia włócznia, przy-
należna niegdyś rzymskim legioni-
stom. Ofiarą w pełni usprawiedliwio-
nej agresji ze strony Bellerofonta sta-
je się mitologiczna bestia, nie zaś żyją-
cy w rzeczywistości żołnierze wrogie-
go państwa. Napis w półkolu „HINC 
VIGLIO” należy rozumieć w kontek-
ście powyższej sceny.

Buńczuk dzierżony przez monar-
chę w  prawej ręce był ponadto waż-
nym atrybutem wojskowym, noszo-
nym i  ochranianym osobiście przez 
spahisów podczas walk pod Wied-
niem. W  polskich zbiorach zacho-
wało się sześć podobnych przedmio-
tów, które trafiły do Rzeczypospolitej 
po 12 września 1683 r. w charakterze 
łupów składanych następnie w  ofie-
rze do kościołów bądź przekazywa-
nych w  postaci podarku najbliższym 
współpracownikom lub przyjaciołom 
królewskim. Opisywane zabytki daw-
nego rzemiosła wojennego mają po-
równywalny wygląd i  budowę. Trzon 
buńczuka, wykonany z drewna o zróż-
nicowanej grubości i  balasowatym 

kształcie, pokrytym niekiedy gęstą 
plecionką z  włosia barwionego na 
różne kolory, zakończony był mie-
dzianą złoconą gałką gruszkową, osa-
dzoną na długiej tulei. W połowie wy-
sokości mocowano pęk długiego wło-
sia (również farbowanego), nie na tyle 
jednak, aby ograniczać widoczność 
podczas natarcia tureckiej kawalerii.

Podsumowując, należy zauważyć, 
iż dysponentem opisywanego medalu 
był obcokrajowiec, hrabia Ernest Star-
hemberg, który jako poddany cesar-
ski podlegał bezpośrednio Leopoldo-
wi I. Paradoksalnie więc przekaz me-
dalu powinien gloryfikować przede 
wszystkim osobę aktualnie panujące-
go w  Wiedniu. Wielka popularność 
i prestiż, jakim cieszył się poza grani-
cami Rzeczypospolitej Jan III Sobie-
ski, spowodowały, iż udziału polskie-
go władcy w  zmaganiach pod mura-
mi cesarskiej stolicy nie można było 
pominąć podczas przedsięwzięć pro-
pagandowych, mających na celu upa-
miętnienie doniosłych wydarzeń z 12 
września 1683 r.

Jan Rokita

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

5 | Grafika z wyobrażeniem Bellerofonta 
pokonującego Chimerę, dołączona do zbioru 
emblematycznego Salomona Neugebauera 
(reprodukcja wg Salomon Neugebauer, 
Selectorum Symbolorum Heroicorum Centuria 
Gemina…, Francofurti 1616, s. 135)

6 | Buńczuki (reprodukcja wg Odsiecz wiedeńska 
1683. Wystawa jubileuszowa w Zamku 
Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy, 
pod red. Antoniego Franaszka i Kazimierza 
Kuczmana, t. II, Kraków 1990, poz. kat. 487)5
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nie tylko dla pobliskiego klasztoru cy-
stersów, ale również dla całego regio-
nu. Będąc przyklasztornym ogrodem, 
żywił goszczonych w  klasztorze kró-
lów polskich, był świadkiem najaz-
du husytów i ich rabunków, dwukrot-
nego spalenia i  splądrowania przez 
Szwedów. Po wybudowaniu w XVI w. 
rezydencji opata, zaproszenie do niej 
było wyrazem uszanowania statusu 

społecznego i  prestiżu. W  ogrodzie 
przy rezydencji opata Franciszka Za-
leskiego król August III Sas wydał na-
wet imieninową ucztę na cześć swojej 
protektorki carycy Anny Iwanownej.

Cystersi doprowadzili klasztor do 
rozkwitu, kluczowe znaczenie mia-
ło sąsiedztwo Potoku Oliwskiego 
– powstało na nim ponad dwadzie-
ścia młynów i  zakładów pracujących 

Rewitalizacja założenia 
dworskiego w otoczeniu 
Parku Oliwskiego

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

Niewiele jest takich miejsc 
pełnych uroku w  Gdań-
sku, jak Park Oliwski, 
a  od 2015  r. jego goście 

dodatkowo mogą zwiedzać sąsiadu-
jący zrewitalizowany teren dawnego 
Folwarku Opackiego. 

Park Oliwski im. Adama Mickie-
wicza od początku był świadkiem wy-
darzeń mających kluczowe znaczenie 

1
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dzięki sile wody. Opactwo tej wielko-
ści potrzebowało również odpowied-
nio wydajnych folwarków, w  najbliż-
szym sąsiedztwie funkcjonowały aż 
dwa: konwentualny i opacki.

Zabudowania gospodarcze folwar-
ku konwentualnego położone były po 
stronie południowej i  zachodniej ko-
ścioła św. Jakuba i bazyliki archikate-
dralnej w  Oliwie. Zabudowania oka-
lające czworokątny dziedziniec ulega-
ły zniszczeniom w czasie działań wo-
jennych. Mimo podejmowanych prac 
odbudowy, niestety, nie przetrwały 
w  swej historycznej formie. Folwark 
po sekularyzacji dóbr klasztornych 
był dzierżawiony i  funkcjonował na 
potrzeby cystersów jeszcze do 1831 r., 
kiedy nastąpiła kasacja zakonu. Ostat-
nie plany świadczące o istniejącej za-
budowie pochodzą z 1850 r.

Od wschodniej strony do klasz-
toru cystersów przylegała własność 
opacka. Jej historia zaczyna się wraz 
z  podjęciem decyzji o adaptowaniu 
dawnego zameczku książęcego, za-
mieszkiwanego dotychczas przez fun-
datorów klasztoru, na siedzibę opac-
ką – teren ten zwany jest dziś Sta-
rym Pałacem Opackim. Jako pierw-
szy wprowadził się tu w 1579 r. opat 
Kacper Geschkau. Po przeniesieniu 

w  połowie XVII  w. siedziby opackiej 
do nowego budynku, zaczęły pojawiać 
się tu pierwsze zabudowania gospo-
darcze, większość terenu jednak słu-
żyła jako ogród dworski i gospodarski 
wraz z małym polem uprawnym.

Prawdziwy rozkwit opactwa cy-
stersów związany jest z kadencją opa-
ta Jacka Rybińskiego (1740-1782), 
który doprowadził cysterski klasz-
tor i  własną rezydencję do rozkwi-
tu – obecny Pałac Opatów w Oliwie. 
Za jego czasów również przystąpio-
no do planowego zagospodarowania 

całego otoczenia, które, pełniąc funk-
cję reprezentacyjną, miało odpowia-
dać modzie i duchowi czasów.

Opat Rybiński sprowadził w  tym 
celu do Oliwy znanego ogrodni-
ka – planistę Kazimierza Dębińskie-
go z Kocka, który uprzednio uczył się 
i  praktykował w  Wilanowie u  księ-
stwa Czartoryskich, i  osadził go na 
Folwarku Opackim. Kazimierz Dę-
biński zatrudnił ogrodnika Hent-
schla, czerpiącego inspirację z  zało-
żeń ogrodowych André Le Nôtre. 
Powstała barokowa część parku, dziś 

1 | Dworek Saltzmanna 
– stan budynku 
po rewitalizacji 

2 | Fragment planu 
Folwarku Opackiego 
z 1792 r. – budynki 
oznaczone kolorem 
białym to obiekty, które 
przetrwały do XX w., 
obiekty zaznaczone 
kolorem czerwonym 
– nieistniejące dziś 
zabudowania folwarku

3 | Dworek Saltzmanna 
– fotografia z początku 
XX w. (z kolekcji Wojciecha 
Stybora)

...........................................
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nazywana częścią francuską. Partery 
kwiatowo-trawnikowe z  dużym sta-
wem, Aleja Lipowa oraz szpaler two-
rzący wraz z  Zatoką Gdańską tzw. 
Książęcy Widok, niejednokrotnie 
zapierały dech w  piersi wśród gości 
opata.

Kazimierz Dębiński zmarł 
w 1786 r., jego następcą został Johann 
Georg Nicolaus Saltzmann. Przybył 
do Oliwy na zaproszenie opata ko-
mendatoryjnego opactwa cystersów 
w  Oliwie Karola Hohenzollerna-He-
chingena. Johann Saltzmann był sy-
nem Johanna Friedricha Saltzmanna, 
sławnego nadwornego ogrodnika kró-
la Fryderyka II, projektanta słynnych 
ogrodów w  Sanssousi w  Poczdamie. 

Od swego mocodawcy – opata uzy-
skał tytuł inspektora założenia parko-
wego w Oliwie, objął również folwark 
i zamieszkał w posiadłości, której na-
zwa znana jest do dziś jako Dworek 
Saltzmanna.

Saltzmann, zgodnie z  ówczesną 
modą, starał się imitować naturę na 
podstawie popularnych w  tych cza-
sach wyobrażeń o chińskich ogro-
dach. W północnej części parku stwo-
rzone zostały kręte ścieżki i  zbior-
niki wodne naśladujące dziką przy-
rodę. Powstało sporo altan, pawilo-
nów, „świątyń” i  innych urządzeń 
parkowych, których przedstawienia 
znamy z  zachowanego planu parku 
z  1792  r., sygnowanego herbem Ho-
henzollernów. Przy bardzo wijących 

się ścieżkach chińskie bożki wykrzy-
wiały się w  uśmiechach do spaceru-
jących gości. Podstawowym zada-
niem było zadziwianie widza, stąd 
często w  ogrodach tego typu roiło 
się od zwierząt: małp, wiewiórek, pa-
pug, a nawet lwów, tygrysów czy wiel-
błądów. W  ogrodach we Francji były 
to zwierzęta żywe, zaś w  Ogrodzie 
Oliwskim wykonane z  drewna. Po-
zostałością po tamtych ozdobach są 
dwa sztuczne pagórki po północnej 
stronie parku czy kaskada na Potoku 
Oliwskim, która najprawdopodobniej 
powstała w  miejscu istniejącego tutaj 
do XVI w. dawnego młyna.

Johann Saltzmann zmarł w 1831 r., 
w  tym samym roku nastąpiła sekula-

ryzacja klasztoru − park przeszedł na 
własność państwa pruskiego. Wów-
czas inspektor parku Gustaw Schön-
dorf zarządził, by park nabrał cha-
rakteru otwartego dla publiczności – 
jako ogród dendrologiczno-krajobra-
zowy. Park stał się atrakcyjnym miej-
scem dla zamieszkujących licznie po-
bliskie dwory kupców, przedsiębior-
ców i  wysoko sytuowanych obywa-
teli miasta, miejscem relaksu, dysku-
sji, a nawet zawierania interesów. Od-
wiedzali go: Heinrich Floris Schopen-
hauer, ojciec filozofa Arthura Scho-
penhauera, burmistrz gdański Jo-
achim Wilhelm von Weickhmann. Po 
parku oprowadzano znamienitych go-
ści związanych z elitami politycznymi, 
m.in. Juliana Ursyna Niemcewicza.

Po kasacji klasztoru w 1831 r. Fol-
wark Opacki został nadany miejsco-
wej parafii katolickiej, by ostatecz-
nie przejść w  ręce prywatne – rodzi-
ny Salzmannów (w odróżnieniu od 
Johanna – stosowali odmienną pisow-
nię swojego nazwiska). Folwark był 
wówczas okazałym założeniem, któ-
rego układ w szczątkowym zarysie jest 
możliwy do odczytania dzisiaj. Zabu-
dowa skupiona była wokół czworo-
kątnego dziedzińca, na środku któ-
rego znajdowała się sadzawka. Dwór 
z ogrodem zlokalizowany był po stro-
nie północnej placu, a pozostałe trzy 
boki obudowane były obiektami go-
spodarczymi.

Dwór składał się z  głównego 
domu mieszkalnego z  dwiema na-
rożnymi, symetrycznie umieszczo-
nymi przybudówkami (czy też alkie-
rzami), posadowiony był w  tym sa-
mym miejscu, co zachowany dwo-
rek przy ul. Opackiej 12. Od północy 
znajdowało się założenie ozdobnego 
ogrodu (prawdopodobnie niski par-
ter ogrodowy), a po bokach zadrze-
wione działki (od wschodu prawdo-
podobnie sad, a od zachodu drzewo-

stan ozdobny, którego niektóre oka-
zy przetrwały do dziś). Dom od połu-
dnia miał ganek lub werandę. 

Na planach zagospodarowa-
nia i  mapach z  XIX  w. w  Folwarku 
Opackim znajdował się za oranżerią 
ogród kuchenny. Wyodrębniona była 
też parcela przeznaczona na mniej-
sze pola uprawne, dziedziniec i ścież-
ki dojazdowe, a także parcele z mły-
nem, zabudowaniami i  miedzami 
pól przy obecnej ul. Grunwaldzkiej. 
Wzdłuż wschodniej granicy parku 
wytyczona była droga dojazdowa do 
folwarku, natomiast wjazd do dwo-
ru znajdował się po stronie północ-
no-zachodniej budynku. Na terenie 
parku, w  pobliżu oranżerii znajdo-
wały się też dwa budynki mieszkalne 

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

4 | 5 | Dworek Saltzmanna przed 
rewitalizacją (4) oraz założenie ogrodowe 
po zakończonych pracach, nawiązujące 
do dawnej estetyki (5)

...............................................................................4
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(przypuszczalnie dla pracowników 
ogrodu), a między nimi mały staw 
z łabędzią wyspą.

Dzieje założenia Folwarku Opac-
kiego na początku XX w. nie są bliżej 
znane. Na mapach z 1936 r. nie zawar-
to już żadnego z  czterech potężnych 
budynków gospodarczych. Wśród no-
wych konstrukcji pojawił się trójkon-
dygnacyjny budynek kamienicy, peł-
niący obecnie funkcję przedszko-
la. W trakcie działań wojennych dru-
giej wojny światowej, w  szczególno-
ści podczas oblężenia Gdańska przez 
żołnierzy Armii Czerwonej, najdo-
tkliwiej ucierpiał Nowy Pałac Opa-
tów. Znacznym zniszczeniom uległ 
również park. Pałac został odbudo-
wany jeszcze w latach sześćdziesiątych 
XX w. W 1956 r. w części wschodniej 
parku założono ogród botaniczny, 
a posiadłość dawnego folwarku zosta-
ła znacjonalizowana i  przekazano ją 
na własność Ministerstwa Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i  Leśnic-
twa. Teren stał się zapleczem ogrodni-
czym dla parku i zapewne miasta. Re-
likty przedwojennej zabudowy gospo-
darczej służyły ogrodnictwu, na bazie 
jednego z  nich postawiono pokaźną 
szklarnię. W  latach osiemdziesiątych 
XX  w. istniał jeszcze mały staw z  ła-
będzią wyspą. Z przedwojennej zabu-
dowy ostał się jedynie Dworek Salt-
zmanna, kamienica – obecnie przed-
szkole (ul. Opacka 12a), budynek go-
spodarczy i  mieszkalny (ul. Opac-
ka 12b) i  kompletna ruina budynku 
mieszkalnego (ul. Opacka 12d).

Przez następne dekady istotnym 
świadectwem istnienia folwarku na 
tym terenie pozostał dworek w  oto-
czeniu ponad stuletnich drzew i przy-
domowego ogrodu. Szczątkowe za-
chowanie dawnej zabudowy, która nie 
miała żadnych wartości architekto-
nicznych, oraz zaburzenie charakte-
ru pierwotnej przestrzeni poprzez bu-
dowę kamienicy w  dwudziestoleciu 
międzywojennym – uniemożliwia-
ły podjęcie działań, zmierzających do 
rekonstrukcji lub imitacji poprzed-
nich zabudowań gospodarskich. Było 
tak nie tylko z  powodu braku doku-
mentacji konserwatorskiej, ale i  sen-
su budowy np. obór czy stajni, w celu 

użytkowania ich w  odmienny spo-
sób. Można było natomiast dążyć do 
odtworzenia geometrii historycznej 
przestrzeni poprzez wprowadzenie 
zabudowy całkowicie współczesnej, 
respektującej historyczny układ prze-
strzenny folwarku, jego linii zabudo-
wy i gabarytów. Podobnie nieuzasad-
nione w tym kontekście wydawało się 
utrzymywanie dawnych pól folwarcz-
nych. Nigdy nie było tam zabudo-
wy, nie było też parku, bowiem z  ta-
kich możliwości nie skorzystał żaden 
z  kolejnych właścicieli tego terenu 
(opat, Salzmannowie, państwo, gmi-
na). Teren ten stopniowo ulegał okro-
jeniom, np. przez wtórną parcelację 
pod zabudowę mieszkaniową. W oce-
nach konserwatorskich funkcjono-
wanie tego obszaru jako terenu byłe-
go folwarku opackiego związanego 
również z produkcją ogrodniczą mo-
gło jednak przetrwać w  świadomo-
ści społecznej, m.in. dzięki nazwom 
własnym, np. Dworek Saltzmanna. 
Do spadkobierców sławnego ogrod-
nika Salzmannów należały także po-
siadłości przy obecnych ulicach Po-
morskiej i Opackiej, sam ogrodnik za-
projektował i zrealizował część parku, 

przylegającego do tej drogi i posadził 
wzdłuż niej Aleję Lipową, prowadzą-
cą aż na Wzgórze Pachołek (dawniej 
Karlsberg). 

Przekształcenie tej zapomnianej 
i  zaniedbanej przestrzeni w  atrakcyj-
ny teren i odtworzenie fragmentu Fol-
warku Opackiego wraz z  Dworkiem 
Saltzmanna z XVIII-XIX w. przez lata 
było niemałym wyzwaniem dla każde-
go potencjalnego inwestora. Wyzwa-
nie to przyjęła Korporacja Budowla-
na DORACO, która podjęła się grun-
townej renowacji dworku. Postano-
wiono o odbudowie po obrysach daw-
nych zabudowań folwarku i  adapta-
cji dworku na cele biurowe, bowiem 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego wykluczał na tej działce budow-
nictwo mieszkaniowe. Pozostała część 
terenu, zgodnie z  miejscowym pla-
nem, musiała pozostać nadal tere-
nem zielonym. Korporacja Budowlana  
DORACO, czując się związana 
przez ponad 20 lat z Gdańskiem, każ-
de przedsięwzięcie, a w  szczególno-
ści te realizowane na obszarze siedziby 
Dworku Saltzmanna oraz zespołu po-
cysterskiego, pieczołowicie analizowa-
ła i  konsultowała z  przedstawicielami 

5
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samorządu oraz specjalistami z  zakre-
su architektury, urbanistyki, archeolo-
gii oraz konserwacji zabytków.

W 2002  r. Dworek Saltzman-
na został wyremontowany, a w latach 
2012-2013 zagospodarowano ota-
czający teren, odtworzono baroko-
we ogrody w  stylu angielskim i  fran-
cuskim oraz odnowiono elewację bu-
dynku. W 2014 r. zakończyły się pra-
ce w  ogrodzie barokowym. Na dzie-
dzińcu, wokół centralnej części fol-
warku uruchomiono fontannę.

Projekt architektoniczny, opraco-
wany w  gdańskiej pracowni Piw Paw 
Architekci, został skonsultowany i za-
twierdzony przez Miejskiego Konser-
watora Zabytków. Budynki, które po-
wstały za nim, i które zamykają zało-
żenie folwarczne, oparte na dawnym 
obrysie, wysokością dostosowano do 
istniejącego przedszkola (maksymal-
nie trzykondygnacyjne). Wszystkie, 
nawiązując architekturą do przeło-
mu XIX i XX w., spełniają jednocze-
śnie najbardziej restrykcyjne wymogi 
dotyczące obiektów biurowych. Uro-
ku dodają im wbudowane w poddasza 
tzw. wole oka – małe, owalne okienka 
w  górnej części kondygnacji, służące 

do dodatkowego, czasem pośrednie-
go, oświetlenia pomieszczeń. Prze-
strzeń pomiędzy budynkami wypeł-
niła wystylizowana zieleń i  ciągi pie-
sze. Kameralny, oliwski nastrój uzy-
skano dzięki zachowanemu tam staro-
drzewowi: zabytkowej Alei Lipowej, 
prowadzącej od wjazdu od strony ul. 
Opackiej. 

Po zakończeniu całej budowy te-
ren naturalnie wkomponował się 
w zabytkową tkankę Parku Oliwskie-
go. Każdy spacerowicz może odwie-

dzać dziedziniec odtworzonego Fol-
warku Opackiego oraz podziwiać ota-
czające go ogrody. Architektura nasa-
dzeń została starannie zaplanowana. 
Wśród drzew liściastych królują gra-
by pospolite i  kasztanowce czerwo-
ne „Briotti”, a wśród krzewów buksz-
pan, lawenda wąskolistna czy tawu-
lec pogięty. Całe otoczenie ma nawią-
zywać do dawnego kunsztu i dbałości 
o szczegóły godne dawnych ogrodni-
ków i planistów Parku Oliwskiego.

W 2015  r. odbyło się uroczyste 
otwarcie całości zrewitalizowanego 
terenu dawnego Folwarku Opackiego. 
Obecnie wstęp na teren ogrodów jest 
możliwy od ul. Opackiej drogą pro-
wadzącą do Dworku Saltzmanna oraz 
ścieżką przez Ogród Japoński, będący 
częścią Parku Oliwskiego.

Maciej Flis

Od czasów Szekspirow-
skiego Hamleta grabarze 
uchodzą za doskonałych 
gawędziarzy, a opowieść 

o dwóch flaszkach wódki wydobytych 
z trumny z czułych objęć nieboszczy-
ka i rozpitych na cmentarzu („Spotka-
nia z Zabytkami”, nr 3-4, 2016) god-
na jest najlepszego pióra. Z  tym że 
ocalona i  pieczołowicie przechowana 
butelka lwowskiej firmy Baczewskie-
go niekoniecznie świadczy o zamoż-
ności zmarłego, czy raczej fundatorów 
ostatniego poczęstunku. Do takich 
prostych butelek z  niebieskiego lub 
białego szkła rozlewano bowiem tań-
sze gatunki wódki, we Lwowie zwanej 
ćmagą. Już „Perła”, królowa czystych 
wódek Baczewskiego, miała własną 
butelkę o specjalnym kształcie, po-
dobnie jak wszelkie szlachetniejsze al-
kohole białe i kolorowe, starki, nalew-
ki, likiery, koniak i rum. Z pewnością 
nie jest to też zabytek z drugiej poło-
wy XIX w. Świadczy o tym napis „Po-
logne”, czyli Polska, w  czasach gali-
cyjskich niemożliwy przy największej 
nawet tolerancji austriackich władz. 
Używany był dopiero po odzyskaniu 
niepodległości, zatem nie wcześniej 
niż w 1919 r., z czego wynika, że pod-
czas wymuszonej sytuacją ekshuma-
cji w Białymstoku otwarty został grób 
dość „świeży”, w 1925-1926 r. najwy-
żej sześcio-siedmioletni.

Zasada odróżniania gatunków al-
koholu za pomocą kształtu butelek 
sprawiła, że podstawowych wzorów 
nazbierało się kilkadziesiąt, w  tym 
ekskluzywne butelki porcelanowe 
oraz myśliwskie „piersiówki” z  za-
mknięciem kabłąkowym (krachla). 
Gdy zaś dodamy odmiany wynikają-
ce z  pojemności (od litra do stugra-
mowych „próbek”), barw szkła (brą-
zowe, niebieskie, zielone, białe), a tak-
że zmieniających się z biegiem lat na-
pisów i  etykiet, rozmaitość jest do-
prawdy ogromna. Etykiet – bo na-
pis w  szkle był z  tyłu, z  przodu znaj-
dowała się zawsze papierowa etykieta, 
niestety najłatwiej ulegająca zniszcze-
niu. Butelki Baczewskiego jako świa-
dectwa kresowej przeszłości i  trady-
cji są przedmiotem intensywnego ko-
lekcjonerstwa, a rzadkie i  efektowne 

6 | Folwark Opacki po rewitalizacji 
– rozmieszczenie zabudowań odzwierciedla 
dawny układ znany z map z XVIII w.

...............................................................................
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spółki dołączył prawnuk założycie-
la Józef Adam Baczewski, rozpoczy-
nając „złoty wiek” firmy. Zmoder-
nizował fabrykę i  rozwinął produk-
cję, w  1882  r. uzyskując zaszczytny 
tytuł dostawcy dworu wiedeńskie-
go. Na butelkach pojawił się wów-
czas cesarski orzeł z  gryfami – trzy-
maczami i  napis: „C. K. DOSTAWCA 
NADWORNY / KAIS. KÖNIG. HOF- 
-LIEFERANT” (także w wersji francu-
skiej). Alkohole Baczewskiego zaczęły 
zdobywać nagrody na targach i wysta-
wach w Wiedniu, Paryżu, Amsterda-
mie, Brukseli czy Barcelonie. Przyczy-
niła się do tego wprowadzona właśnie 
przez Józefa Adama butelkowa różno-
rodność. Po śmierci w 1911 r. spoczął 
on w  kaplicy-mauzoleum na Cmen-
tarzu Łyczakowskim, którą w 1883 r. 

zbudował dla rodziców. W  uznaniu 
zasług na stałe pozostawiono w  na-
zwie firmy jego inicjały: „J. A. BA-
CZEWSKI”.

Fabryka przeszła w ręce synów, Le-
opolda i Henryka. Pierwszy z nich peł-
nił również wiele funkcji publicznych, 
a cesarz Franciszek Józef nadał mu ty-
tuł szlachecki. Po odzyskaniu przez 
Polskę i Lwów niepodległości Baczew-
scy przekazali zarząd młodszemu po-
koleniu – Stefanowi, synowi Leopol-
da i Adamowi, synowi Henryka. Przy-
stąpili oni do kolejnej modernizacji 
i rozbudowy rodzinnego przedsiębior-
stwa. Z butelek zniknęła nazwa Lem-
berg, ze względu na kontakty między-
narodowe upowszechniono natomiast 
napisy po francusku – stąd zestawie-
nie „LWÓW POLOGNE MAISON 

Butelki 
pana Baczewskiego

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

egzemplarze osiągają wysokie ceny na 
giełdach i  portalach aukcyjnych. Po-
dobnie jak reklamowe szyldy metalo-
we i  szklane, firmowe karafki, filiżan-
ki, popielniczki, drewniane skrzyn-
ki transportowe i  wszelkiego rodza-
ju druki od broszur i  katalogów po 
bloczki kelnerskie. Świat Baczewskie-
go to przecież świat dawnego Lwowa.

Rok 1782, widniejący na butel-
kach, odwołuje się do początków fir-
my, założonej wtedy – nie we Lwowie 
jednak, lecz w Wybranówce koło Bó-
brki – przez Lajba Baczelesa. Około 
1810 r. jego syn Majer przeniósł się do 
podlwowskiej wsi Zniesienie (włączo-
nej do miasta dopiero w 1930 r.). Tu 
też stanęła nowa gorzelnia, a przed-
siębiorca wkrótce zmienił nazwisko 
na Baczewski. W 1856 r. do rodzinnej 

WOKÓŁ TRADYCJI

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

1 | Brama główna 
fabryki Baczewskiego 
we Lwowie
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przeczytać można np.  taki oto Czte-
rowiersz pióra poety i  barda Lwowa 
Henryka Zbierzchowskiego:

„Jeden oktawy wielbi Słowackiego,
Drugi znajduje cały smak 

w sonecie,
Dla mnie zaś cztery wódki 

Baczewskiego
Tworzą najlepszy czterowiersz 

na świecie”.

Jeden z  dwuwierszy Alfabetu 
J. A. Baczewskiego brzmi natomiast:

„Frania, gdy ją całujesz, tak kwili 
jak ptaszek,

Flakon zrobisz na kwiaty 
z Baczewskiego flaszek”.

Koniec przyszedł niespodziewa-
nie. 11 września 1939  r. niemiec-
ki nalot zniszczył fabrykę, któ-
ra płonęła przez kilka dni, budząc 

FONDÉE 1782”. Produkty Baczew-
skiego docierały do najdalszych za-
kątków Polski, znane były na całym 
świecie aż po Australię, a w  1925  r. 
w  Londynie zdobyły wszystkie na-
grody, także za niezwykłe butelki. Ba-
czewscy doceniali reklamę i prowadzi-
li profesjonalne kampanie, zamawia-
jąc wiersze i rysunki u cenionych twór-
ców. W  książeczce z  lat trzydziestych 

2 | Bogactwo kształtów i kolorów, pośrodku 
firmowa popielniczka

3 | Firmowa karafka, „piersiówka”, litr słynnej 
„Perły”, szklany „trójkąt” po pomarańczówce 
i butla porcelanowa

4 | Reklama naścienna na szklanej płycie

5 | Portret Leopolda Baczewskiego w sklepie 
firmowym we Lwowie

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

2
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Po wojnie w  odbudowanej częścio-
wo fabryce umieszczono zakłady na-
rzędzi ściernych i  tnących „Ałma-
zinstrument”. Ocalała jednak mo-
numentalna dziewiętnastowieczna 
brama główna, strzeżona przez dwa 

kamienne lwy, a tuż za nią, w szczy-
cie fasady budynku data „1782”. 
Lwowianie na emigracji wspomina-
li ulubione trunki jako jeden z sym-
boli utraconego miasta. Feliks Ko-
narski (Ref-Ren) pisał: „A u nas we 
Lwowi wina z  gazem nie było, Ba-
czewskiego się piło! No ni?”. Trady-
cja firmy odrodziła się natomiast 
w  Wiedniu za sprawą wnuków Le-
opolda Baczewskiego. Napoje 
z  marką „J. A. Baczewski” (i cesar-
skim orłem) są dziś dostępne rów-
nież w  Polsce. Przede wszystkim 
jednak Baczewski wrócił do swojego 
miasta. Niedawno przy ul. Szewskiej 
(dawnej Trybunalskiej) we Lwowie 
otwarta została restauracja w przed-
wojennym stylu oraz sklep firmowy. 
Wśród butelek, gąsiorów z nalewka-
mi i  różnych pamiątek króluje tam 
portret Leopolda Baczewskiego.

Jarosław Komorowski

ogromny żal konsumentów: „tyle 
dobra się marnuje, tyle dobra”… Po 
wkroczeniu sowieckich okupantów 
Stefan i Adam Baczewscy zostali 25 
września aresztowani przez NKWD 
i  w  następnym roku zamordowani. 

WOKÓŁ TRADYCJI

Od września do grudnia 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warsza-
wie można było obejrzeć przygotowaną przez Muzeum Historii Polski wy-

stawę „Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność”, poświęconą zagadnieniom 
związanym z rozwojem cywilizacyjnym i społecznym polskich miast na prze-
łomie XIX i XX w., która prezentowała dynamicznie rozwijające się wówczas 
ośrodki miejskie: Warszawę, Łódź, Poznań, Kraków, Lwów i Żyrardów. Zwie-
dzający mogli dowiedzieć się o występujących w tym czasie przemianach de-
mograficznych, procesach urbanistyczno-architektonicznych, upowszechnie-
niu higieny, narodzinach kultury konsumpcyjnej i maso-
wej, w tym zwłaszcza reklamy i prasy, o schyłku prywat-
nych salonów i narodzinach nowych przestrzeni publicz-
nej rozrywki: kawiarni, powszechnie dostępnych teatrów 
i teatrzyków na wolnym powietrzu, wystaw oraz zawo-
dów sportowych. Ekspozycja opowiadała również o odro-
dzeniu narodowym i rywalizacji na symbole w przestrze-
ni publicznej miast oraz dramatycznych wydarzeniach re-
wolucji 1905 r.

Uzupełnieniem wystawy był katalog pod redakcją Elż-
biety Lewczuk, w którego pierwszej części opublikowa-
no artykuły napisane przez specjalistów od poszczegól-
nych zagadnień związanych z historią polskich miast. Au-
torzy reprezentują Muzeum Historii Polski, Instytut Hi-
storyczny UW, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Hi-
storii PAN, Instytut Nauk Politycznych UWM oraz Centrum Badań Historycz-
nych PAN w Berlinie. O genezie słowa „miasto” i początkach nowej organi-
zacji społecznej piszą Henryk Samsonowicz i Michał Kopczyński, o ekspansji 
nowoczesności i wzroście znaczenia mieszczaństwa opowiada Tomasz Kizwal-
ter. Bolesław Orłowski rozważa zagadnienie wpływu rozwoju techniki na prze-
obrażenia miast, Magdalena Gawin natomiast analizuje poprawę jakości życia 
w miastach na przełomie XIX i XX w., na którą znaczący wpływ miał rozwój 
szpitalnictwa i praktyk leczniczych, upowszechnienie higieny i budowa wodo-
ciągów. Ciekawy jest też temat, którym zajmuje się Agnieszka Janiak-Jasińska 

– narodziny konsumenta i związany z tym proces ekspansji reklamy miejskiej. 
Zagadnienie to dopełnia esej Grażyny Szelągowskiej o wielkomiejskiej kultu-
rze popularnej. Igor Kąkolewski z kolei zajmuje się jednym miastem – Pozna-
niem, określanym jako miasto symboli, i śledzi jego rozwój w epoce zaborów. 
W tekstach Jarosława Czubatego i Jolanty Sikorskiej-Kuleszy natomiast moż-
na prześledzić postępujące wraz z rozwojem cywilizacyjnym miast przemiany 
form życia zbiorowego, wzrost znaczenia ruchów powstańczych, działalności 
politycznej i pojawienia się nowych form walki o niepodległość.

Druga część katalogu jest opisem wystawy, wzboga-
conym esejami autorstwa Michała Kopczyńskiego, Alek-
sandra Łupienko, Wojciecha Wiszniewskiego, Graży-
ny Szelągowskiej i Igora Kąkolewskiego. Na ekspozycję 
składały się ikonografia i obiekty pochodzące ze zbio-
rów ponad 100 muzeów i z kolekcji prywatnych. W kata-
logu zamieszczono zdjęcia i reprodukcje wybranych eks-
ponatów, w tym m.in. archiwalnych pocztówek z widoka-
mi miast, map, rozkładów jazdy kolei, elementów ubio-
ru, przedmiotów codziennego użytku, a także przedmio-
tów świadczących o wysokim statusie społecznym niektó-
rych mieszkańców, jak np. srebrnego zegarka kieszonko-
wego szwajcarskiej firmy Quartier-Girard sprzed 1917 r. 

Uwagę zwraca ciekawa szata graficzna publikacji. 
Swoistym ozdobnikiem, nadającym jej specyficzny cha-

rakter, są liczne, przewijające się przez cały katalog reprodukcje reklam 
i ogłoszeń, które zamieszczane były na przełomie XIX i XX w. na łamach pra-
sy, na afiszach, ulicznych słupach ogłoszeniowych, w ilustrowanych prospek-
tach firmowych i szyldach, a także na ścianach budynków czy wozach do-
stawczych.

Publikacja zainteresuje na pewno nie tylko historyków czy urbanistów, ale 
także mieszkańców miast, dla których może być cenną lekcją ich dziejów. 
Katalog można kupić (cena: 50 zł) za pomocą strony internetowej Muzeum  
Historii Polski (www.muzhp.pl).

ZIEMIA	OBIECANA.	MIASTO	I	NOWOCZESNOŚĆ
Spotkanie z książką

5

   Spotkania z Zabytkami       7-8  2016    |   51



ZBIORY I ZBIERACZE

Buławy i buzdygany
.........................................................................................................................................

maczug, wszystkie bowiem, nieza-
leżnie od kształtu, formy i  konstruk-
cji głowic pełniły te same funkcje. Na 
ogół wszystkie miały takie same wła-
ściwości i tak samo ograniczone walo-
ry użytkowe, niezależnie od tego, czy 
ich głowice były kuliste, czy pierza-
ste. Wszystkich też można było użyć 
jako symboli władzy wojskowej. Nie 
było potrzeby nazywania ich rozma-
icie w zależności od różnych zakresów 

władzy wojskowej, bo nie były zwy-
czajowo lub prawnie zdefiniowane, 
lecz każdorazowo ad causa i  ad per-
sonam wyznaczane decyzją woli kró-
lewskiej.

W licznych zabytkach ikonogra-
ficznych pochodzących z  XVI, a na-
wet z początku XVII w. pojawiają się 
przedstawienia, w których buławy nie 
odgrywają wyłącznej roli dystynkto-
rium urzędu hetmańskiego, lecz tak 

Początkowo słowo buława 
zapewne nie miało takie-
go znaczenia, jakie uzyska-
ło w  polszczyźnie nowożyt-

nej, gdzie nazwą tą określa się maczu-
gę bojową lub paradną ze zwartą, ku-
listą lub gruszkowatą głowicą, co od-
różnia ją od bojowej lub paradnej ma-
czugi z głowicą złożoną z wielu piono-
wych segmentów (tzw. piór), zwanej 
buzdyganem. Rozróżnienie buławy 
i  buzdyganu jest w  nowożytnej pol-
szczyźnie absolutnie konsekwentne 
i  jednoznaczne. Oznaczając w  specy-
ficzny, odmienny sposób uformowa-
ne przedmioty, buława i buzdygan są 
jednocześnie nazwami dystynktoriów 
godności wojskowych: buława urzę-
du hetmańskiego, a buzdygan innych, 
niższych wojskowych funkcji.

Znaczenie słów buława i  buzdy-
gan jest w  języku polskim podwój-
nie połączone: buława zawsze ozna-
cza jednocześnie maczugę o kolistej 
głowicy i  symbol urzędu hetmań-
skiego, a buzdygan maczugę o głowi-
cy pierzastej i  symbol funkcji oficer-
skiej. Jednak z  XV- i  XVI-wiecznych 
zabytków piśmiennictwa polskiego 
nie wynika, by już wówczas funkcjo-
nowały różne określenia maczug o od-
miennie uformowanych głowicach, 
tym bardziej że słowo buzdygan we-
szło do polszczyzny znacznie później 
niż buława. Język polskich dokumen-
tów z XV i XVI w. wszystkie maczu-
gi traktuje jednakowo, jako odpowia-
dające tej samej definicji: Bacellum 
seu feriaticum ferrum wulgariter bula-
va uel maleum, dictum kylofi uel alia 
arma. Brak odrębnych nazw dla ma-
czug różnego kształtu i rodzaju był ty-
powy dla większości języków europej-
skich – i wówczas, i obecnie używają 
one jednego słowa (mace – angielski, 
massue – francuski, buzogány – wę-
gierski). Do końca XVI  w. nie było 
potrzeby różnicowania nazewnictwa 

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

| Pieter Claesz 
Soutman, 
„Władysław IV 
jako królewicz 
w stroju 
polskim”, 
kopia (?), 
1642 (?), olej, 
płótno, wym. 
206 x 127,5 cm 
(w zbiorach 
Muzeum Pałacu 
Króla Jana III 
w Wilanowie)

(fot. Zbigniew 
Reszka)
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W 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie opu-
blikowało książkę Jacka Gutowskiego Buławy i buzdygany w Polsce 

od XVI do XVIII wieku. Jest to prawdopodobnie pierwsza w literaturze 
światowej monografia poświęcona temu charakterystycznemu elemen-
towi nowożytnego ceremoniału wojskowego w Rzeczypospolitej. Książ-
ka stanowi pokłosie cieszącej się ogromnym zainteresowaniem wystawy 
zorganizowanej w Muzeum w Wilanowie na przełomie 2006 i 2007 r. oraz 
efekt badań naukowych Jacka Gutowskiego, kolekcjonera i znawcy buław 
i buzdyganów.

W pierwszej części publikacji zawarte jest obszerne opraco-
wanie przedstawiające historię, symbolikę oraz typologię buław 
i buzdyganów. Ważną część pracy stanowi omówienie technik 
zdobniczych wykorzystywanych przy tworzeniu tego szczegól-
nego rodzaju dzieł rzemiosła. 

Katalog, zamieszczony w drugiej części publikacji, obejmu-
je około 150 obiektów związanych z historią dawnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej Obojga Narodów. Poznajemy buławy i buzdyga-
ny z kolekcji polskich, litewskich, rosyjskich, ukraińskich, wę-
gierskich, niemieckich, szwedzkich i tureckich. Ogromną zale-
tą publikacji jest jej warstwa ilustratorska − ponad 200, bardzo 
dobrej jakości zdjęć pozwala szczegółowo zapoznać się z oma-
wianymi obiektami. 

Przedstawienie w publikacji używanych w Polsce buław i buzdyganów różni 
się od utrwalonego w polskiej tradycji. Dokonana przez Jacka Gutowskiego anali-
za materiału pozwoliła na znaczną zmianę datowań i proweniencji pojedynczych 
obiektów i całych grup. Dotychczas funkcje pełnione przez buławy i buzdygany 
ograniczano do funkcji dystynktoriów wojskowych. Autor uzupełnił je funkcjami 
uniwersalnych atrybutów siły i władzy, symboli cnót heroicznych i bohaterskich.

Jacek Gutowski podkreśla jednak, że „daleko wciąż do tego, by obraz hi-
storii tych obiektów można było uznać za zadowalająco kompletny”. Dodat-

kowych materiałów do badań powinny dostarczyć dotychczas 
nieopracowane zespoły archiwaliów polskich, materiały szwedz-
kie, rosyjskie (w tym trofea wojenne czy dzieła artystów – jeń-
ców wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667, które trafiły do zbro-
jowni kremlowskiej) i tureckie.

Publikacja została wydana w dwóch wersjach językowych: 
polskiej i angielskiej. Dyrektor muzeum wilanowskiego Paweł 
Jaskanis prosi w słowie wstępnym o kontakt wszystkich czytelni-
ków, którzy swoimi wiadomościami mogą przyczynić się do no-
wych odkryć, poszerzenia katalogu, a być może zorganizowa-
nia konferencji naukowej i wydania nowego opracowania o bu-
ławach i buzdyganach.

Książkę można nabyć (cena: 190 zł) w sklepiku muzealnym 
lub na stronie internetowej (e-sklep.wilanow-palac.pl).

SYMBOLE	SIŁY	I	WŁADZY
Spotkanie z książką

jak buzdygany są ogólnym symbolem 
godności wojskowej. Na obrazie z pa-
łacu Sassenage we Francji dokumen-
tującym stoczoną w 1605 r. bitwę pod 
Kircholmem oficerowie chorągwi hu-
sarskich posługują się jako znakami 
dowódczymi zarówno buzdygana-
mi, jak i buławami. Również na Rolce 
Sztokholmskiej, rejestrującej uroczysty 
wjazd do Krakowa orszaku ślubnego 
króla Zygmunta III i  arcyksiężniczki 
Konstancji Austriaczki w 1605 r., nie-
którzy oficerowie husarscy prezentują 
buławy jako znaki dowódcze. Tak ob-
raz z Sassenage, jak i Rolka Sztokholm-
ska, ze względu na precyzję i  realizm 
odtworzenia detali strojów i uzbroje-
nia, należą do najbardziej wiarygod-
nych przekazów ikonograficznych.

Istotna zmiana w języku i obycza-
ju polskim zaistniała po roku 1609. 
Konstytucje sejmowe z  lat 1590- 
-1609 przekształciły funkcję het-
mańską w urząd. Wcześniej obowiąz-
ki i  uprawnienia hetmańskie okre-
ślały dyplomy nominacyjne wyda-
wane każdorazowo ad causa i  ad 
personam. Na mocy Asekuracji het-
mańskiej z  1590, Disciplina milita-
ris z 1591 i 1593 oraz Artykułów het-
mańskich z 1609 r. hetmani przestali 

być realizatorami woli królewskiej, 
przydzielającej im każdorazowo cele 
do realizacji i  wyznaczającej im gra-
nice ich władzy. Od tego czasu ich 
zadania i  zakres ich władzy zosta-
ły określone przez prawo publiczne. 
Utworzono nowy stały urząd, ob-
darzony wielką, wzrastającą w  ko-
lejnych latach władzą. Piastujący go 
hetmani dożywotnio uzyskali kom-
petencje naczelnego wodza i  mini-
stra spraw wojskowych. Przyznano 
im prawo do utrzymywania stosun-
ków dyplomatycznych ze Wscho-
dem, najważniejszych dla polityki 
zagranicznej Rzeczpospolitej. Wy-
dawanym przez nich zarządzeniom 
porządkowo-prawnym nadano moc 
ustaw sejmowych, a ich wyroki jako 
najwyższych sędziów nad „ludźmi 
wojennymi” były w niektórych spra-
wach niezaskarżalne do sądów cywil-
nych, nawet gdy skazywali kogoś na 
śmierć lub infamię. Prawnie określo-
na władza hetmanów ustępowała je-
dynie przed władzą króla.

Urząd hetmański, jakościowo róż-
ny od innych niższych godności woj-
skowych, potrzebował wyróżniają-
cych go i  charakterystycznych tylko 
dla niego emblematów. Jeśli jednym 

z  nich miała być maczuga, musia-
ła to być maczuga o określonej, jed-
noznacznie rozpoznawalnej formie, 
innej niż formy maczug symboli-
zujących pozostałe funkcje wojsko-
we. Między końcem XVI a połową 
XVII  w. utrwaliła się tradycja, zgod-
nie z  którą oznaką urzędu hetmań-
skiego jest maczuga z głowicą kulistą. 
Od tego czasu w  języku polskim już 
tylko taka maczuga nazywana jest bu-
ławą. Pozostałym maczugom przypa-
dła rola emblematów innych, niższych 
funkcji wojskowych. Dla nazwania 
maczug o głowicach zbudowanych 
z segmentów, płytek czy blaszek przy-
jęło się etymologicznie młodsze sło-
wo „buzdygan”. W pierwszej połowie 
XVII w. z polskiej ikonografii znikają 
przedstawienia osobistości niepiastu-
jących urzędu hetmańskiego z  buła-
wami w dłoniach. Oficjalnie już tylko 
hetmani występują z buławami, a oso-
by niższe rangą z buzdyganami.

Fragment opracowania monograficzne-
go Jacka Gutowskiego Buławy i buzdyga-
ny w Polsce od XVI do XVIII wieku, Mu-
zeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 
Warszawa 2015, s. 25-26 (zob. informację 
niżej).
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Tatrzańskie stawy 
w obrazach Stanisława Gałka

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

i  wytrwałością. W  jednym z  wywia-
dów artysta wspominał: „Chodziłem 
sam na kilkudniowe wycieczki, noco-
wałem w  schroniskach u  Bustryckich 
na Hali Gąsienicowej i  malowałem, 
malowałem. Urok Tatr zniewolił mnie 
na zawsze […]”. Najwyższy chyba po-
ziom artystyczny jego twórczość osią-
gnęła w latach dwudziestych. Jan Kle-
czyński, recenzent wystawy prac Gał-
ka w warszawskiej Zachęcie, zorgani-
zowanej w 1928 r., pisał z uznaniem: 
„Dziś widać w  pejzażach Stanisława 
Gałka subtelności kolorystyczne, mięk-
kości powietrzne, przymglenia głęboko 
wyczute, delikatne marszczenia się po-
wierzchni stawów pod tchnieniem idą-
cym z gór, chmury puszyste, a ciężko wi-
szące w  powietrzu nad szczytami lub 
oblepiające je ponuro, obłoki zabłąka-
ne, rozpylające się bezgłośnie [...] i cza-
sem to, co wyższe mi się zdaje ponad te 
wszystkie zalety – jednolitość nastroju 
tak wielką i silną”. 

W dwudziestoleciu międzywo-
jennym był już Gałek dość powszech-
nie postrzegany jako najwybitniejszy 
z  żyjących pejzażystów tatrzańskich. 
Z  pewnością niełatwo było zasłużyć 
na taką opinię, bowiem w tym czasie 
Tatry zawzięcie malowali liczni, na-
wet „pierwszoligowi” malarze polscy, 
do których Gałek, malarz wąskiej spe-
cjalizacji a w  dodatku tradycjonali-
sta daleki od kipiących już wtedy prą-
dów awangardowych, nie miał szczę-
ścia (a chyba i szans) być zaliczonym. 
Trzeba jednak pamiętać, że tematy-
ka tatrzańska była wówczas niezmier-
nie popularna w szerokich kręgach in-
teligencji polskiej regularnie odwie-
dzającej Zakopane. Wtedy wielu pra-
gnęło mieć w  domu na honorowym 

miejscu pejzaż tatrzański uznanego 
artysty (podczas gdy dzisiaj zadowa-
lamy się zwykle ostrzeliwaniem Tatr 
z  naszych „cyfrówek”, czasem naby-
wając na odjezdnym planszowe fo-
to-kalendarze do powieszenia raczej 
w kuchni bądź przedpokoju mieszka-
nia albo – częściej jeszcze – w biurze). 
Malarze zacierali więc ręce i pożądane 
tematy malowali na potęgę. Wyroiły 
się na malarskich płótnach i tekturach 
niezliczone, mniej lub bardziej udat-
ne morskie oka, czarne stawy, przed-
wiosenne hale obsypane krokusami, 
pasterskie szałasy z  owieczkami i  ta-
trzańskie panoramy, ujmowane naj-
częściej z centrum lub peryferii Zako-
panego. Z  czasem doszło do obniże-
nia artystycznego poziomu owej ko-
niunkturalnej twórczości. W tym wy-
ścigu brał także udział Gałek, stara-
jący się zaspokoić licznych amatorów 
pukających do drzwi jego pracowni: 
pewne ujęcia zaczął powtarzać wie-
lokrotnie, efekty wcześniej cierpliwie 
studiowane w kontakcie z naturą po-
wielał później z  pamięci. Rangę Sta-
nisława Gałka jako malarza Tatr bu-
dują jednak, wcale nierzadkie, ujęcia 

Był wychowankiem zako-
piańskiej Szkoły Zawodo-
wej Przemysłu Drzewnego, 
gdzie uczył się rzeźby, a po 

zakończeniu nauki, w  latach 1896- 
-1899 pracował jako asystent Edga-
ra Kovatsa. Potem wyruszył na dalsze 
studia artystyczne, przenosząc głów-
ny ciężar zainteresowań na malarstwo. 
W latach 1899-1900 był w Akademii 
Sztuk Pięknych w  Krakowie, gdzie 
znaczący wpływ na ukształtowanie 
jego osobowości twórczej wywarł Jan 
Stanisławski. Następnie kontynuował 
studia w Monachium i Paryżu, u J. L. 
Gérome’a w  École Nationale des Be-
aux-Arts. Osiadł wreszcie w  Zakopa-
nem i tu – nie licząc kilkuletniej pracy 
w Kołomyi w drugiej dekadzie XX w. 
– pozostał na całe długie życie. Znów 
podjął pracę pedagogiczną w swej ma-
cierzystej Szkole Zawodowej Przemy-
słu Drzewnego, z  którą był związany 
przez następnych kilkanaście lat, do 
1931  r. Z  chwilą powrotu do Zako-
panego w  jego twórczości malarskiej 
wyraźną dominantą stał się pejzaż ta-
trzański. Swoje obrazy od 1900 r. po-
kazywał w  Krakowie, Warszawie i  na 
coraz liczniejszych wystawach sztuki 
w Zakopanem. W 1909 r. stał się jed-
nym z  założycieli i  członkiem pierw-
szego zarządu Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”.

Pejzaże Gałka szybko zwróciły 
uwagę recenzentów i  obserwatorów 
życia artystycznego w  Zakopanem 
i  głównych miastach Polski. Podkre-
ślano znakomite wyczucie i trafne od-
danie krajobrazu Tatr w  całej zmien-
ności klimatu i  kapryśnych stanów 
górskiej pogody, których studiowa-
niem Gałek zajmował się z  talentem 

1
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stawy. Ich zaciszne brzegi i tajemnicze 
głębie studiował z upodobaniem. Zo-
baczmy na kilku przykładach, jak sub-
telnie i  sugestywnie potrafił malarz 
przekazać urodę tych miejsc.

Pochmurny, spokojny dzień nad 
Morskim Okiem ukazuje artysta 
ściszoną, jakby przygaszoną gamą 

barwną. Jasna kępka traw jest tu je-
dynym żywszym akcentem, obok niej 
ciemne plamy kosodrzewiny i  sza-
re głazy przy ścieżce okalającej jezio-
ro, kamienie niknące w  toni wodnej, 
świetnie oddane rwącymi się smuga-
mi zielonej farby i  – dalej – głucha 
otchłań z  odbiciem starych śniegów 

oryginalne i  głęboko odczute, czę-
ściej powstające – o czym było wcze-
śniej – w  latach międzywojennych. 
Jego twórczość lapidarnie i  trafnie 
scharakteryzował prof. Jacek Woźnia-
kowski we wstępie do albumu Tatry 
w  malarstwie, wydanego przez oficy-
nę PARMA PRESS, pisząc o tatrzań-
skich pejzażystach tamtych lat: „Na 
ich czele stoi zapewne Stanisław Ga-
łek (1876-1961), ogromnie popularny 
w  Zakopanem (może dlatego krytyka 
nieraz przegapiała, że bywał w  świe-
cie i  niemało się tam nauczył). W  ob-
fitej jego produkcji trafiają się obrazy 
znacznie ponad przeciętną, przynoszą-
ce świadectwo autentycznego zobacze-
nia i malarskiego dokonania”.

Szczególnie liczne były pejza-
że Gałka malowane znad Morskiego 
Oka. Zabawna historyjka, powtarza-
na w nieskończoność za Rafałem Mal-
czewskim, przypisywała nawet Gał-
kowi zakusy na formalne usankcjono-
wanie jego wyłączności na malowa-
nie tego stawu. Artysta często malował 
także w Dolinie Gąsienicowej, zwłasz-
cza nad Czarnym Stawem, w  Dolinie 
Pięciu Stawów, na Rusinowej Polanie, 
w Dolinach Białki i Białej Wody i wie-
lu innych zakątkach Tatr. Gdy niepo-
goda lub zima uniemożliwiały zapusz-
czanie się w  głąb gór, ujmował Ta-
try, często w  dramatycznym kłębowi-
sku chmur halnego wiatru, z  samego 
Zakopanego, np. z  Równi Krupowej, 
w  pobliżu której miał swój dom, dziś 
już wyburzony. Dodać jeszcze wypa-
da, że oprócz szerszych ujęć krajobra-
zowych artysta chętnie malował wy-
cinkowe motywy tatrzańskiej przyro-
dy, np. wnętrze lasu czy potoki spienio-
ne w kamienistych łożyskach, a czasem 
także scenki pasterskie.

Do tematów najczęściej wybiera-
nych przez Gałka należały tatrzańskie 

1 | Autor nieznany, Stanisław Gałek w swojej 
pracowni, fotografia z lat międzywojennych

2 | 3 | Stanisław Gałek:  „Zmarzły Staw pod 
Zawratem”, olej, tektura, wym. 29 x 38 cm (2) 
i „Czarny Staw”, olej, płótno, wym. 51 x 64,5 
cm (3)

(wszystkie obiekty w zbiorach prywatnych)

...............................................................................
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W zbiorach Centralnego 
Muzeum Włókiennic-
twa w  Łodzi znajdu-
je się jedna z  najwięk-

szych w Polsce kolekcja druków rekla-
mowych. Składa się na nią blisko 550 
papierów firmowych, rachunków, ety-
kiet, banderoli, cenników, panoram 
zakładów oraz serwetek, wydrukowa-
nych dla zakładów włókienniczych, 
dziewiarskich, konfekcyjnych, pro-
dukujących sztuczne włókna i  barw-
niki do tkanin oraz dla firm handlu-
jących tekstyliami. W kolekcji zdecy-
dowanie dominują etykiety, stanowią-
ce 85% zbioru. Najstarsze z  nich po-
chodzą z lat osiemdziesiątych XIX w., 
najnowsze z  bieżącej produkcji, lecz 
większość powstała w  pierwszych 

latach XX  w. Najliczniej reprezen-
towane są etykiety firm handlo-
wych i przemysłowych z Łodzi, mniej 
z Ozorkowa, Pabianic, Piotrkowa, Ży-
rardowa, Białegostoku, Zawiercia, 
a nawet z Moskwy, Rostowa nad Do-
nem i  Władywostoku. Znaczącą gru-
pę, liczącą 32 obiekty, stanowią ety-
kiety dziewięciu warszawskich fabryk 
tekstylnych.

Pierwsze fabryki włókiennicze 
w  Warszawie powstały wkrótce po 
utworzeniu Królestwa Kongresowe-
go, w  ramach protekcyjnej polityki 
rządu. Już w 1817 r. założono na Sol-
cu dwa zakłady: wytwórnię kobier-
ców oraz manufakturę sukienną „Po-
land”. Tę pierwszą, w  1826  r., sprze-
dano Janowi Geysmerowi, który 

Etykiety 
warszawskich 
fabryk 
włókienniczych
.........................................................................................................................................

leżących na piargu u  podstawy ścian 
Mięguszowieckich Szczytów. Harmo-
nijne stopienie niewielu syntetycz-
nych plam barwnych daje w tym ob-
razie wrażenie spokoju i  skłania do 
melancholijnej zadumy.

Inny, pogodniejszy nastrój wy-
czuwamy w  niewielkim studium 
Zmarzłego Stawu. Jasność kamie-
nistego zbocza, wyraziście odbite-
go w tafli wodnej i żywe, szmaragdo-
we tony płycizn jeziorka przekonują 
(choć i w  tym obrazie nie widać ani 
skrawka nieba), że artysta rozkoszu-
je się chwytaniem barw słonecznego, 
letniego południa w  tym zazwyczaj 
cienistym zakątku pod ścianami Ko-
ścielca. I znów te kamienie zalegające 
kotlinę stawu i pogrążające się w jego 
wodach…

Wreszcie zupełnie odmienny kli-
mat nadciągającej zimy w obrazie na-
malowanym nad brzegiem Czarnego 
Stawu. Naprzeciwległe zbocza przysy-
pał śnieg jaśniejący za sprawą niewiel-
kiego prześwitu w chmurach zasłania-
jących pobliskie szczyty. Ponad sta-
wem czernieją urwiste ścianki, a wy-
żej – szara mgła, z której niewyraźnie 
wyłaniają się fragmenty skalistych ol-
brzymów. O tym, że nie jest to pełnia 
zimy, przekonuje niezamarznięta jesz-
cze powierzchnia stawu; już niedługo 
zmieni się na wiele miesięcy w  rozle-
głą śnieżną płaszczyznę.

Okazją do przypomnienia oso-
by Stanisława Gałka jest przypadają-
ca w tym roku 140. rocznica urodzin 
malarza. Jego obrazy wciąż cieszą się 
powodzeniem wśród kolekcjonerów 
– miłośników Tatr i tatrzańskiego pej-
zażu. Reprezentatywny ich zbiór po-
siada Muzeum Tatrzańskie w  Zako-
panem, a część tych prac znajduje się 
w stałej ekspozycji Galerii Sztuki XX 
wieku, ulokowanej w willi Oksza, za-
projektowanej przez Stanisława Wit-
kiewicza. Zobaczyć tam można rów-
nież niewielki portret młodego Gał-
ka, namalowany przez Wojciecha 
Wei ssa.

Stanisław Gałek spoczywa na za-
kopiańskim Cmentarzu Zasłużonych 
na Pęksowym Brzyzku.

Witold Huculak

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

1 | Etykieta 
firmy 
J. Vernhagena 
z panoramą 
fabryki przy 
ul. Okopowej 24 
w Warszawie

1
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powiększył zakład i  rozszerzył asor-
tyment produkcji. Po dwóch latach 
zatrudniał, łącznie z prządkami-cha-
łupniczkami, 320 pracowników. Tę 
drugą w  1823  r. odkupił warszaw-
ski bankier i  kupiec Samuel Fraen-
kel. Jego fabryka po przeprowadzo-
nej rozbudowie była największym 
zakładem przemysłowym Warsza-
wy, wyposażonym w  maszynę paro-
wą o mocy 16 KM, napędzającą 105 
mechanicznych warsztatów tkackich, 
i  zatrudniającym około 700 robot-
ników. Ponadto w  latach dwudzie-
stych XIX  w. powstało tu kilkana-
ście mniejszych zakładów o charakte-
rze rękodzielniczym, produkujących 
sukno, tkaniny bawełniane, jedwabie 
i pończochy. 

Do 1830  r. przemysł włókienni-
czy był w Warszawie najważniejszą ga-
łęzią produkcji, przodującą co do ilo-
ści i  zaawansowania technicznego za-
kładów oraz liczby zatrudnionych, jed-
nak represje po upadku powstania li-
stopadowego spowodowały zamknię-
cie wszystkich małych i  średnich ma-
nufaktur tekstylnych. Nieco dłużej, 
bo prawdopodobnie do początku lat 
czterdziestych, przetrwały zakłady Fra-
enkla, a wytwórnię kobierców Gey-
smera zamknięto w 1852 r. W zasadzie 
od lat pięćdziesiątych aż do początku 
lat osiemdziesiątych XIX  w. przemysł 
włókienniczy nie odgrywał już w War-
szawie żadnej roli. Dopiero w  1879  r. 
warszawski kupiec M. Salzmann wybu-
dował przy ul. Marszałkowskiej dużą 

mechaniczną tkalnię wełny oraz wy-
kończalnię i  farbiarnię. W 1883 r. fir-
ma została przekształcona w Towarzy-
stwo Fabryki Tkackiej M. Salzmann 
i  Ska z  kapitałem zakładowym w  wy-
sokości 1 mln rb. W latach osiemdzie-
siątych i  dziewięćdziesiątych powsta-
ło w Warszawie i okolicy jeszcze kilka 
stosunkowo dużych fabryk włókien-
niczych. Były to: Warszawska Fabry-
ka Dywanów G. Markus, M. Baender 
i  Ska (1889), Rosyjsko-Włoskie Tow. 
Akc. Wyrobów Włóknistych (1898), 
Tow. Akc. Lnianej i  Jutowej Manu-
faktury (1899), Belgijskie Tow. Ano-
nimowe Ruskiej Manufaktury Fil-
ców i  Kapeluszy (1899), Przędzalnia 
Wełny E.  Briggs Bracia i  Ska (1883) 
w  Markach i  Przędzalnia Bawełny 

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

2 | Etykieta firmy M.S. Feinkinda z panoramą 
fabryki przy ul. Świętojerskiej 10

3 | Etykieta firmy Szlenkier, Wydżga i Weyer 
ze znakiem fabrycznym

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

.

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

4 | 5 | Etykiety 
Tow. Akc. 
Drezdeńskiej 
Manufaktury 
z panoramami 
fabryk 
w Dreźnie (4) 
i Warszawie przy 
ul. Górczewskiej 
8 (5)

4 5

2 3
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produkowano taśmy wełniane, baweł-
niane, jedwabne i gumowe, sznurki je-
dwabne, podwiązki do pończoch i de-
wizki. W  1913  r. została przekształ-
cona w Tow. Akc. Wyrobu Tasiem Ju-
les Vernhagen z  kapitałem zakłado-
wym 250 tys. rb. Na początku XX w. 
zatrudniała około 90 pracowników 
i osiągała obroty roczne w wysokości 
300 tys. rb. Istniała do 1939  r., choć 
w  okresie międzywojennym ograni-
czyła produkcję i zatrudniała średnio 
tylko około 40 robotników. Zacho-
wane etykiety to w  większości wiel-
koformatowe druki, nawet o wymia-
rach 23,8 x 39 cm, przeznaczone do 
naklejania na pudełka z wyrobami pa-
smanteryjnymi. Na żadnej nie zosta-
ła umieszczona nazwa firmy, zastępu-
je ją znak fabryczny z charakterystycz-
ną figurką chimery i  inicjałami „J.V.” 
W dwóch przypadkach, jako element 
reklamowy, wykorzystano panoramę 
fabryki przy ul. Okopowej, zburzonej 
w 1944 r.

Nieco mniej, bo pięć etykiet, po-
chodzi z  Tow. Akc. Fabryki Firanek 
i  Wyrobów Koronkowych M.S. Fein-
kind – firmy, która w 1882 r. rozpoczę-
ła działalność w budynkach opuszczo-
nych przez Zakłady Mechaniczne Lil-
pop, Rau i Loewenstein, przy ul. Świę-
tojerskiej 10. Fabryka została znacz-
nie rozbudowana i w 1903 r., przy za-
trudnieniu 1 350 robotników, osiąga-
ła obroty roczne w wysokości 2,5 mln 
rb. W  1907  r. na skutek trudności fi-
nansowych została objęta nadzorem 
administracyjnym, a w  1909 zaprze-
stała działalności. Dwa lata później 
nieruchomość przejęli przemysłow-
cy z Łodzi i w 1913 r. powołali do ży-
cia Tow. Akc. Warszawskiej Fabryki Fi-
ranek Gettlich, Bracia Geyer i Herbst, 
które w  1922  r. przekształcone zosta-
ło w  Świętojerskie Zakłady Przemy-
słowo-Handlowe S. A. Etykiety firmy  
Feinkinda to niewielkie druki, najwięk-
szy ma wymiary 12,2 x 8,0 cm, służące 
do naklejania na pudełka z  koronka-
mi, opasywania odmierzonych odcin-
ków koronek czy tiulu lub naszywa-
nia na szalach firanek. Na każdej ety-
kiecie widnieje znak firmowy: sześcio-
ramienna gwiazda z wpisaną w środek 
rosyjską literą „f” lub monogramem 

z  łacińskich liter „MSF”. W  dwóch 
przypadkach ozdobiono je panoramą 
fabryki, także zniszczonej w 1944 r.

Kolejne pięć obiektów, to etykie-
ty Fabryki Firanek, Tiulu i Koronek 
Szlenkier, Wydżga i  Weyer. Powsta-
ła ona w 1888 r. przy ul. Dzielnej 91 
i należała do największych zakładów 
tej branży w Warszawie. W ostatnich 
latach przed pierwszą wojną świato-
wą zatrudniała około 500 robotni-
ków, a roczne obroty sięgały 400 tys. 
rb. W  1923  r. została przekształco-
na w  spółkę akcyjną z  kapitałem za-
kładowym w  1928  r. przeliczonym 
na 3 mln zł. W  okresie międzywo-
jennym zatrudniała około 350-380 
pracowników, a wartość produkcji 
w niektórych latach przekraczała 4,5 

mln zł. Budynki fabryczne przetrwa-
ły drugą wojnę światową i zostały ro-
zebrane dopiero w latach osiemdzie-
siątych XX  w. Na etykietach domi-
nującym motywem jest znak firmo-
wy, przedstawiający płynący okręt 
żaglowo-parowy z  umieszczony-
mi na żaglach inicjałami właścicieli: 
„S.W.&W.” Wyroby firmy cieszyły się 
uznaniem, czego dowodem były me-
dale przyznawane jej na wystawach 
przemysłowych. Na jednej z  etykiet 
umieszczono wizerunek złotego me-
dalu z wystawy w Niżnym Nowgoro-
dzie z 1896 r.

Tę samą branżę reprezentuje także 
pięć etykiet Tow. Akc. Drezdeńskiej 
Manufaktury Firanek, Tiulu i  Koro-
nek. Była to, założona w 1899 r., filia 

oraz Farbiarnia „Wola” (1893) w pod-
warszawskiej wsi Wola. Wszystkie już 
w  pierwszym etapie swojej działalno-
ści osiągnęły rozmiary zakładów śred-
nich i dużych, zatrudniając od 400 do 
1750 pracowników, co jednak w  po-
równaniu z łódzkimi zakładami Karo-
la Scheiblera czy Izraela Poznańskiego, 
których załogi liczyły w tym czasie po 
około 7 tys. pracowników, nie było wy-
nikiem imponującym.

W pierwszych latach XX  w. 
w warszawskim przemyśle tekstylnym 
nadal dominowały zakłady niewiel-
kie, często produkujące w systemie rę-
kodzielniczym. Według wydawnictwa 
Przemysł Fabryczny w Królestwie Pol-
skiem na rok 1911, na 472 opisane za-
kłady zaledwie 19 zatrudniało wię-
cej niż 100 osób, z  czego tylko Tow. 
Akc. Lnianej i  Jutowej Manufaktury 
i  Tow. Akc. Drezdeńskiej Manufak-
tury Firanek, Tiulu i  Koronek miały 
ponad 500 pracowników, a Rosyjsko- 
-Włoskie Tow. Akc. Wyrobów Włók-
nistych, Fabryka Firanek, Tiulu i Ko-
ronek Szlenkier, Wydżga i Weyer oraz 
Pracownia Ubiorów Damskich Bogu-
sław Herse po około 400. W  latach 
dziewięćdziesiątych XIX  w. ostatecz-
nie ustalił się asortyment miejscowej 
produkcji włókienniczej. Warszawa 
stała się centrum produkcji tkanin je-
dwabnych i  półjedwabnych, głównie 
tasiemek i  wstążek, firanek, koronek 
i  tiulu, bielizny dzianej, pończoch, 
skarpet i  rękawiczek, a także ceraty 
i  taśm gumowych oraz worków juto-
wych i  brezentów. Dynamicznie roz-
wijał się także przemysł konfekcyjny, 
wyrabiający odzież, bieliznę, kapelu-
sze, krawaty, szelki, galanterię skórza-
ną i obuwie. 

Etykiety, znajdujące się w zbiorach 
Centralnego Muzeum Włókiennic-
twa, pochodzą z  okresu od lat dzie-
więćdziesiątych XIX do lat trzydzie-
stych XX w. i reprezentują branże tek-
stylne typowe dla ówczesnej Warsza-
wy, szczególnie firmy produkujące fi-
ranki i koronki oraz wyroby pasman-
teryjne. Najwięcej w  kolekcji, bo aż 
10 etykiet, wydrukowano dla Fabry-
ki Tasiem Julesa Vernhagena. Firma 
ta, powstała w  1892  r., miała swoją 
fabrykę przy ul. Okopowej 24, gdzie 

6
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niemieckiej spółki Dresdner Gardi-
nen und Spitzen Manufactur A.G., 
posiadającej fabryki w Dreźnie i Do-
britz (obecnie dzielnica Drezna). Od-
dział warszawski mieścił się przy ul. 
Górczewskiej 8 (później 14). Miał on 
wydzielony kapitał akcyjny w  wyso-
kości 1 mln rb i w latach 1904-1912, 
przy obrotach około 1 mln rb, zatrud-
niał prawie 600 pracowników. W  la-
tach dwudziestych jej właścicielami 
zostali pabianiccy i  łódzcy przemy-
słowcy: Feliks Krusche, Karol i  Teo-
dor Enderowie oraz Maurycy Po-
znański. W  1932  r. została połączo-
na z firmami: Fabryka Firanek, Tiulu 
i  Koronek Szlenkier, Wydżga i  Wey-
er S. A. i  Świętojerskimi Zakłada-
mi Przemysłowo-Handlowymi S. A., 

w  rodzaj kartelu o nazwie: Tow. Fa-
brykacji Firanek, Tiulu i  Koronek 
Szlenkier, Gettlich i Ska S. A. Kartel 
zatrudniał łącznie 550 pracowników 
i w 1936 r. sprzedał wyroby o wartości 
4,5 mln zł. W końcu lat trzydziestych 
w  ramach dostosowywania wielkości 
produkcji do potrzeb rynku fabrykę 
przy ul. Górczewskiej unieruchomio-
no. Także ona nie przetrwała wojny. 
Zachowane druki, w trzech przypad-
kach, przedstawiają wizerunki fabryk 
w Dreźnie, Dobritz i Warszawie oraz 
wspólny znak fabryczny – monogram 
ze splecionych liter: „DGSM”. Szcze-
gólnie dekoracyjne są trzy etykiety na 
firanki i tiul, wykonane w technice li-
tografii barwnej, z figurą kobiecą, sto-
jącą na kuli ze znakiem fabrycznym, 

spowitą w tiul i ujętą w ramę z ozdob-
nych firanek. W  zbiorach muzeum 
znajduje się także próbka firanek z na-
szytą metką Tow. Fabrykacji Firanek, 
Tiulu i  Koronek Szlenkier, Gettlich 
i Ska S. A. z lat trzydziestych XX w.

Inna duża firma, której etykiety 
znajdują się w  zbiorach muzeum, to 
Fabryka Wstążek i  Obuwia Filcowe-
go N. i B. Reicher. Założona w 1884 r. 
przez braci Natana i Bernarda Reiche-
rów, mieściła się przy ul. Młynarskiej 
14 (później ul. Leszno 139/141). 

Składała się z  dwóch oddziałów – 
w  jednym produkowano wstążki je-
dwabne, półjedwabne i  aksamitne, 
w drugim − pantofle filcowe, płócien-
ne i  skórzane. Przed pierwszą wojną 
światową zatrudniała około 325 pra-
cowników. W  okresie międzywojen-
nym fabryka działała nadal, choć w la-
tach wielkiego kryzysu wartość jej 
produkcji sprzedanej spadła z 1,5 mln 
zł w  1930 do 400 tys. zł w  1934  r., 
a zatrudnienie zmniejszono z 260 do 
110 pracowników. Od 1933  r. fabry-
ka obuwia była nieczynna, produk-
cję ograniczono tylko do wstążek. Za-
chowane etykiety przeznaczone były 
na pudełka z  obuwiem. Szczególnie 
efektowna jest duża etykieta (11,5 x 
27,2 cm) z  panoramą budynków fa-

brycznych, znakiem firmowym przed-
stawiającym leżącego sfinksa oraz wi-
zerunkiem dwóch ocieplanych filcem 
butów; wszystko ujęte w  secesyjną 
ramkę. W  zbiorach muzeum znajdu-
je się też wstążka jedwabna z lat trzy-
dziestych XX w., z prostą etykietą li-
terową, z napisem: „Fabryka Wstążek 
Jedw. N. i B. Reicher Warszawa”.

Szczególnie liczne były w Warsza-
wie wytwórnie różnego rodzaju ka-
peluszy. Do największych należała za-
łożona w  1895  r. Fabryka Kapeluszy 

6 | Próbka firanki firmy Szlenkier, Gettlich i Ska 
z przyszytą metką

7 | 8 | Etykieta na obuwie tekstylne 
firmy N. i B. Reicher z panoramą fabryki 
przy ul. Młynarskiej 14 (7) oraz wstążka 
jedwabna z metką z tej fabryki (8)

9 | Etykieta na pudełko do kapeluszy 
firmy Kreusler i Ska z panoramą fabryki 
przy ul. Tarczyńskiej 4

10 | Metka na wstążkę jedwabną firmy Meisel, 
Steinberg i Rittenberg

(wszystkie reprodukcje pochodzą ze zbiorów 
Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi)
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ZBIORY I ZBIERACZE

Świętokrzyskiej 9. W połowie lat dzie-
więćdziesiątych XIX  w. główny skład 
przeniesiono z  hotelu do kamienicy 
Scheiblerów przy ul. Trębackiej 4. 

W zbiorach muzeum zachował 
się także fragment wstążki z  etykie-
tą Warszawskiej Fabryki Wstążek Je-
dwabnych Meisel, Steinberg i Ritten-
berg. Była to jedna z najstarszych war-
szawskich firm pasmanteryjnych, za-
łożona w 1881 r. przez czterech kup-
ców: Hansa Senn, Fabiana Kling-
slanda, Holzbergera i Beniamina Rit-
tenberga. Początkowo, w  zakładzie 
przy ul. Mokotowskiej 22, zatrudnia-
ła 70 pracowników, lecz po rozbudo-
wie, przeprowadzonej w  pierwszych 
latach XX  w., jej załoga powiększyła 
się do 260 osób, a obrót roczny sięgał 
600 tys. rb. Już w  pierwszych latach 
działalności firma wsławiła się prze-
mytem wstążek z  Niemiec i  ich nie-
legalną sprzedażą jako wyrobów wła-
snych, bez płacenia cła importowego, 
co obszernie opisywała „Gazeta Han-
dlowa” (nr 236 z 1890 r.). Firma prze-
trwała pierwszą wojnę światową oraz 
kryzys ekonomiczny z  lat 1929-1935 
i w 1936 r. nadal produkowała wstąż-
ki, taśmy, tkaniny jedwabne i  pół-
jedwabne oraz taśmy gumowe, za-
trudniając około 140 pracowników. 

Etykieta, a właściwie metka, prawdo-
podobnie z  lat trzydziestych XX  w., 
jest prostym drukiem, bez żadnych 
ozdób – zawiera jedynie nazwę firmy.

Zachowane etykiety to w  więk-
szości miniaturowe dzieła sztuki po-
ligraficznej, często o dużych walo-
rach artystycznych, świadczące o do-
brym poziomie ówczesnego drukar-
stwa. Wykonane w  technice litogra-
fii kolorowej udanie łączyły funkcje 
informacyjne z  reklamowymi. Wid-
niejące na niektórych panoramy bu-
dynków fabrycznych stanowią cen-
ne źródło ikonograficzne dla badaczy 
zajmujących się historią, w  większo-
ści zniszczonej w  czasie drugiej woj-
ny światowej, architektury przemy-
słowej Warszawy. Co ciekawe, mimo 
że Warszawa była największym ośrod-
kiem polskiego przemysłu poligraficz-
nego (w 1910 r. działały tu 184 zakła-
dy drukarskie), siedem z omawianych 
etykiet ma sygnaturę Zakładu Lito-
graficznego Leopolda Zonera z  Ło-
dzi (zał. w  1874  r.), a siedemnaście 
powstało w tej samej drukarni, ale już 
po przejęciu jej w 1899 r. przez zięcia 
Zonera – Roberta Resigera. Pozosta-
łe osiem nie ma znaków producenta. 

Piotr Jaworski

Kreusler i  Ska, której nazwę około 
1905  r. zmieniono na: Fabryka Ka-
peluszy Kriegel, Würfel & Co dawnej 
Kreusler i  Ska. Na początku XX  w. 
pracowało tu 175 robotników pro-
dukujących kapelusze, czapki i  tzw. 
sztumpy, czyli stożki filcowe – pół-
produkt do wyrobu kapeluszy dam-
skich. Roczne obroty sięgały znacz-
nej jak na tę branżę sumy 400 tys. rb. 
W  okresie międzywojennym zakład 
przestał istnieć, a gmach fabryczny 
przy ul. Tarczyńskiej 4 adaptowano 
dla potrzeb szkoły powszechnej. Bu-
dynek ocalał i  obecnie pełni funkcje 
mieszkalne. Etykieta tej firmy zawie-
ra precyzyjnie oddaną panoramę za-
budowań fabrycznych oraz nazwę fir-
my w języku rosyjskim i niemieckim. 
Wzdłuż dolnej krawędzi biegnie pa-
sek numerów nakryć głowy.

Jedną z  niewielu warszawskich 
firm, która rozpoczęła działalność jesz-
cze w  czasach Królestwa Kongreso-
wego, były Składy Wyrobów Tryko-
towych A. Riedel, założone w 1830 r. 
W  gazecie „Doniesienia Warszaw-
skie” z  1881  r. reklamowały się jako: 
„Najpierwsza Fabryka Wyrobów Poń-
czoszniczych i  Skład Bielizny Męzkiej 
i Damskiej A. Riedel” z siedzibą w Ho-
telu Europejskim i  w  domu przy ul. 

Z okazji 55-lecia Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zorganizowa-
na została wystawa jubileuszowa, zatytułowana „Pamięć utrwalona. Dary 

i nabytki Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z lat 2003-2014”, 
którą można było zwiedzać od września 2015 r. do marca 2016 r. Uzupełnie-
niem ekspozycji był bogato ilustrowany katalog pod redakcją Dominiki An-
toszczyk, Konrada Kozińskiego, Marcina Oko, Joanny Rogiewicz i Katarzy-
ny Witas. 

W pierwszej części publikacji zamieszczone zostały materiały związane z ju-
bileuszem powołania muzeum oraz krótkie prezentacje wszystkich jego działów 
(w tym: Głównego Inwentaryzatora, Tkaniny Artystycznej, Tka-
niny Przemysłowej, Tkaniny Ludowej, Odzieży, Historii Włókien-
nictwa, Technik Włókienniczych, Skansenu Łódzkiej Architektury 
Drewnianej, Biblioteki i Archiwum, Głównego Konserwatora – Pra-
cowni Konserwacji Tkanin, Organizacji Wystaw, Edukacji, Pracow-
ni Fotograficznej i Fotoarchiwum). Dodatkowym atutem jest spis 
pracowników muzeum i kalendarium wystaw. 

Jak pisze we wstępie do katalogu dyrektor muzeum Marcin 
Oko, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. w pla-
cówce tej więcej było zakupów niż darów, a w ostatnich pięt-
nastu latach stosunek darów do nabytków waha się od dziesię-
ciu do jednego… Kolejne muzealne budżety są dość oszczędne. 

Wystawa, a w ślad za nią katalog dokumentuje też więc bezinteresowność 
i wspaniałomyślność ofiarodawców. 

Wybranym eksponatom pozyskanym do kolekcji muzeum w latach 2003- 
-2014 poświęcona jest druga część katalogu. Zamieszczone tu zostały ilustrowa-
ne fotografiami noty, usystematyzowane w obrębie działów opisanych w części 
pierwszej. Wybór obiektów, dokonany przez kustoszy muzeum, stanowi początek 
nowych bądź rozszerzenie już istniejących kolekcji. Obejmuje eksponaty od archi-
waliów związanych z historią Łodzi i przemysłu włókienniczego, poprzez maszy-
ny włókiennicze i wzorniki tkanin znanych fabryk, po szeroki wybór ubiorów i tka-

nin, zarówno tych zabytkowych, jak i współczesnych. Warto tu wy-
mienić m.in. kilim z herbem Lis z Wytwórni Władysława Fedorowi-
cza (1895), siedemnasto- i osiemnastowieczne makaty i adamasz-
ki, pasy kontuszowe z XIX w., tkaniny ludowe, elementy odzieży pro-
dukowanej w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Bytom” w Byto-
miu, „Damina” w Brzezinach czy w Zakładzie Jedwabiu Naturalne-
go „Milanówek” w Milanówku (lata siedemdziesiąte XX w.), etykiety 
łódzkich manufaktur, fotografie i albumy ze zdjęciami pracowników 
łódzkich zakładów, maszyny tkackie i przędzalnicze.  

Katalog można kupić (cena: 40 zł) w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa (93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282, tel. 42 684 
33 55, www.muzeumwlokiennictwa.pl). 

PAMIĘĆ	UTRWALONA
Spotkanie z książką
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TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

Potocka była osobą znaną i podziwianą 
we Francji, autorką pamiętników, bo-
haterką książki Luciena Pereya Histo-
ire d’une grande dame au XVIIIe siècle 
(Paryż 1889-1890). W  1808  r. Vigée 
Le Brun namalowała w Paryżu jej por-
tret, dziś przechowywany w  Muzeum 
Narodowym w  Warszawie. Burzliwe 
losy dzieła wpisują się w dzieje polskie-
go kolekcjonerstwa, jest ono również 
świadkiem dramatycznej historii war-
szawskiego muzeum. Przechowywa-
ny w rodzinie Potockich i ich spadko-
bierców obraz wędrował wraz z  wła-
ścicielami po Polsce i Europie, do Mu-
zeum Narodowego został zakupio-
ny w  1925  r. Podczas powstania war-
szawskiego ocalał, ale utracił 1/3 swej 
powierzchni. Poddany gruntownej 
konserwacji w  2008  r., powrócił do 

Élisabeth Vigée Le Brun 
i Polacy

Zgodnie z  Pani życzeniem, 
opowiem Pani o swych ma-
lowniczych wyprawach po 
Szwajcarii lub raczej będą 

z  Panią spacerować w  myślach; moje 
opowieści i  opisy będą proste, jak natu-
ra; nie ośmielę się wzbudzić Pani cie-
kawości lecz ośmielę się przekazać jej 
prawdę”. Adresatką tych słów była He-
lena z  Massalskich Potocka (1763- 
-1815), córka Józefa Potockiego i An-
toniny z  Radziwiłłów. W  1779  r. po-
ślubiła księcia Karola Józefa Emanu-
ela de Ligne, małżeństwo rozpadło się 
po kilku latach. Po raz wtóry wyszła za 
mąż za Wincentego Potockiego, z któ-
rym zamieszkała w  jego majątku Ko-
walówka na Litwie. Malarkę pozna-
ła w Petersburgu około 1795 r. i przy-
jaźniła się z  nią do końca swych dni. 

dawnych wymiarów, brakująca część 
nie została jednak zrekonstruowa-
na, jedynie wypełniona ciemnozielo-
ną tkaniną. Jego pierwotny stan doku-
mentuje przedwojenna fotografia.

Jerzy Mycielski i  Stanisław Wasy-
lewski w  publikacji z  1927  r. o Élisa-
beth Vigée Le Brun wspominają, że 
w  polskich kolekcjach, zarówno tych 
w  kraju, jak i  poza granicami, znaj-
dowało się ponad trzydzieści obra-
zów i dwadzieścia pasteli wykonanych 
przez artystkę w  różnych okresach jej 
życia. Poszukiwania poczynione przez 
Andrzeja Ryszkiewicza, Tomasza de 
Rosseta i  Josepha Baillio potwierdza-
ją istnienie nawet większej liczby dzieł, 
z których do dziś w polskich zbiorach 
zachowało się osiem obrazów olejnych 
i dwa pastele. Tak pokaźna liczba dzieł 

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

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

1 | Élisabeth 
Vigée Le Brun 
– naśladowca, 
„Autoportret”, 
po 1790, olej, 
płótno, wym. 
102 x 81 cm 
(własność 
prywatna)

2 | Élisabeth 
Vigée Le Brun, 
„Portret Heleny 
z Massalskich 
Potockiej”, 1808, 
olej, deska, 
wym. 66 x 56 
cm (w zbiorach 
Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie)

1 2
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artystki w polskich kolekcjach wynika-
ła z kilku powodów. Polscy arystokraci 
końca XVIII stulecia chętnie przyjmo-
wali i  naśladowali wzory europejskie, 
zamawiając wizerunki u  najbardziej 
znanych malarzy swego czasu, a do ta-
kich należała z  całą pewnością Vigée 
Le Brun. Portrety jej autorstwa były 
szczególnie cenione. Reprezentując 
znakomitą tradycję francuskiej szko-
ły portretowej, pozwalały zaspokoić 
ambicje zamożnych i  konkurujących 
ze sobą, wpływowych polskich rodów. 
Posiadanie dzieł artystki było istotnym 
elementem budowy prestiżu rodziny 
i wzmocnienia jej pozycji towarzyskiej. 
Nawet pobieżny przegląd Dziejów Re-
zydencji na dawnych kresach Rzeczypo-
spolitej  Romana Aftanazego uzmysła-
wia nam, jak często spotykane w  pol-
skich pałacach i  rezydencjach były 
dzieła malarki lub jej naśladownictwa. 

Z  kolei we Wspomnieniach artystki, 
wydanych w  dwóch tomach w  latach 
1835-1837, wielokrotnie wymienia-
ne są nazwiska słynnych polskich ro-
dów, z którymi utrzymywała wielolet-
nie kontakty.

Najbardziej znanym obecnie ob-
razem Vigée Le Brun w  polskich 
zbiorach jest portret Adama Ka-
zimierza Czartoryskiego (Funda-
cja Zbiorów im. Ciechanowieckich 
w Zamku Królewskim w Warszawie), 
namalowany podczas jego krótkiego 
pobytu w Wiedniu w 1793 r. Adam 
Kazimierz Czartoryski (1734-1823), 
generał ziem podolskich, współza-
łożyciel i  komendant Szkoły Rycer-
skiej, członek warszawskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk, założyciel 
„Monitora”, mecenas sztuki, wraz 
z żoną Izabelą z Flemingów stworzył 
w  Puławach jeden z  najważniejszych 

w ówczesnej Rzeczypospolitej ośrod-
ków życia naukowego i kulturalnego. 
Jak zauważyła Dorota Juszczak w ka-
talogu wystawy „Élisabeth Vigée Le 
Brun i  Polacy”, „kostium i  poza mo-
dela – podtrzymującego jedną ręką, 
na piersi, zwoje płaszcza i  unoszące-
go drugą w  retorycznym geście – bu-
dzą skojarzenia z wizerunkami rzym-
skich senatorów czy cesarzy”. To je-
den z najpiękniejszych męskich por-
tretów artystki, której sławę przynio-
sły przede wszystkim wizerunki ko-
biece. Historia tego dzieła dostar-
cza wielu informacji na temat pol-
skiego mecenatu artystycznego. Por-
tret przez dłuższy czas przechowy-
wany był w  zamku w  Łańcucie, naj-
pierw przez Izabelę z  Czartoryskich 
Lubomirską, siostrę portretowanego, 
a następnie jej wnuka Alfreda Potoc-
kiego, pierwszego ordynata łańcuc-
kiego. W 1944 r. wywieziony z Łań-
cuta przez Alfreda Potockiego do 
Szwajcarii szybko zmieniał właścicie-
li, aż do 1964 r., gdy stał się własno-
ścią Andrzeja S. Ciechanowieckiego, 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

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

3 | Élisabeth Vigée Le Brun, „Adam Kazimierz 
Czartoryski w czerwonym płaszczu”, 1793, olej, 
deska, wym. 99 x 77 cm (własność Fundacji 
Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku 
Królewskim w Warszawie)

4 | Élisabeth Vigée Le Brun, „Portret kobiety 
w zawoju”, 1793, olej, płótno, wym. 84,4 x 
73,7 cm (w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie)
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w 1990 r. został włączony do Funda-
cji Zbiorów im. Ciechanowieckich 
w Zamku Królewskim w Warszawie.

Vigée Le Brun zanotowała we 
Wspomnieniach: „Towarzystwem szcze-
gól nie przyjemnym były Polki; pra-
wie wszystkie są miłe i  ładne, niektó-
re z  nich namalowałam, te najpięk-
niejsze”. Wśród portretowanych Po-
lek były m. in. Izabela z Czartoryskich 
Lubomirska, Maria z  Lubomirskich 
1º voto Potocka, 2º voto Zubow, 3º 
voto Uwarowa, Anna z Cetnerów Po-
tocka, Anna z Rakowskich Bystra czy 
Pelagia z  Potockich Sapieżyna. Naj-
więcej portretów pięknych Polek po-
wstało w  Wiedniu, gdzie przebywała 
liczna Polonia, wśród nich niezwykle 
majętna i wpływowa Izabela z Czarto-
ryskich Lubomirska. Drugim ośrod-
kiem licznie odwiedzanym przez pol-
skich arystokratów był Petersburg. Na 
dworze Katarzyny II artystka zjawi-
ła się w 1795 r., namalowała wówczas 
rodzinę imperatorowej i członków jej 
dworu, jak również bajecznie boga-
tą i ekscentryczną rosyjską arystokra-
cję. W Petersburgu powstały też dwa 
portrety Stanisława Augusta, z  jed-
nym z nich malarka nie rozstawała się 
do śmierci, dziś jest w kolekcji pałacu 
wersalskiego. Z petersburskiego okre-
su, bardzo płodnego i ciekawego, po-
chodzi „Portret Anieli Radziwiłłów-
ny”, do dziś przechowywany w  Pała-
cu w  Nieborowie. Michał Hieronim 
Radziwiłł, targowiczanin, zabiegają-
cy na dworze rosyjskim o wsparcie fi-
nansowe, zamówił w  1801  r. portret 
swej córki Anieli. Artystka zdążyła 

zaledwie wykonać szkic pastelowy, 
wersję olejną namalowała rok później 
już w Paryżu i przesłała Radziwiłłowi 
do Nieborowa. Powstał ciekawy wize-
runek młodej kobiety w  antykizują-
cym stroju, chętnie przez malarkę po-
wtarzanym. W  archiwum nieborow-
skim zachowały się listy pani Le Brun 
do księcia, w  których opisuje urodę 
modela i  zainteresowanie dziełem ze 
strony paryskich kolekcjonerów. 

Pozycja Vigée Le Brun była z pew-
nością wyjątkowa wśród ówcze-
snych artystek. Tylko Angelika Kauf-
fmann dorównywała jej sławą, kon-
taktami i  uznaniem. Le Brun zyska-
ła szeroki europejski rozgłos, zosta-
ła członkiem wielu europejskich aka-
demii, portrety jej autorstwa znalazły 

się w najważniejszych zbiorach, a po-
tomności pozostawiła Wspomnienia. 
W  portretach ukazała światu galerię 
eleganckich, bogatych i  zmysłowych 
kobiet oraz wytwornych mężczyzn. 
Przesuwający się przed naszymi ocza-
mi orszak wzbudza emocje, porusza 
zmysły i fascynuje. Rozproszone świa-
tło łagodnie wydobywa rysy postaci, 
artystka próbuje uchwycić różnorod-
ność i bogactwo malowanych twarzy. 
Delikatnie łączy różne typy portre-
tów, poprzez umieszczenie na płótnie 
wybranych atrybutów. Oficjalnym lub 
dworskim portretom przydaje pewnej 
historii, a w innych buduje typową dla 
niej narracyjność.

Iwona Danielewicz

TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

Wystawa „Élisabeth Vigée Le Brun i Polacy” w Muzeum w Nieborowie i Arkadii (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie) czynna 
jest od 29 kwietnia do 23 października 2016 r. w godzinach funkcjonowania muzeum. Ekspozycji towarzyszy katalog pod red. Iwony 
Danielewicz.

5 | Élisabeth Vigée Le Brun, „Portret Anieli 
Radziwiłłówny”, 1802, olej, płótno, wym. 74 
x 61 cm (w zbiorach Muzeum w Nieborowie 
i Arkadii)

(zdjęcia: 1 – Piotr Ligier, 2 – Krzysztof Wilczyński, 
3 – Andrzej Ring, 4 – Małgorzata Kwiatkowska, 
5 – Pałac w Nieborowie i Arkadii)

................................................................................
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Twórczość artysty za życia cenio-
na, o czym świadczą liczne zamówie-
nia i  entuzjastyczne recenzje, po la-
tach została nieco zapomniana; sła-
wa, którą się cieszył, z  czasem powo-
li przygasła. Po 213 latach od uro-
dzin, w 130. rocznicę śmierci pragnie-
my, poprzez prezentację dzieł, złożyć 
hołd artyście, który je tworzył. Za-
mierzeniem organizatorów wystawy 
jest stworzenie ekspozycji o jak naj-
szerszym spektrum oraz zaprezento-
wanie całego dorobku malarza, wraz 
z omówieniem wybranych prac w to-
warzyszącej wystawie publikacji.

Na dzieła Hadziewicza patrzono 
zazwyczaj wybiórczo. Z  nielicznych 
obrazów znajdujących się w  kolek-
cjach muzealnych gdzieniegdzie tyl-
ko prezentowane są pojedyncze pra-
ce, studia rysunkowe i szkice. Z uwagi 
na delikatność materii rzadko opusz-
czały muzealne magazyny, a dzieła, 
które zdobią świątynie, są najczęściej 
anonimowe. Nawet jeśli informacja 
o ich autorze pojawia się w przewod-
nikach czy na coraz częściej tworzo-
nych stronach internetowych parafii, 
wciąż pozostają w  cieniu funkcji, ja-
kiej są podporządkowane. Część dzieł 

Wystawa monograficzna 
prac Rafała Hadziewicza

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

Korespondent „Gazety War-
szawskiej” (nr 72, s. 1) tak 
pisał w  1860  r. o malar-
stwie Rafała Hadziewicza 

(1803-1886): „O ile przyjemnie nam 
słyszeć, iż artyści tak wielkiej zasługi 
i imienia wzbogacają kraj swemi praca-
mi, o tyle ubolewamy, że ogół publicz-
ności i artystów wie o pracach tych za-
ledwie ze słuchu. Pożądanem było bar-
dzo, aby tak znakomite prace ukazać 
się mogły na Wystawie Krajowej Sztuk 
Pięknych, gdzie z nich i dla publiczno-
ści i  dla artystów, zwłaszcza młodych, 
uczni szanownego Professora, nie mała 

wypłynąć może korzyść. Tem to ko-
nieczniejszem, że możność oglądania 
wielu z tych obrazów, po ich właściwem 
umieszczeniu, jest prawie niepodobną, 
nie zostają bowiem w  Warszawie”. Po 
wielu latach zdanie to, nie tracąc nic 
na aktualności, stało się mottem, zna-
komicie oddającym ideę, jaka przy-
świecała twórcom wystawy monogra-
ficznej, przygotowanej przez Muzeum 
Narodowe w Kielcach.

1

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

1 | Rafał 
Hadziewicz, 
„Autoportret 
w czerwonej 
czapeczce”, 1835, 
olej, papier, wym. 
19,5 x 16 cm 
(własność Kaspra 
Pawlikowskiego)

2 | Rafał 
Hadziewicz, 
„Portret żony 
w stroju ślubnym” 
(„Portret 
Anastazji 
z Głowackich 
Hadziewicz”), ok. 
1835, olej, płótno, 
wym. 64 x 50,5 
cm (w zbiorach 
Muzeum 
Narodowego 
w Kielcach)
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pozostawała w  świątyniach nieroz-
poznana, dopiero podczas przygoto-
wywania wystawy zyskały tożsamość. 
Stąd też szczególna waga projektu, 
jaki podjęty został przez Muzeum 
Narodowe w  Kielcach – przywróce-
nie pamięci o artyście, który całe swo-
je życie poświęcił sztuce, odszukanie, 
naukowe opracowanie i  prezentacja 
jego dorobku.

Gromadzenie materiału poprze-
dziła szeroko zakrojona i  prowadzona 
wielotorowo kwerenda, która wskaza-
ła dzieła artysty znajdujące się w muze-
ach, bibliotekach oraz kościołach na te-
renie niemal całej Polski. Pierwsze pra-
ce nad przygotowaniem monografii ar-
tysty rozpoczęła na początku lat dzie-
więćdziesiątych XX  w. kustosz Elż-
bieta Jeżewska. Po kilku latach prze-
rwy wznowiono je w roku 2012. Wów-
czas to powtórzone zostały kwerendy 
w  obiektach sakralnych i  w  zbiorach 
prywatnych. Wskazaniem do poszuki-
wań, oprócz opracowań znajdujących 

się w urzędach konserwatorskich, były 
zarówno źródła archiwalne, informacje 
w prasie z epoki i  literaturze, jak i au-
torskie notatki na szkicach. Na podsta-
wie tych ustaleń zespół złożony z kon-
serwatora, historyka sztuki i fotografa, 
dotarł do wszystkich wytypowanych 
dzieł. Oprócz analizy wizualnej, któ-
rej wyniki włączono do not katalogo-
wych, wykonana została pełna doku-
mentacja fotograficzna; w  wielu przy-
padkach są to pierwsze profesjonal-
ne zdjęcia. Dokumentację fotograficz-
ną wraz z  naukowym opracowaniem 
przekazano właścicielom obrazów, by 
w  miejscach, gdzie znajdują się dzieła 
artysty, wiedza na ich temat była peł-
niejsza.

Kolejnym istotnym elementem 
prac badawczych było przeprowadze-
nie rozpoznania konserwatorskiego. 
Wybrane prace artysty z kolekcji Mu-
zeum Narodowego w Krakowie i Mu-
zeum Narodowego w  Kielcach pod-
dane zostały specjalistycznej analizie 

przez zespół konserwatorów: Janusza 
Czopa, Annę Klisińską-Kopacz i Elż-
bietę Zygier (MNK), Ewę Doleżyń-
ską-Sererniak (UMK) oraz Małgo-
rzatę Misztal (MNKi). Raport z  wy-
ników tych prac, stanowiący pierw-
sze tego typu opracowanie twórczo-
ści Hadziewicza, włączony został do 
wspomnianej publikacji, w  obrębie 
której znalazła się także analiza sta-
nu zachowania oraz szeroko rozu-
mianych zagadnień konserwatorskich 
w  odniesieniu do obrazów znajdują-
cych się w świątyniach.

Zbieranie materiału, a przede 
wszystkim dotarcie do każdego z ob-
razów i  rysunków trwało bez mała 
trzy lata. Tysiące przejechanych kilo-
metrów pozwoliły dotrzeć do muze-
ów, bibliotek, kościołów czy osób pry-
watnych, dla których obrazy artysty 
stanowią najczęściej pamiątki rodzin-
ne. Wystawa i towarzysząca jej publi-
kacja stanowią efekt przeprowadzo-
nych prac badawczych.

3 | Rafał Hadziewicz, „Chrystus przy kolumnie”, 1868, olej, 
płótno, wym. 172 x 112 cm (w kaplicy przy Szpitalu Miejskim 
św. Aleksandra w Kielcach)

4 | Rafał Hadziewicz, „Św. Trójca”, 1876, olej, płótno, 
wym. 270 x 175 cm (w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Chmielniku)

3 4
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Wernisaż wystawy „Rafała Hadziewicza twórcze życie” w Muzeum Narodowym w Kielcach (dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich) 
odbył się 23 czerwca br. Ekspozycja, której towarzyszy publikacja, uwzględniająca działalność pedagogiczną Rafała Hadziewicza, 
jego rolę w życiu artystycznym i sztuce dziewiętnastowiecznej Polski, oraz obszerny, bogato ilustrowany katalog wszystkich 
znanych dzieł artysty, czynna będzie do końca 2016 r.

Stan badań nad twórczością Ha-
dziewicza jest skromny. Jedynym cało-
ściowym opracowaniem, które ukazuje 
jego dokonania w szerszym kontekście 
sztuki polskiej XIX  w. oraz omawia 
działalność pedagogiczną jest artykuł 
Jadwigi Puciaty-Pawłowskiej Rafał Ha-
dziewicz 1803-1886. Życie i  twórczość 
(„Teka Komisji Historii Sztuki”, t. XI, 
z. 1, Toruń 1961). Pozostałe publika-
cje to głównie komunikaty dotyczące 
poszczególnych prac artysty, zamiesz-
czane przede wszystkim w  „Roczni-
kach Muzeum Narodowego w  Kiel-
cach”, katalogach zbiorów muzealnych 
i  w  przewodnikach. Do tego materia-
łu dodać należy liczne, krótsze i dłuż-
sze wzmianki w  dziewiętnastowiecz-
nej prasie, katalogi wystaw (poczy-
nając od wystawy w 1823 r., na której 
prezentowane były prace Hadziewicza 
jeszcze z  okresu studenckiego), wresz-
cie pozycje słownikowe (m.in. Słownik 

Królestwa Polskiego) czy historyczne 
przewodniki. Każdy z tych materiałów 
ma inną rangę, często jednak, na pod-
stawie zdawkowych nawet informacji, 
udało się ustalić lokalizację kolejnych, 
nieznanych do tej pory prac tego ar-
tysty. W  wielu przypadkach potwier-
dziły one także atrybucję dzieł niesy-
gnowanych bądź takich, na których sy-
gnatury (z uwagi na zniszczenia i inge-
rencje konserwatorskie) nie zachowa-
ły się. Niejednokrotnie informacje za-
warte zwłaszcza w  prasie z  epoki sta-
nowią barwną anegdotę wzbogacającą 
historię dzieła, ukazującą kontekst hi-
storyczny czy społeczny. Szeroki wybór 
tych materiałów, z uwagi na jego wyjąt-
kową wartość, znalazł się w glosach do 
not katalogowych. Jednym z  cenniej-
szych źródeł są niewątpliwie autorskie 
notatki na szkicach. Obejmujący po-
nad sto rysunków zespół znajdujący się 
w  kolekcji Lwowskiej Narodowej Ga-
lerii Sztuki im. B. Woźnickiego, stano-
wiący w dużej mierze studia do malar-
skich realizacji przeznaczonych do ko-
ściołów, pozwolił na wyłonienie kilku 
nowych miejsc, w  których szukać na-
leżało obrazów artysty, a których nie 
wskazały wcześniejsze kwerendy. Dzię-
ki nim udało się niejednokrotnie po-
twierdzić także atrybucję. W  trakcie 
prowadzonych prac zweryfikowano 
też listę strat wojennych. Odnalezio-
ne zostało znajdujące się na niej jedno 
ze sztandarowych dzieł artysty: „Auto-
portret w czerwonej czapeczce”.

Opracowanie zgromadzone-
go materiału przebiegało wielotoro-
wo, a przy opracowywaniu poszcze-
gólnych zespołów czy pojedynczych 
prac kładziono nacisk na różne za-
gadnienia. I tak, jednym z  najistot-
niejszych elementów w  odniesieniu 
do prac z  okresu stypendium (1829-
1834), stanowiących w zdecydowanej 
większości studia powstałe na pod-
stawie dzieł wielkich mistrzów, było 
określenie ich pierwowzorów. Po-
zwoliło to stworzyć swoistą mapę nie 

tylko artystycznych wędrówek, ale, 
co równie ważne, mapę zachwytów 
i fascynacji młodego malarza. W cza-
sie, o  którym mowa odwiedził m.in. 
Drezno, Paryż, Rzym, Neapol, Flo-
rencję, Bolonię i  Wenecję. Szkice do 
malarskich realizacji pozwoliły prze-
śledzić artystyczną drogę, od twór-
czego zamysłu po skończone dzieło. 
Liczne rysunkowe studia anatomicz-
ne dają wyobrażenie o tym, jak arty-
sta przez całe życie rozwijał swój ta-
lent, podtrzymywał biegłość, „ćwiczył 
rękę”. Kolejnym, nie mniej ważnym 
i  równie pasjonującym etapem, było 
określanie źródeł inspiracji, zwłaszcza 
w odniesieniu do obrazów religijnych. 
Sięgał twórca zarówno do dzieł zna-
nych, o ugruntowanej pozycji, jak i do 
prac malarzy anonimowych. Tak było 
m.in. w  przypadku monumentalnej 
kompozycji ołtarzowej przedstawia-
jącej św. Mikołaja, przeznaczonej do 
Szczebrzeszyna, dla której wzorem był 
niewielki siedemnastowieczny obraz 
najprawdopodobniej włoskiego ma-
larza, znajdujący się w kościele w Su-
chedniowie.

Hadziewicz próbował wielu dróg, 
realizował się przede wszystkim 
w  portrecie i  malarstwie religijnym, 
jednak jego prawdziwy geniusz uwi-
daczniał się w rysunku.

Ekspozycja w  Muzeum Narodo-
wym w  Kielcach przygotowana zo-
stała tak, by zaprezentować wszystkie 
podejmowane przez artystę tematy: 
szeroki wybór autoportretów i  por-
tretów, malarstwo religijne stano-
wiące wyposażenie świątyń, nielicz-
ne, lecz ważne w  jego dorobku, sce-
ny historyczne i  bazujące na literatu-
rze oraz zajmujące marginalne miejsce 
prace graficzne. Studia i  szkice ołów-
kowe, akwarelowe czy wykonane tu-
szem i sepią eksponowane będą w kil-
ku odsłonach, przez co wystawa zyska 
znacznie szerszy zakres.

Joanna Kaczmarczyk

5 | Rafał Hadziewicz, „Ugolino”, ok. 1834-
-1835, kredka, tusz, papier, wym. 59,3 x 38,5 cm 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach)

...............................................................................
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okiem niań, piastunek, guwernan-
tek, jak i w realiach szkolnych. Moż-
na więc prześledzić kolejne etapy czy 
też równoległe kierunki nauki „od 
kolebki”, poprzez zabawę, wpajanie 
przykazań religijnych i wartości mo-
ralnych, lekcje patriotyzmu i historii, 
edukację „za przykładem” poprzed-
nich pokoleń oraz bohaterów naro-
dowych, formację wojskową, sport 
i  wychowanie fizyczne, rozwijanie 
talentów artystycznych czy podróże 
edukacyjne zapowiadające obowiąz-
kowy dla starszych uczniów Grand 
Tour.

Bakalaureaty arystokraty

Tuż przed terminem pisem-
nej matury w szkołach śred-
nich, 29 kwietnia br., Mu-
zeum Zamoyskich w  Ko-

złówce otworzyło wystawę czasową 
„Bakalaureaty arystokraty. Wycho-
wanie i edukacja dzieci w minionych 
wiekach”, pokazującą proces zdoby-
wania wiedzy prowadzący do tytuło-
wego egzaminu dojrzałości.

Ekspozycja w  swych założeniach 
merytorycznych i aranżacyjnych po-
kazuje różne aspekty dorastania oraz 
wielość rodzajów kształcenia – za-
równo w warunkach domowych pod 

Archaiczne hasło wystawy – „ba-
kalaureat”, znane już w średniowiecz-
nym systemie kształcenia, oznacza 
m.in. dyplom maturalny, absolwenta 
szkoły średniej (we Francji) oraz naj-
niższy stopień naukowy przyznawany 
przez uniwersytety europejskie.

Określenie to występuje w rodzin-
nej korespondencji Zamoyskich, za-
chowanej w zbiorach Muzeum w Ko-
złówce. Pojawia się w  liście młode-
go Konstantego, przyszłego I ordy-
nata kozłowieckiego, który relacjo-
nuje swojemu ojcu Janowi przygoto-
wania do uzyskania statusu bakała-
rza. I brzmi nieco przewrotnie wobec 
samego hrabiego, który mimo kilku 
prób nie zaliczył francuskiego baka-
laureatu. Zrażony niepowodzeniami 
naukowymi powrócił do kraju, odbył 
praktykę kancelaryjną i  odnalazł się 
w roli właściciela ziemskiego. Antyte-
tyczny przykład Konstantego Zamoy-
skiego – brak zdolności i ambicji na-
ukowych przy jednocześnie rodzącej 
się pasji kolekcjonerskiej – pozwala na 
ogólne i  nieco upraszczające stwier-
dzenie, że jednak bardziej niż zdoby-
wać bakalaureaty wolał gromadzić ba-
karaty – kryształowe wyroby znanej 
i cenionej francuskiej huty szkła Bac-
carat w Lotaryngii.

Wśród przodków rodziny Zamoy-
skich tradycje edukacji i dobre wzor-
ce pielęgnowane były od najdawniej-
szych pokoleń. Dlatego dawni wła-
ściciele Kozłówki wpisani są mocno 
w  ramy czasowe pokazu, obejmujące 
szeroki zakres od końca XVI do poło-
wy XX w., poprzez młodość i kształ-
cenie szlachciców w  XVII-XIX  w. 
oraz schyłek warstwy ziemiańskiej 
w czasie drugiej wojny światowej.

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

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

1 | Autor nieznany, „Portret Tomasza 
Zamoyskiego”, wg obrazu z ok. 1605 r. 
ze zbiorów wilanowskich, ok. 1875, olej, płótno 
(w zbiorach Muzeum Zamoyskich w Kozłówce)
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Postacią chronologicznie wyzna-
czającą początek prezentacji i  jed-
nocześnie wiążącą wątek familijny 
jest Jan Zamoyski, hetman i  kanclerz 
wielki koronny, I ordynat na Zamo-
ściu, założyciel Akademii w tym mie-
ście. W  akcie fundacyjnym pierwszej 
prywatnej polskiej uczelni progno-
zował, że „takie będą Rzeczypospoli-
te, jakie ich młodzieży chowanie” i wy-
rażał przekonanie o nadrzędnej roli 
edukacji publicznej. Jego obywatel-
ska działalność i  postawa męża stanu 

inspirowała następne generacje „Je-
litczyków”. Sam gruntownie wyedu-
kowany zapewnił swojemu jedyne-
mu potomkowi i spadkobiercy Toma-
szowi wszechstronne, iście renesanso-
we wykształcenie i  zorganizował wo-
kół syna „dwór pedagogiczny”. Prze-
wodził mu Szymon Szymonowic, któ-
ry swoje nauczycielskie doświadczenie 
zawarł w Instrukcji o wychowaniu IM-
ści Pana Tomasza.

Zwyczaj powierzania dzieci świa-
tłym nauczycielom podtrzymał też, 
znacznie później, X ordynat Andrzej 
Zamoyski, członek Komisji Eduka-
cji Narodowej, który oddał synów 
pod opiekę i  kuratelę Stanisława Sta-
szica (1755-1826). Pisarz, myśliciel 
i  reformator (także w  zakresie szkol-
nictwa) został wychowawcą młodego 
Aleksandra i Stanisława Kostki, głów-
nie podczas zagranicznych podró-
ży. A współpraca z ich ojcem wpłynę-
ła na rozwój politycznych zaintereso-
wań przyszłego autora Uwag nad ży-
ciem Jana Zamoyskiego.

Ta moralizatorska lektura przeka-
zywana była potomnym i  zapewnia-
ła ciągłość tradycji arystokratycznego 

2 | Malarz czeski zw. Chrucicka, „Konstanty, 
Andrzej, Jan i Władysław Zamoyscy”, kopia 
obrazu olejnego z 1813 r., olej, płótno 
(w zbiorach Muzeum Zamoyskich w Kozłówce)

3 | Model sali Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, 1884 r., wykonał Stanisław 
Maciejowski, Lwów (zbiory archiwum Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie) 

4 | Konstanty Zamoyski wśród profesorów 
i elewów filozofii, fotografia z lat 1865-1866, 
Orlean, Francja (w zbiorach Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce)

..............................................................................
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TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

domu. W  koncepcji tematycznej wy-
stawy widać to na zbiorowym portre-
cie ostatniej właścicielki dóbr kozło-
wieckich Jadwigi z  Brzozowskich Za-
moyskiej, wraz z trójką dzieci pochylo-
nej nad osiemnastowiecznym dziełem. 
Nie tylko swoim latoroślom wdrażała 
narodową oświatę. Czynną patriotycz-
ną postawę połączoną z hartem ducha 
i zdrowym stylem życia krzewiła wśród 
młodzieży poprzez aktywną działal-
ność w Towarzystwie Gimnastycznym 
„Sokół”, organizując także w Kozłówce 
zloty i ćwiczenia sportowe.

Przytoczone dokonania przedsta-
wicieli rodziny Zamoyskich odsyła-
ją do konkretnych modeli kształcenia 
i  mają swoje rozwinięcie w  szerszym 
kontekście ekspozycji, prowadzonym 
wokół centralnie potraktowanej edu-
kacji domowej.

Wystawa jest też okazją do spotka-
nia z zabytkami, zarówno tymi w bez-
pośredni i  oczywisty sposób kojarzo-
nymi z  obraną tematyką, jak i  mniej 
typowymi dla zagadnienia. Zostały 
wypożyczone z kilkunastu krajowych 
muzeów oraz kolekcji prywatnych. 
Niezwykle ciekawe i reprezentatywne 
obiekty udostępniła Fundacja Zbio-
rów Rodziny Sosenków w Krakowie.

W sali wystaw czasowych po-
wstały dwa pokoje dziecięce. Na tle 
ikonografii dzieci (zarówno w ma-
larstwie, jak i fotografii) prezento-
wane są w nich przedmioty prze-
krojowo związane z kwestią dzie-
ciństwa. W  pierwszym pokoju są 

eksponowane utensylia dla niemow-
ląt – od kołyski, bujanych wanienek, 
przedmiotów do pielęgnacji ciała, 
kaftaników i sukieneczek, aż po noc-
niki i zabawki. Drugie pomieszczenie 

stanowi kompletnie wyposażony po-
kój młodego arystokraty, z biurkiem, 
biblioteczką, przyborami do pisania 
i  wyprawką szkolną. Bogata ikono-
grafia, materiały archiwalne i episto-
lograficzne, związane z wybranymi 
postaciami z rodziny Zamoyskich są 
eksponowane w gablotach, ale moż-
na się z nimi zapoznać także dzięki 
specjalnym multimedialnym prezen-
tacjom.

Wystawa, na której zgromadzo-
no blisko 600 obiektów, czynna jest 
w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 
do 30 października 2016 r. Ekspozy-
cja otrzymała wsparcie finansowe Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu: „Dziedzic-
two kulturowe”, priorytet: „Wspiera-
nie działań muzealnych”. 

Karolina Wilkowicz

4
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Czerpiąc ze wsparcia Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, władz samorządo-
wych gmin na odcinku Odry ska-
nalizowanej oraz wielu instytucji 
kultury i organizacji pożytku pu-
blicznego, Muzeum Odry Funda-
cji Otwartego Muzeum Techniki 
zaprosiło mieszkańców Nadodrza 
na pokład barki „Irena” – świad-
ka dni chwały śródlądowych dróg 
wodnych Polski (więcej o barce 
i jej odbudowie zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 9-10, 2015, 
s. 8-11).

Fenomenem projektu był rejs 
(1-14 czerwca 2016) zabytko-
wą barką „Irena” z Wrocławia do 
Kędzierzyna-Koźla i na Kanał Gli-
wicki (do stopnia wodnego Nowa 
Wieś) rzeką Odrą, wyznaczającą 

zarazem oś prowadzonych dzia-
łań. W czasie tego rejsu prowa-
dzono warsztaty oraz zabawy 
edukacyjne, umożliwiające ob-
cowanie ze sztuką i kulturą tech-
niczną rzeki, a także wzbogaca-
jące i umacniające tożsamość 
„małych ojczyzn”.

Mieszkańców miast nad-
odrzańskich zapraszano na spo-
tkania ze świadkami historii Od-
rzańskiej Drogi Wodnej, ze szkut-
nikami i stoczniowcami, pra-
cownikami gospodarki wodnej, 
z weteranami żeglugi odrzań-
skiej, samorządowcami i anima-
torami kultury miast nadodrzań-
skich. Dzięki angażowaniu ich 
w procesy oświatowo-edukacyj-
ne realizowane na barce możliwa 
była też inter akcja różnych grup 

społecznych i wiekowych, sprzy-
jająca przyswojeniu treści zna-
czących dla krajobrazów kulturo-
wych. Rejsowi towarzyszyły rów-
nież sesje konferencji „Rzeka 
w mieście”, prowadzone na po-
kładzie barki, w marinach Brze-
gu, Opola, Krapkowic. Gościn-
ny pokład barki przyjął 140 grup, 
łącznie ok. 3000 dzieci i mło-
dzieży szkolnej oraz ok. 4000 
mieszkańców miast nadodrzań-
skich. Z jej pokładu prowadzo-
no również koncerty orkiestr dę-
tych – w Krapkowicach Oder Blass 
Band, a w Opolu Orkiestry Dę-
tej Politechniki Opolskiej pod ba-
tutą Przemysława Ślusarczyka. 
W Brzegu, Opolu, Krapkowicach, 
Nowej Wsi opolski teatr Ekostudio 
Andrzeja Czernika zapraszał na 
spotkania z poezją i literaturą od-
rzańską, ze wspomnieniami kapi-
tanów żeglugi śródlądowej i dzie-
ci Odry. W Krapkowicacach miej-
scowy Dom Kultury prowadził wo-
kół barki festyn z bogatą ofertą 
programową.

Intencją rejsu było przybliże-
nie społecznościom miast nad-
odrzańskich dziedzictwa kultu-
ry technicznej Odry, zwrócenie 
uwagi na potrzebę zwrotu miast 

nadodrzańskich ku rzece, odbu-
dowy i modernizacji infrastruktu-
ry technicznej Odrzańskiej Drogi 
Wodnej niezbędnej do odrodzenia 
żeglugi towarowej. Podnoszono 
przy tym, że zadań tych nie spo-
sób realizować bez mocnego osa-
dzenia programów z nimi związa-
nych na gruncie kultury.

14 czerwca zakończono dzie-
wiczy rejs barki – pierwszy po jej 
odbudowie i pierwszy od 1980 r. 
– cumując jednostkę w przysta-
ni przy Bulwarze Muzeum Odry 
we Wrocławiu. Jej załogę stano-
wili: Stanisław Januszewski, Kata-
rzyna Bobiec, Mariusz Gaj, Marek 
Prokopowicz, kapitan Mieczysław 
Balcerkiewicz, a w Brzegu, Opolu, 
Krapkowicach, Nowej Wsi wspiera-
li ją m.in. Wacław Hepner, Ryszard 
Majewicz, Jacek Król, kapitanowie 
Tadeusz Sobiegraj, Zbigniew Prie-
be, Ireneusz Hinze, Norbert Sapok 
i załoga pchacza „Łoś” – kapitan 
Wiesław Zabawa i starszy mary-
narz Patryk Dziubek.

Bogaty serwis informacyj-
ny, fotograficzny i filmowy rej-
su można znaleźć w internecie 
pod adresem: http://fomt.pl/
odrzanska-odyseja-2016-rejs-
barka-irena/ 

Stanisław	Januszewski

Odrzańska Odyseja

ROZMAITOŚCI

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

2 | Lekcja muzealna pod 
pokładem barki „Irena” cumującej 
w Krapkowicach

3 | Owoc warsztatu plastycznego

(zdjęcia: Muzeum Odry FOMT)

1

2

3

1 | Katarzyna Bobiec prowadzi 
dzieci na warsztaty plastyczne na 
barce podczas postoju w Opolu

............................................................
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ROZMAITOŚCI

W dniach 5-7 października br. 
odbędzie się 4. edycja Tar-

gów Konserwacji i Restauracji 
Zabytków oraz Ochrony, Wypo-
sażenia Archiwów, Muzeów i Bi-
bliotek DZIEDZICTWO. Ponow-
nie do Centrum Targowo-Kon-
gresowego MT Polska przy ul. 
Marsa 56c w Warszawie przybę-

dą przedstawiciele branży kon-
serwatorskiej, restauratorskiej 
i archiwistycznej. Gospodarzem 
tej unikatowej w skali kraju im-
prezy wystawienniczej jest firma 
MT Targi Polska wraz z partnera-
mi: Polskim Komitetem Błękitnej 
Tarczy, Stowarzyszeniem Staro-
żytników, Stowarzyszeniem Kon-
serwatorów Zabytków, Uniwer-
sytetem Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego oraz firmą Archaios 
Sp. z o.o.

Zeszłoroczny sukces Targów 
Dziedzictwo, które dynamicznie 

rozwijają się, potwierdza, że to 
ważne wydarzenie dla konserwa-
torów, restauratorów i miłośni-
ków zabytków. Są one docenia-
ne przez przedstawicieli instytu-
cji państwowych, którzy podkre-
ślają wagę regularnych spotkań 
branży oraz wymiany poglądów 
i doświadczeń. Obecność pod-

czas tego wydarzenia to nie tylko 
okazja do zapoznania się z sze-
roką ofertą wystawców, ale tak-
że możliwość wysłuchania eks-
pertów.

Dorobek materialny i ducho-
wy poprzednich pokoleń odgry-
wa w społeczeństwie bardzo 
ważną rolę. Określa on naszą 
kulturę, kształtuje tożsamość 
społeczną i buduje poczucie wię-
zi narodowej. Zabytki przybliża-
ją narodom przeszłość, poma-
gają docenić jej wartość i sta-
nowią potencjał dla przyszłego 

rozwoju. Dlatego też takie wy-
darzenia, jak Targi Dziedzictwo, 
pełnią istotną funkcję nie tylko 
dla środowiska ekspertów i pa-
sjonatów, ale też obywateli. To 
właśnie m.in. tu upowszechnia-
ne i promowane jest dziedzictwo 
kulturowe, a także prowadzo-
ne są dyskusje służące popra-
wie stanu zasobów i utrzymaniu 
obiektów zabytkowych. 

Na targach spotykają się re-
prezentanci różnych środowisk 
i specjalizacji, którzy na co dzień 

zajmują się ochroną i konserwa-
cją zabytków, a także archiwi-
zacją dzieł sztuki i dóbr kultu-
ry oraz udostępnianiem ich sze-
rokiej publiczności. Oferta tar-
gów jest skierowana zarów-
no do przedstawicieli instytucji 
państwowych i samorządowych, 
służb ochrony zabytków, specja-
listów z zakresu usług konser-
watorskich, jak i właścicieli i za-
rządców obiektów zabytkowych, 
przedstawicieli archiwów i bi-
bliotek, a także administracji ko-
ścielnej.

Podczas Targów Dziedzictwo 
zostaną zaprezentowane naj-
nowsze rozwiązania, techniki, 
technologie i urządzenia stoso-
wane w konserwacji i restaura-
cji zabytków. W ubiegłym roku 
można było poznać m.in. funk-
cjonowanie nowoczesnych mi-
kroskopów cyfrowych, zaawan-
sowanych skanerów bezdotyko-
wych, innowacyjnych systemów 
przeciwpożarowych czy elemen-
tów zdobniczych wykorzystywa-
nych przy rekonstrukcjach. In-

stytucje państwowe i organiza-
cje branżowe przedstawiały do-
konania i realizacje w obszarach 
związanych z ochroną dóbr kul-
tury. Uzupełnieniem były wysta-
wy, na których prezentowano 
np. zabytki pełniące nowe funk-
cje czy zbiory, które dzięki zasto-
sowaniu nowych technologii mo-
gły być bezpiecznie udostępnia-
ne zwiedzającym.

W programie merytorycznym 
„Ogólnopolskich Dni Konserwa-
torskich – teoria a praktyka”, 
odbywających się równocześnie 
z targami, organizator co roku 
poświęca uwagę uregulowaniom 
prawnym i organizacyjnym oraz 
osiągnięciom w dziedzinie ochro-
ny dziedzictwa kultury. Nie braku-
je także tematyki ochrony, wypo-
sażenia i usług dla archiwów, bi-
bliotek i muzeów, w tym służą-
cych przechowywaniu, zabezpie-
czaniu i digitalizacji zbiorów.

Więcej informacji na stronie: 
www.targidziedzictwo.pl.

Targi Dziedzictwo 2016
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ROZMAITOŚCI LISTY

Droga Redakcjo!

Wiosenny numer „Spotkań 
z Zabytkami” (3-4, 2016) do-
starczył mi interesującej lektu-
ry, jak zwykle zresztą. Zacznę 
od tekstu redaktora naczelne-
go „W hołdzie ukochanej mat-
ce i braciom”. […]. Osoba Eli-
zy Krasińskiej jest szczegól-
nie pociągająca, tak dla ba-
daczy (Zbigniew Sudolski), jak 
i dla pisarzy popularyzujących 
jej sylwetkę (np. Ewa Stach-
niak i jej powieść „Dysonans”, 
Warszawa 2009). Swego cza-
su przebiłam się przez cztery 
tomy korespondencji Elizy, wy-
dane przez Sudolskiego, i by-
łam pełna uznania dla jej oso-
bowości, działalności i uzdol-
nień. W gruncie rzeczy szcze-
rze jej żałowałam, bo ta młoda 
i dzielna kobieta szarpała się 
w małżeństwie z neurotycznym 
Zygmuntem, zmuszającym ją 
w dodatku do przyjaźni z Dia-
ly Potocką (typowy trójkąt) 
i niewiedzącym, czego sam na-
prawdę chce. Z kolei jej drugie 
małżeństwo [z Ludwikiem Kra-
sińskim z Krasnego – red.], za-
warte z człowiekiem, który ją 

prawdziwie kochał, odsądzo-
ne zostało od czci i wiary przez 
środowisko arystokratyczne, 
bo jakże to – wdowa po Wiesz-
czu śmiała wyjść za mąż i to 
jeszcze za młodszego od sie-
bie!!! Obraz jej życia, jaki wy-
łania się z tej przebogatej ko-
respondencji, wcale nie jest 
pociągający. Była piękna, mą-
dra, wykształcona i w grun-
cie rzeczy niedoceniana i nie-
zbyt szczęśliwa. Uwiecznia-
ją jej urodę portrety malar-
skie, rzeźbiarskie, no i… od-
lewy dłoni. Kiedy patrzę na tę 
pulchną dłoń, bez zmarszczek 
i rysujących się żyłek, to mogę 
jej pozazdrościć […].

 „Biskwitowe popiersie Ma-
rii Ludwiki” przypomniało mi 
lapidarny opis, jaki pozostawił 
na temat cesarzowej Francu-
zów Aleksander Fredro w swo-
ich notatkach na temat znacz-
niejszych osób, które znał oso-
biście (a tych uzbierało się nie-
mało, bo 45) w dziełku „Trzy 
po trzy” (Warszawa 1987): 
„Poznałem [1]845 w Ischel. 
Stara, sucha, bezzębna baba. 
Ani śladu jakiej takiej piękno-
ści. Amatorka małżonków”. 

Od 1983 r. wydawana jest przez Zamek Królewski w Warszawie „Kronika 
Zamkowa”, periodyk, w którym odnotowane są najważniejsze wydarze-

nia związane z Zamkiem, informacje o postępie prac konserwatorskich, re-
konstrukcjach, wykopaliskach, o aktualnych darach i nabytkach oraz spotka-
niach i imprezach o charakterze naukowym, kulturalnym i ar-
tystycznym.

Po raz pierwszy „Kronika” zmieniła szatę graficzną 
w 1994 r., a w 2014 r. zmieniła ją ponownie. Od numeru 1 (67) 
/ 2014 periodyk ma nowy format, zastosowano jednokolum-
nowy układ stron z przypisami u dołu, dodany został podtytuł 
„Rocznik”. Ważną zmianą jest wprowadzenie zespołowego kie-
rownictwa naukowego, powierzonego Radzie Redakcyjnej. Od-
nowiona „Kronika” pozostaje otwarta na wszelkie publikacje po-
święcone Zamkowi Królewskiemu w Warszawie, ale będzie się 
koncentrować przede wszystkim wokół zagadnień związanych 
z dworem królewskim jako zjawiskiem historycznym i społecz-
nym oraz z kulturą dworską w Polsce i Europie doby nowożytnej. Zamiesz-
czane będą publikacje na temat oprawy przestrzennej właściwej dla działań 
dworu, dworskich zamówień artystycznych, wyposażenia rezydencji, kolek-
cji i kolekcjonerstwa. 

Numer 1 (67) „Kroniki” składa się z trzech części. W pierwszej, zatytu-
łowanej Rozprawy i artykuły, zamieszczone zostały ciekawe eseje. Jacek Żu-
kowski opisuje portret królewski na styku religii i polityki, Andrea Merlotti 
zajmuje się ceremoniałem uroczystego, publicznego posiłku władcy na dwo-
rze sabaudzkim w drugiej połowie XVIII w., a Małgorzata Możdżyńska-Na-

wotka – zagadką tzw. hiszpańskiego stroju koronacyjnego Stanisława Augu-
sta. Z kolei Maciej Choynowski publikuje wyniki badań nad meblami stanisła-
wowskimi (konsolą i stołem konsolowym), a Aleksandra Bernatowicz opisu-
je wyposażenie domu malarza królewskiego Jana Bogumiła Plerscha. Dzieja-

mi rodzin Bacciarellich i Brocchcich zajmuje się Marzena Kró-
likowska-Dziubecka, Rafał Mroczek przybliża postać Andrzeja 
Kownackiego – rusznikarza króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Ikonografią księcia Józefa Poniatowskiego na ceramice 
i szkle zajmuje się Anna Szkurłat, ogrody zamkowe w dwudzie-
stoleciu międzywojennym opisuje Małgorzata Szafrańska, a ar-
chiwum Szymona Konarskiego – Tomasz Mleczek. 

W kolejnej części, zatytułowanej Recenzje, zamieszczone 
zostały recenzje wystaw organizowanych w 2013 i 2014 r. na 
Zamku Królewskim w Warszawie: „Wersal Marii Leszczyńskiej. 
Sztuka dworska we Francji XVIII w.”, „Złoto Kolumbii. Sztu-
ka dawnej Ameryki”, „Polska Walcząca”, oraz opisane obcho-

dy Roku El Greca.
Na końcu periodyku, we Wspomnieniach, opublikowane zostało wspo-

mnienie Rafała Mroczka o zmarłym w 2014 r. Jerzym Garusie, archeologu, 
wieloletnim pracowniku Zamku Królewskiego w Warszawie. Publikację uzu-
pełnia Kronika Wydarzeń na Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum 
w 2014 r.

Najnowszy numer „Kroniki Zamkowej” można kupić (cena: 55 zł) w skle-
piku zamkowym (tel. 22 35 55 264, e-mail: sklep@zamek-krolewski.pl) lub 
w e-sklepie (tel. 664 118 361, e-mail: esklep@zamek-krolewski.pl).

„KRONIKA	ZAMKOWA”	SERIA	NOWA
Spotkanie z książką

W dniach 24-25 październi-
ka br. odbędzie się w War-

szawie międzynarodowa, inter-
dyscyplinarna konferencja „Kon-
serwacja zapobiegawcza środo-
wiska 6. Architektura jako ele-
ment krajobrazu” („Preventi-
ve Conservation of the Human 
Environment 6. Architecture as 
part of the landscape”). Jej or-
ganizatorami są Instytut Histo-
rii Sztuki Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Instytut Archeolo-
gii Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Tegoroczne 
spotkanie będzie już szóstą edy-
cją corocznych konferencji zaini-
cjowanych przez Instytut Arche-
ologii UKSW, organizowanych od 
2011 r. w rocznicę śmierci prof. 
Andrzeja Tomaszewskiego – wy-
bitnego teoretyka i praktyka kon-
serwacji dziedzictwa kulturowe-
go. Poprzednie konferencje or-
ganizowane były we współpracy 

z takimi instytucjami, jak Polski 
Komitet Narodowy ICOMOS, Za-
rząd Lasów Państwowych i Pań-
stwowe Muzeum Archeologiczne. 
Uczestnikami konferencji będą 
historycy sztuki, konserwatorzy, 
archeolodzy, architekci krajobra-
zu, inżynierowie, teoretycy ar-
chitektury, a tematyka obrad bę-
dzie oscylowała wokół roli archi-
tektury w kształtowaniu, ochro-
nie i uwydatnieniu krajobrazu 
kulturowego. Celem podjętej ini-
cjatywy jest stworzenie między-
narodowej, interdyscyplinarnej 
platformy, będącej miejscem wy-
miany myśli i doświadczeń. Ma 
być to okazja do wspólnego omó-
wienia różnego rodzaju case stu-
dies, jak i kwestii teoretycznych 
o szerszym, globalnym zasię-
gu. Wnioski z konferencji zosta-
ną zawarte w publikacji wydanej 
w jednorodnej serii wydawniczej 
„Archaeologica Hereditas”. 

Architektura jako 
element krajobrazu

|    Spotkania z Zabytkami       7-8  2016           72



LISTY

No, ale artyści zawsze uwieczniali swoich 
modeli i modelki w blasku młodości i uro-
dy, nieraz poprawiając naturę, zaś histo-
rycy sztuki spierają się o mylne atrybucje, 
bo o pomyłki nietrudno.

Cieszę się z restauracji sarkofagu kró-
la Stefana Batorego. Teraz zaświecił on 
pełnym blaskiem. Kiedy bywałam w Kra-
kowie (często przed 1989 r.), to zawsze 
odwiedzałam katedrę i krypty z grobami 
królewskimi. Krypta Stefana Batorego to-
nęła w półmroku, świeciła się tylko wiecz-
na lampka, a na wieku sarkofagu trafiał 
się wianuszek od jakiejś wycieczki węgier-
skiej… Widać było, że mało kto tam za-
glądał z konserwatorów. Dobrze, że teraz 
nadrobiono te braki, bo królowi Stefano-
wi się to słusznie należy.

Przy okazji refleksja. Zauważyłam, że 
Redakcja otrzymuje coraz mniej listów od 
Czytelników (czy może mniej ich publiku-
je?). Szkoda. Sztuka epistolografii umiera 
na naszych oczach i jest to strata niepo-
wetowana. Jak wiemy, wiek XIX obfitował 
w listy (vide Eliza Krasińska), wspomnie-
nia i pamiętniki, które dziś stanowią nie-
wyczerpane źródło wszelkiej wiedzy o na-
szych przodkach. A z własnego doświad-
czenia (epistolograficznego właśnie) 
wiem, że słowo potrafi powalić na kolana 
i spowodować powstanie z kolan, potrafi 
zmiażdżyć niczym walec, a także spowo-
dować płacz ze wzruszenia. Trzeba jed-
nak umiejętnie operować słowem niczym 
szpadą. A jak mogą to uczynić pokolenia 
20- i 30- latków, skoro nie znają innych 
słów w mowie potocznej poza: „super, 
fajnie, spoko i porzo”? Nie czytają ksią-
żek, nie znają niuansów i wspaniałości, 
bogactwa naszej mowy ojczystej. Znam 
pewnego pana (uważającego się za eli-
tę) w wieku około 60 lat, który uważa, że 
polski język jest za trudny i powinno się 
ujednolicić wszelką ortografię, poza tym 
nasz język niedługo zniknie z mapy Euro-
py, itp. bzdury. Ludzie niedługo zatracą 
umiejętność pisania odręcznego, a może 
i czytania, bo powstanie istne pismo ob-
razkowe dla największych leniów i tępa-
ków, a potem już dla wszystkich. Co po 
nich zostanie, poza rachunkami, drukami 
urzędowymi, ankietami, testami, billinga-
mi itp.? Jakież to przygnębiające.

Czekam na ciąg dalszy artykułów o Eli-
zie Krasińskiej. Jak stałam przed jej por-
tretem autorstwa Winterhaltera, nie mo-
głam oczu oderwać. I od urody model-
ki, i od kunsztu malarza. Czy ktoś z obec-
nych plastyków umiałby podobny wizeru-
nek namalować? 

Przesyłam ukłony Szanownej Redak-
cji z okazji jubileuszu i  gratuluję nowego 
pięknego numeru.

Hanna Widacka
Warszawa

KLUB	„SPOTKAŃ	Z	ZABYTKAMI”
Nagrody otrzymują:

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w Warszawie – Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas (1883-
-1934), wyd. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Mu-
zeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Warszawa 2015 oraz W 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, 
folder wystawy w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespole Pałacowo-Parkowym, Dobrzyca 2016
Muzeum	Narodowe	w	Warszawie,	Biblioteka	– Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archi-
wum Państwowego w Poznaniu, wyd. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Poznań 2015 oraz Mirosław Pi-
sarkiewicz, Groby żołnierskie z 1914 roku w Ziemi Łęczyckiej i Sieradzkiej, wyd. system wydawniczy Ri-
dero, Łęczyca 2016 
Bogusław	Kowalski	z	Krakowa – Bronisław Krystall. Testament, wyd. Muzeum Narodowe w Warsza-
wie, Warszawa 2015
Paweł	Król	z	Pińczowa – Iwona Dymarczyk, Aptekarz i majoliki. O Mateuszu B. Grabowskim i jego kra-
kowskiej kolekcji ceramiki aptecznej, wyd. Wydawnictwo Kontekst, Kraków-Poznań 2015
Danuta	Kwak	z	Makowa	Podhalańskiego – Élisabeth Vigée Le Brun i Polacy, katalog wystawy, wyd. 
Muzeum w Nieborowie i Arkadii i Muzeum Warszawy, Warszawa 2016

P R E N UM E R ATA
W 2016 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 2016 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. 

poza tym wszyscy nagrodzeni otrzymują folder wystawy „Skarby 
Mennicy Warszawskiej 1766-1868” w Muzeum Łazienki Królewskie 
w Warszawie, wyd. Mennica Polska Warszawa 2016 (więcej 
o wystawie na s. 2).




