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Od Redakcji

Warszawska	Praga	zawsze	była	uważana	za	miejsce	specyficzne	–	z	wła-
snym	folklorem	i	zwyczajami	mieszkających	tam	ludzi,	gorszą	od	lewo-
brzeżnej	Warszawy	zabudową	i	niezbyt	wyraźnie	rysującymi	się	perspek-

tywami	rozwoju.	Do	niedawna	uznawano	ją	za	najniebezpieczniejszą	dzielnicę	
stolicy,	 dzielnicę	 niewartą	 uwagi	 i	 inwestycyj-
nego	grosza.	Według	 jednak	portalu	podróżni-
czego	„Travel	Supermarket”,	który	w	ubiegłym	
roku	 sporządził	 ranking	 europejskich	 dzielnic	
polecanych	do	odwiedzenia	właśnie	warszawska	
Praga	 zajęła	 w	 nim	 wysokie	 czwarte	 miejsce!	
Co	 takiego	 wydarzyło	 się	 na	 Pradze	 w	 ostat-
nim	czasie,	że	tak	diametralnie	zmieniła	się	jej	
ocena?	Jakie	są	dokonania	w	zakresie	dbałości	

o	praskie	zabytki	i	o	miejscową	tradycję?	Co	jeszcze	w	najbliższym	czasie	zmieni	
się	w	tej	dzielnicy?	Odpowiedzi	na	te	pytania	można	znaleźć	w	kilku	tematycz-
nie	powiązanych	z	sobą	artykułach,	które	prezentujemy	na	pierwszych	stronach	
w	numerze	(s.	4-25).	

Uważnej	 lekturze	polecamy	 także	obszerny	 artykuł	 o	 polichromiach	odsło-
niętych	w	cerkwi	Zaśnięcia	Najświętszej	Marii	Panny	w	Szczebrzeszynie	(s.	26- 
-34).	Te	niezwykle	złożone	pod	względem	kompozycyjnym	i	ikonograficznym,	
pochodzące	najprawdopodobniej	z	końca	XVI	w.	malowidła	są	obecnie	jedynym	
zachowanym	na	 terenie	 Polski	 przykładem	 cyklu	 scen	 inspirowanych	 tekstem	
Objawienia	św.	Jana.

Chwili	 skupienia	 i	 czasu	 na	 refleksję	 wymaga	 również	 pierwszy	 z	 tekstów	
zamieszczonych	w	dziale	Z wizytą w muzeum: Muzeum ciszy (s.	59-61).	Au-

torka,	 opisując	 kilka	 wybranych	
ekspozycji	 w	 muzeach	 martyro-
logicznych	 w	 Polsce	 i	 na	 świecie	
(Muzeum	 Katyńskie	 w	 Warszawie,	
Państwowe	 Muzeum	 Auschwitz-
-Birkenau	 w	 Oświęcimiu,	 Muzeum	
Ludobójstwa	 Ormian	 w	 Erewaniu),	
porównuje	 je	 z	 niektórymi	 przemy-
śleniami	 wynikającymi	 z	 lektury…	
powieści	Muzeum ciszy	Yoko	Ogawy,	
wielokrotnie	nagradzanej	i	cenionej	
w	 świecie	 japońskiej	 powieściopi-
sarki,	po	czym,	w	pełni	świadomie,	
nazywa	 je	 także	 „muzeami  ciszy”. 
Czy	 słusznie?	 Sławomir	 Frątczak,	

kierownik	Muzeum	Katyńskiego,	 zapytany	o	zasadność	 takiego	określenia	dla	
podległej	mu	placówki,	chciałby	raczej	nazywać	ją	„muzeum krzyku”.	Ktoś	inny	
zaproponuje,	być	może,	by	mówić	o	niej	(i	myśleć),	 jako	o	„muzeum krzyku, 
ale krzyku niemego, bezgłośnego”…	

NA	OKŁADCE:	
Klatka	schodowa	kamienicy	
przy	ul.	Kłopotowskiego	38	
w	Warszawie	(zob.	artykuł	
na	s.	17-19).

(fot. Marcin Łuniewski)

Muzeum Katyńskie w nowej siedzibie na warszawskiej 
Cytadeli
(fot. Wojciech Przybyszewski)
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WYSTAWA	TWÓRCZOŚCI	JULIUSZA	
I	WOJCIECHA	KOSSAKÓW
W Muzeum Polskim w  Rapperswilu, 
w  średniowiecznym zamku górującym 
nad Jeziorem Zuryskim, od 21 czerw-
ca do 23 września br. prezentowana 
była wystawa „Juliusz Kossak 1824- 
-1899 / Wojciech Kossak 1856-1942”. Od 
27 września do 28 października będzie 
można ją oglądać w  Bibliotece Polskiej 
w  Paryżu, a  w  listopadzie i  grudniu – 
w  Muzeum Okręgowym w  Suwałkach. 
Wystawa pokazuje najważniejsze wątki 
twórczości ojca i  syna, Juliusza i  Woj-
ciecha Kossaków. Ich malarstwo to głę-
bokie umiłowanie wszystkiego tego, co 
wiąże się z  historią, przyrodą i  obycza-
jowością polską, to podziw dla rodzimej 
poezji romantycznej i  pamięć o  potędze 
Rzeczypospolitej. A pośród malowanych 
motywów ten najważniejszy – koń i jego 
kult jako towarzysza polowań, wypraw 
wojennych i  przede wszystkim – jako 
symbol wolności. 

Ekspozycja prezentuje 28 prac Juliusza 
i  32 – Wojciecha. Są wśród nich dzieła 
z  Muzeów Narodowych: w  Krakowie, 
Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i  Wro-
cławiu oraz z Muzeum Okręgowego im. 
Leona Wyczółkowskiego w  Bydgoszczy. 
Ponadto wystawiono prace użyczone 
przez kolekcjonerów prywatnych, w tym 
kilkanaście obrazów ze zbiorów Fundacji 
PBG Wysogotowo.

ZABYTKOWA	KAMIENICA	
W	OSTROŁĘCE	PO	REMONCIE
Muzeum Kultury Kurpiowskiej zakończy-
ło remont kamienicy przy pl. gen. Bema 9 
w Ostrołęce, która będzie przeznaczona 
na cele wystawiennicze tego muzeum. 
Remont realizowany był w  ramach pro-
jektu „Rewitalizacja. Per causam ad 
animi”. 
Największą wartość zabytkową w odre-
montowanej kamienicy mają pochodzą-
ce z  XVI  w. piwnice. Podczas remontu 
zostały one pogłębione i za pomocą żel-
betowej płyty odizolowane od podłoża. 
Starano się też zachować jak najwięcej 
pierwotnego charakteru podziemi. Cegły 
i  spoiwa między cegłami i  kamieniami 
zostały zakonserwowane i  zaimpregno-
wane. Wzmocniono też kolebkowe stropy 
i wykonano nową posadzkę z cegły imi-
tującej tę historyczną. 

REMONT	WIADUKTU	
W	PARKU	MUŻAKOWSKIM
Kończy się remont konserwatorski wia-
duktu w Parku Mużakowskim. Zadanie 
to było głównym elementem projektu 
„Park Mużakowski – ochrona, rozwój 
i  promocja europejskiego dziedzictwa 
kultury”, dofinansowanego z  Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w  ramach Programu Współpracy  
INTERREG Polska-Saksonia 2014- 
-2020. Wiadukt jest jedną z  trzech za-

chowanych budowli we wschodniej 
części parku. Zaplanowany w  kon-
cepcji parku sformułowanej przez jego 
założyciela, Hermanna von Pückler-
-Muskau, został wzniesiony w  latach 
1862-1863 dzięki mecenatowi kolejne-
go właściciela majątku, księcia Fryde-
ryka Niderlandzkiego. Masywna, neo-
gotycka forma budowli stanowi cieka-
we i unikatowe w założeniach ogrodo-
wych połączenie architektury obronnej 
i mostowej. 

KRAJOWY	PROGRAM	OCHRONY	
ZABYTKÓW
Wkrótce poznamy nowy krajowy pro-
gram ochrony zabytków na kolejne 
cztery lata 2018-2021. Zostaną w  nim 
określone cele i  kierunki działań oraz 
zadania z  dziedziny ochrony zabytków 
i  opieki nad zabytkami, warunki i  spo-
sób finansowania planowanych działań, 
a  także harmonogram ich realizacji. 

Głównym celem nowego krajowego 
programu ma być wzmocnienie sys-
temu ochrony na poziomie lokalnym 
oraz centralnym. Ważne jest również 
wsparcie przez rząd wszelkich działań 
w  zakresie opieki nad zabytkami oraz 
podnoszenie bezpieczeństwa zasobu 
zabytkowego, a także tworzenie warun-
ków dla sprawowania społecznej opieki 
nad zabytkami.

ZBIORY	MUZEUM	
EMILA	ZEGADŁOWICZA
W grudniu 2017  r. liczące przeszło 800 
obiektów zbiory Fundacji „Czartak” Mu-
zeum Emila Zegadłowicza w  Gorzeniu 

Górnym przeszły na własność  Muzeum 
Miejskiego Suchej Beskidzkiej. Od 7 
października 2018  r. w  Sali Rycerskiej 
renesansowego zamku suskiego, siedzi-
by muzeum, można zwiedzać wystawę 
„Miłość do człowieka, miłość do sztuki, 
miłość do natury”, prezentującą część 
kolekcji zawierającej ponad 100 cennych 
przykładów malarstwa, grafiki, rzeźby 
oraz rzemiosła artystycznego zgroma-
dzonych przez rodzinę Zegadłowiczów. 
Według Barbary Woźniak, dyrektor mu-
zeum, pozyskane przez Muzeum Miej-
skie Suchej Beskidzkiej zbiory zgroma-
dzone przez rodzinę Zegadłowiczów są 
powszechnie uważane przez historyków 
sztuki i  literatury za jedne z najbardziej 
reprezentatywnych dla okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego.

Juliusz Kossak, „Czterech Kozaków w pochodzie”, 1896, 
akwarela, papier, Muzeum Narodowe w Szczecinie  
(fot. Grzegorz Solecki, Arkadiusz Piętak)

Siedziba Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej  
(fot. Adam Wróbel)

Wiadukt w Parku Mużakowskim przed remontem
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KOLEKCJA	RĘKOPISÓW	HENRYKA	
SIENKIEWICZA	W	OSSOLINEUM
Ossolineum zakupiło dużą kolekcję ręko-
pisów z  archiwum Henryka Sienkiewi-
cza. Nabyty zbiór liczy ponad 300 pozycji, 
dzięki czemu ossolińskie archiwum Sien-
kiewiczowskie zyskało rozmiary niepo-
równywalne z żadnym innym archiwum 
tego typu na świecie. Wśród zakupio-
nych rękopisów znalazły się m.in. karta 
z  W  pustyni i  w  puszczy, ozdobiona ry-
sunkami zwierząt wykonanymi osobiście 
przez pisarza, list Henryka Sienkiewicza 
do redakcji pisma „Ruś” w  sprawie re-
formy szkolnej 1905 r., zgoda przyszłego 
teścia pisarza, Kazimierza Szetkiewicza, 

na ślub literata z Marią Szetkiewiczów-
ną. Wszystkie rękopisy przed dotarciem 
do szerszej publiczności trafią pod opiekę 
konserwatorską.

KONSERWACJA	OŁTARZA	WITA	
STWOSZA
Ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariac-
kim w  Krakowie od 2015  r. przechodzi 
kompleksową konserwację. Ten bezcen-
ny zabytek z XV w. jest w rękach specja-
listów z  Międzyuczelnianego Instytutu 
Konserwacji i  Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie 
oraz Akademii Sztuk Pięknych w  War-
szawie. Sprawdzany jest skład chemicz-
ny poszczególnych warstw malarskich, 
wykonywane są analizy w podczerwieni, 
ultrafiolecie i  promieniowaniu rentge-
nowskim, niektóre rzeźby poddawane 
są tomografii. W  trakcie prowadzonych 

prac okazało się, że w przypadku kwater 
rewersów skrzydeł ruchomych struktura 
drewna oraz konstrukcja są w  gorszym 
stanie niż w przypadku kwater ze skrzy-
deł nieruchomych ołtarza. Z  kolei jeżeli 
chodzi o rzeźby, to w około 80% zachowa-
ły się na nich oryginalne warstwy malar-
skie, ale jest też trochę przemalowań, np. 
gołąbek w  scenie „Ofiarowanie Jezusa 
w świątyni” był w oryginale wysrebrzo-
ny, z czasem stał się czarny, a w XIX w. 
został przemalowany bielą cynkową. 
Najbardziej spektakularna część prac 
dotyczyć będzie szafy głównej. Wszyst-
kie badania i  konserwacja ołtarza mają 
zakończyć się w 2021 r. 

PRACE	REMONTOWE	W	PAŁACU	
SCHEIBLERA	W	ŁODZI	
Do końca 2019 r. potrwa remont pałacu 
Scheiblera w Łodzi, w którym mieści się 
Muzeum Kinematografii. Prace skupią 
się na piętrze, które zostanie wyremon-
towane pod kątem przyszłych wystaw; 
najciekawiej zapowiada się ekspozycja 
pod roboczym tytułem „Historia Łodzi 
filmowej”. Na końcu pałacu powstanie 
klatka schodowa z  windą dla niepełno-
sprawnych. Ponadto zostaną wykona-
ne prace mające na celu odwilgocenie 
fundamentów. 

WYSTAWA	„WŁOCHY	W	GDAŃSKU”

W Muzeum Narodowym w Gdańsku – 
Oddział Zielona Brama czynna jest (do 31 
grudnia br.) wystawa „Włochy w  Gdań-
sku”. Jest to pierwsza próba ukazania 
dziedzictwa włoskiego w Gdańsku od XIV 
do końca XVIII w. Zdecydowana więk-
szość wybranych na wystawę obiektów 
nigdy nie była dotychczas eksponowa-
na. Dokumentują one kontakty gdańsko-
-włoskie, sposób postrzegania Italii nad 
Motławą. Eksponowane rękopisy, inku-
nabuły i starodruki z dawnej Biblioteki 
Senatu Miasta Gdańska, zwłaszcza z do-
nacji Giovanniego Bonifacia, hrabiego 
d’Oria, są świadectwem zainteresowania 
gdańszczan ustrojem miast włoskich, pa-
piestwem, literaturą i muzyką włoską. Na 
wystawie są też pochodzące z kościoła 
Mariackiego w Gdańsku znakomite pa-
ramenty liturgiczne wykonane z włoskich 
tkanin (XIII-XV w.) oraz renesansowe 
iluminowane kodeksy. Po raz pierwszy 
zostały pokazane obrazy, rysunki, dzieła 
graficzne i szkło włoskie ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Gdańsku oraz ko-
lekcji kościelnych i prywatnych.

ZABYTKOWE	ORGANY	WRÓCIŁY	
DO	GDAŃSKIEGO	KOŚCIOŁA
Zakończyła się renowacja zabytko-
wych organów z kościoła Świętej Trój-
cy w Gdańsku; pracowało przy niej 70 
osób, koordynatorem prac był Andrzej 
Szadejko. Według przekazów organy 
wykonał mistrz Balzer Sturmer z  Mal-
borka w  1568  r. W  latach 1616-1618 
mistrz Maren Friese dobudował do 
nich kolejny, 37-głosowy instrument, 
a  w  1703  r. organmistrz Tobias Leh-
mann całkowicie przebudował organy, 
które zmieściły się aż w trzech szafach. 
Kolejne modyfikacje przeprowadzone 
zostały w  1757, a  następne w  1914  r. 

W czasie drugiej wojny światowej orga-
ny zostały zdemontowane i  wywiezio-
ne na Żuławy, ale już w 1945 r. wróciły 
do kościoła Świętej Trójcy, nie mogły 
być jednak zrekonstruowane ze wzglę-
du na ogrom zniszczeń instrumentu 
i świątyni. Dopiero na początku XXI w. 
podjęto odbudowę organów na pod-
stawie rysunków i  zdjęć wykonanych 
w  latach 1943-1944. Celem renowacji 
było odtworzenie wyglądu instrumentu 
z 1914 r. 

Prace konserwatorskie przy skrzydłach ołtarza Wita 
Stwosza

Fragment kolekcji rękopisów z archiwum 
Henryka Sienkiewicza

Pałac Karola Scheiblera w Łodzi

Organy z kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku 
po renowacji
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ul. Wileńskiej 18. W miejscu obecne-
go adresu ul. Wileńska 14 stała wago-
nownia, niesłusznie identyfikowana 
dziś z parowozownią.

Urządzenie wygodnego dojaz-
du do nowego dworca stało się palą-
cą potrzebą i magistrat podjął decyzję 
o  przekształceniu drogi dojazdowej 
w znacznie szerszą ulicę na odcinku od 
Targowej do granicy miasta przy obec-
nej ul.  Konopackiej, kosztem grun-
tów posesji nr hip. 145-Praga. Była to 
typowa dla tej okolicy Pragi parcela, 
z frontem od Targowej zabudowanym 
domem drewnianym, ciągnąca się na 
jego zapleczu na głębokość niemal 
pół kilometra, co było konsekwencją 
jej funkcjonowania w  XVIII  w. jako 

Opłakany obecnie stan hi-
storycznej zabudowy 
ul.  Wileńskiej nie może 
zwieść uważnego obser-

watora, który natychmiast dostrze-
że liczne jeszcze oznaki niegdysiejszej 
świetności tej arterii. Znaczenie ulicy 
zawierało się w krótkim sformułowa-
niu: przedpole dworca kolejowego.

Budowa linii kolejowej od stro-
ny Petersburga trwała od 1851 r., ale 
jeszcze dziewięć lat później nie było 
przesądzone, czy trakcja zakończy 
się na Pradze, czy zostanie połączona 
z  lewobrzeżną linią Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej. Gmach 
Dworca Petersburskiego, projektu 
Narcyza Zborzewskiego, wzniesio-
no na terenie niemal zupełnie nie-
zurbanizowanym (dziś w  tym miej-
scu bloki przy ul.  Wileńskiej 6, 6A 
i  10/10A). Główne prace budowla-
ne przeprowadzono w  1860  r., a  rok 
później dworzec oddano do użytku. 
Drogę żelazną ostatecznie doprowa-
dzono tylko do praskiego dworca. 
Pośrodku wybrukowanego polnymi 
kamieniami placu podjazdowego od 
strony Wileńskiej urządzono ogro-
dzony skwer. Po wschodniej stronie 
dworca wzniesiono drewniane hale 
parowozowni i  wagonowni, które 
w 1863 r. zastąpiono ceglanymi, ulo-
kowanymi bliżej Wileńskiej. Remiza 
parowozów stała w  miejscu zajętym 
dziś przez zachodnią część bloku przy 

włóki ziemi rolnej. Projekt wytycze-
nia ulicy, od razu obdarzonej nazwą 
Wileńska, pojawił się po raz pierwszy 
na planie tej posesji z 1865 r. Dwa lata 
później rezolucja magistratu przesą-
dziła o wzdłużnym podziale nierucho-
mości. Większa część została przezna-
czona pod urządzenie ulicy, mniejszą 
połączono w  1868  r. z  posesją nr hip. 
144-Praga i w roku następnym jej po-
siadacz, Aron Walfisz, zlecił sporządze-
nie planu parcelacji posesji na szesna-
ście działek.

Walfisz był postacią nietuzinkową. 
Inwestował w grunty, choć nie zawsze 
z  powodzeniem. Dotychczas nie było 
wiadomo, że w  1870  r. nabył podob-
nie długi plac – część nieruchomości 

Wileńska  
– przerwana kariera 
wielkomiejskiej ulicy
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na osi kształtującej się ul.  Konopac-
kiej – wytyczył środkiem posesji ulicę, 
a po obu jej stronach po osiem działek 
budowlanych. Cała ta operacja spaliła 
wkrótce na panewce, jako że rosyjskie 
władze wojskowe wydały zarządzenie 
o przymusowym wykupie terenów pod 
rozszerzenie esplanady cytadeli. Na 
Wileńskiej przedsiębiorcy powiodło 
się lepiej, a działki, w części przez niego 
zabudowane, sprzedawały się dosko-
nale. Dziś Aron Walfisz funkcjonuje 
w świadomości niektórych jako Bafisz 
(sic!), co jest efektem nieznajomości 
cyrylicy, przez dziesiątki lat stosowanej 
w księgach hipotecznych.

Początek podmiejskiemu, wschod-
niemu odcinkowi Wileńskiej dała 
z kolei krótka droga bez nazwy, utwo-
rzona w  1863  r. na nowo powstałym 
przedmieściu Osada Targówek, zwa-
nym popularnie Nową Pragą, przez jej 
właściciela Ksawerego Konopackiego. 
Porozumienie z  posiadaczem sąsied-
nich dóbr Przedmieście Targówek, Jo-
achimem Kurakowskim, umożliwiło 
przedłużenie ulicy na wschód, po ów-
czesną ul. Górną (obecną Szwedzką). 
Ciągłość miejskiego i  podmiejskiego 
odcinka ulicy jest widoczna na planie 
posesji praskich z 1865 r., a na planie 
parcelacyjnym z  1877  r. opisano 
drogę jako „przestrzeń zarezerwowa-
ną pod ulicę Wileńską”.

Napływ rzeszy pracowników ko-
lejowych wywołał popyt na budow-
nictwo czynszowe. W  rezultacie na 

miejskim odcinku ulicy wzniesiono 
na przełomie lat siedemdziesiątych 
i  osiemdziesiątych serię kamienic, 
w  większości dwupiętrowych, po-
czątkowo skromnych, złożonych ze 
skrzydła frontowego i  nielicznych 
oficyn. Wystrój elewacji frontowych, 
w  części gipsowy, odwoływał się do 
neorenesansu. Z  lat 1877-1878 po-
chodziły czynszówki Arona Walfisza 
pod numerami 5 i 7, a z lat 1880-1881 
– narożna kamienica Ruchli Zwerner 
vel Cwerner (nr 25). Chaim Winkler 
wystawił w 1882 r. aż trzy przylegają-
ce do siebie kamienice: przy ul.  Tar-
gowej 78, Targowej 76, róg Wileń-
skiej i  Wileńskiej 3. Od tych niemal 
jednolitych pod względem wysokości 
i  wystroju budynków odstawała za-
budowa posesji nr 27, zrealizowana 
w  latach 1878-1879 według projektu 
Adolfa Blenaua. Frontowy dom pię-
trowy o  dwunastoosiowej fasadzie 
był w 2/3 długości drewniany, a w 1/3 
murowany.

Przyłączenie nowopraskich przed-
mieść do Warszawy na przełomie 

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

1 | Dworzec	Petersburski	w	1912	r.

2 | Wileńska	od	narożnika	ul.	Targowej	w	latach	
1909-1912

3 | Fragment	plafonu	na	klatce	schodowej	
w	kamienicy	przy	ul.	Wileńskiej	21

...............................................................................
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1890 i  1891  r. zaowocowało wzmo-
żeniem ruchu budowlanego na obu 
odcinkach Wileńskiej. W  drugiej fa-
zie zabudowy przeważały kamienice 
trzypiętrowe, które w  stosunku do 
starszych czynszówek wyróżniały się 
obfitszą, choć na ogół gipsową deko-
racją fasad. Wśród bogatego wystroju 
wnętrz zdarzały się nawet malowi-
dła na stropach klatek schodowych. 
Sąsiedztwo dworca zobowiązywało 
– chodziło o  wizualny efekt, strojny 
parawan podziwiany przez przybywa-
jących do Warszawy podróżnych, czę-
sto z  samego Petersburga! Przypusz-
czalnie kwitł tu proceder krótkotrwa-
łego najmu „pokoi umeblowanych”, 
które stanowiły ekwiwalent hoteli. 
Kilka domów oferowało wielopoko-
jowe, komfortowe mieszkania, nie 
rezygnowano też z  mieszkań jedno- 
i  dwuizbowych. Te lokowano najczę-
ściej w oficynach. Cechą miejscowych 
czynszówek był brak przechodnich 
tzw. pokojów berlińskich na styku 
skrzydła frontowego i oficyn, rozwią-
zania typowego w mieszkaniach War-
szawy lewobrzeżnej, które przeważnie 
rozplanowywano w  dwóch przyle-
głych skrzydłach budynku, lokując 
w oficynie część gospodarczą.

Niemal całe przyziemia domów 
przeznaczano na handel i  usługi. Na 

obszernych dziedzińcach, większych 
od przeciętnych podwórek lewo-
brzeżnych kamienic, zakładano zie-
leńce. Wśród najobficiej zdobionych 
i  wyposażonych w  spore mieszkania 
czynszówek wyróżniały się: kamie-
nica Arona Tursza z  lat 1895-1896 
(nr  11), dom Walfiszów z  lat 1897- 
-1898 (nr 29), dom Hersza Halbsche-
ina i Arona Kalisza (nr 9), dom Arona 
Tursza (nr  23) i  narożny dom Józefa 
Rolińskiego (nr 19) – trzy ostatnie 
z  lat 1898-1899, a  także narożna ka-
mienica małżeństwa Żołądź z lat oko-
ło 1898-1900 (Inżynierska  1) i  dom 
Jana Helda z  lat 1899-1900 (nr  13). 
W  tym samym cyklu inwestycyj-
nym mieści się zespół trzech oficyn 
na posesji Chaima Winklera (nr 21), 
wzniesiony w  latach 1897-1898. 
Uwagę zwracała nieomal hegemonia 
Żydów w grupie właścicieli kamienic. 
Byli oni równie licznie reprezentowa-
ni jako najemcy lokali handlowych, 
a zapewne też mieszkań.

Na przyłączonym do Pragi przed-
mieściu panował w tym czasie niemal 
całkowity bezruch inwestycyjny. Jed-
nym z  wyjątków była mała, zapewne 
jednopiętrowa kamieniczka Konstan-
tego Buczena (nr 61) sprzed 1897  r. 
Znacznie bardziej okazały był wznie-
siony w latach 1899-1900 Dom Pracy 
dla Chłopców – dwupiętrowy budy-
nek o  neogotyckiej fasadzie, wyłożo-
nej pomarańczową licówką (nr 69). 
Ten ufundowany przez Jadwigę i Wa-
cława Mańkowskich gmach zaprojek-
towali Władysław Adolf Kozłowski 
i Apoloniusz Nieniewski. Celem fun-
dacji było objęcie kształceniem pod-
stawowym i  zawodowym okolicznej 
ubogiej młodzieży, wyłącznie Pola-
ków wyznania rzymskokatolickiego.

Pod koniec XIX  w. przekształco-
no skwer przed dworcem. Wjazd na 
plac i  wyjazd zeń znajdowały się na 
wprost kamienic nr 19 i  25. W  tym 
samym czasie powstał przydworcowy 
park, ciągnący się do Targowej. Staran-
nie rozplanowany i  wyposażony m.in. 
w altany, uzyskał wejście w postaci tu-
nelu przeszywającego sztuczny, zadrze-
wiony pagórek. W  1908  r. tramwaje 
konne zastąpiono elektrycznymi. Za-
chodni odcinek ulicy uzyskał wtedy 

4 | Kamienica	Józefa	Rolińskiego	(nr	19)	przed	
1915	r.	

5 | Dom	Pracy	dla	Chłopców	przed	1939	r.	
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bruk z kostki granitowej, a słupy trakcji 
tramwajowej pozwoliły na wprowadze-
nie oświetlenia elektrycznego.

W latach 1910-1911 wybudo-
wano czteropiętrowy dom frontowy 
Chaima Winklera (nr 21), który po-
łączono z  równocześnie podwyższo-
nymi starszymi oficynami. Jego fasa-
da uzyskała ornamentykę secesyjną. 
W tymże czasie u zbiegu z Konopac-
ką wzniesiono czteropiętrową kamie-
nicę Chaskiela Flaksbauma i  Hersza 
Grifenberga (nr 31). W latach 1913- 
-1914 zrealizowano pierwszą przy 
Wileńskiej kamienicę pięciopiętrową, 
własność Chawy Tylbor (nr 27). Spo-
re mieszkania, z  częścią gospodarczą 
w  oficynach bocznych, wymusiły za-
projektowanie ukośnych łączników 
z tzw. pokojami berlińskimi. Rozwią-
zanie to zastosowano przy Wileń-
skiej po raz pierwszy i  jedyny. Fasada 
uzyskała formy zmodernizowanego 
neoklasycyzmu, uwagę przykuwały 
monumentalne, pięciokondygnacyj-
ne lizeny. W  latach 1912-1913 dom 
nr 7 został podwyższony z dwóch do 
czterech pięter dla Szoela Glaszmid-
ta i  Mendla Kronenberga. Przy oka-
zji zniszczono dawny wystrój fasady, 

mnożąc balkony i  przedłużając lize-
ny ryzalitu środkowego na nowe pię-
tra. Niemal identycznie wyglądała 
po przebudowie z  lat 1914-1915 są-
siednia kamienica Udes Szreibero-
wej i  Mendla Lipsztadta (nr 5). Po-
równanie nielicznych fotografii ulicy 
z  lat 1909-1916 pozwala zauważyć, 
że w  ciągu kilku lat jej wyrównany 
dotychczas gabaryt został nowymi 
inwestycjami znacznie zróżnicowany. 
Było to szczególnie widoczne w rejo-
nie Konopackiej, gdzie niektóre z naj-
wyższych domów sąsiadowały z niską 

zabudową wschodniego odcinka uli-
cy, na którym w ciągu półtorej deka-
dy przed pierwszą wojną światową 
nie wybudowano ani jednej frontowej 
kamienicy!

Fazę wielkomiejskiego rozkwi-
tu zachodniej Wileńskiej brutalnie 
przerwał wybuch pierwszej wojny 
światowej. Latem 1915  r. ustępujące 
z  Warszawy wojska rosyjskie podpa-
liły gmach Dworca Petersburskiego, 
którego zgliszcza stały się motywem 
propagandowym rozpowszechnia-
nym na pocztówkach przez nowe, 
niemieckie władze okupacyjne. Dwo-
rzec nie został odbudowany, jego po-
zostałości rozebrano około 1919  r. 
Przeniesienie tymczasowego dwor-
ca, od 1915  r. zwanego Wileńskim, 
w  pobliże ul.  Białostockiej oznacza-
ło koniec epoki, w  której Wileńska 
była prestiżową bramą wjazdową 
do miasta. Od tego momentu mia-
ła pełnić funkcję mieszkaniowego 
zaplecza pryncypialnej handlowej 
arterii Pragi – Targowej. Tereny ko-
lejowe posłużyły nowym funkcjom. 
Po likwidacji przydworcowego par-
ku do Targowej sięgnął kompleks 
gmachów Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych, wybudowany w  latach 
1928-1929 według projektu Maria-
na Lalewicza w  stylu akademickiego 

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

6 | Wileńska	od	narożnika	Targowej	w	latach	
1915-1918;	w	głębi	nadbudowane	kamienice	
nr	5	i	nr	7

7 | Wileńska	przy	rogu	Zaokopowej	około	
1917	r.
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neoklasycyzmu. Na miejscu budyn-
ków kolejowych, które stały mię-
dzy starym dworcem a  wagonownią, 
wzniesiono w  latach 1937-1938 we-
dług projektu Eugeniusza Piotrow-
skiego funkcjonalistyczne bloki osie-
dla Towarzystwa Budowy i  Eksplo-
atacji Mieszkań dla Pracowników Ko-
lejowych (nr 12). Kolejne domy tego 
osiedla wybudowano już po wojnie na 
miejscu starego dworca.

Po „miejskiej” stronie ulicy w  la-
tach dwudziestych wzniesiono tylko 
jeden dom – Pierwszej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorów i  Sub-
lokatorów m.st. Warszawy (nr  59). 
Czteropiętrowy, z  trójstronnie 
oskrzydlonym dziedzińcem i  zwarcie 

obudowanym podwórzem, utrzyma-
ny w formach akademickiego neokla-
sycyzmu, był dziełem Romana Feliń-
skiego i  jednym z  najbardziej orygi-
nalnych domów mieszkalnych w całej 
okolicy.

W latach 1934-1935 na posesji 
księży marianów u zbiegu ze Szwedz-
ką (nr 69) wybudowano kaplicę Mat-
ki Boskiej z Lourdes, autorstwa Stani-
sława Mancewicza. Modernistyczny 
gmach był oblicowany szarą cegłą, 
miał schodkowy szczyt i  narożną ni-
szę z figurą NMP.

Posucha w  budownictwie czyn-
szowym pierwszego powojennego 
piętnastolecia została zrekompen-
sowana w  ostatnich czterech latach 

istnienia Drugiej Rzeczypospolitej. 
Wszystkie nowe domy powstały na 
terenie dawnych przedmieść. W  la-
tach 1935-1936 wybudowano czte-
ropiętrową kamienicę rodziny Kahan 
(nr 43), a  architekt Artur Spitzbarth 
wybudował dla siebie trzy kamienice 
czteropiętrowe: w  latach 1936-1937 
dom nr 67 (proj. Teofil Wasilew-
ski), a w latach 1937-1938 bliźniacze 
domy nr 63 i nr 65, według projektu 
Hipolita Rutkowskiego. Dwa ostat-
nie domy uzyskały funkcjonalistyczne 
formy i miały zaawansowany standard 
lokali mieszkalnych.

Na gęsto zabudowanym zachod-
nim odcinku ulicy prowadzono nad-
budowy starych kamienic, łączone 
zazwyczaj z  „modernizacją” elewacji, 
co oznaczało usuwanie wystroju czy 
wprowadzanie nowych motywów 
dekoracyjnych. W  latach 1937-1938 
nadbudowę trzeciego i  czwartego 
piętra oraz zmianę wystroju elewacji 
przeszła kamienica Marii Baumowej 
(nr  3), na podstawie projektu autor-
stwa Józefa Vogtmana. Podobna me-
tamorfoza stała się udziałem, w  la-
tach 1935-1936, narożnej kamienicy 
Szenbergów (ul. Targowa 76; projekt 
Romana Bogowolskiego), która uro-
sła z dwóch do aż pięciu pięter. Stare 
czynszówki między Inżynierską a Ko-
nopacką dawały złudzenie zamoż-
ności, czemu jednak przeczyły licho 
urządzone sklepy i  placówki usługo-
we, typowe dla peryferyjnej dzielni-
cy, jaką pozostawała ta część Pragi. 
Wśród mieszkańców – głównie kole-
jarzy, drobnych przedsiębiorców, kup-
ców i urzędników – nadal spory odse-
tek stanowili Żydzi.

We wrześniu 1939  r. walki na te-
renie domu nr 59 doprowadziły do 
zniszczenia trzech oficyn i  ich póź-
niejszej rozbiórki. Doszczętnie spłonął 
drewniany dom nr 47. Podczas walk 
o  oswobodzenie Pragi we wrześniu 
1944 r. spaliła się wagonownia – ostat-
ni relikt najstarszej zabudowy Dworca 
Petersburskiego. Już po zajęciu prawo-
brzeżnej Warszawy przez wojska pol-
skie i  sowieckie została trafiona cięż-
kim pociskiem kamienica nr 3, tracąc 
dwa nadbudowane piętra. Ten sam 
los spotkał zachodnią oficynę boczną 
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i  część oficyny poprzecznej kamieni-
cy nr 21. Był to najprawdopodobniej 
rezultat nieudanej próby zniszczenia 
przez Niemców zza Wisły siedziby ma-
rionetkowych polskich władz komuni-
stycznych, które objęły w  posiadanie 
gmach DOKP.

Okres powojenny po komunali-
zacji kamienic oznaczał ich stopnio-
wą degradację, dla wielu zakończoną 
wyburzeniem. Los ten dotknął głów-
nie zabudowy wschodniego odcin-
ka ulicy, przy którym stały budynki 
najmniejsze i  często najstarsze. Jako 
pierwszą wyburzono po 1945  r. wie-
kową kamienicę nr 41, po 1976  r. – 
kolejową kamieniczkę nr 39 i  mały 
dom nr 45, a po 1994 r. przestały ist-
nieć kamienice nr 35 i 61.

Budowa Trasy W-Z doprowadziła 
do niwelacji większej części dawnej in-
frastruktury kolejowej, ale z ruin pod-
niesiono starą wagonownię. Ten zabyt-
kowy obiekt w  atmosferze skandalu 
został zburzony przez firmę Budrem 
w  2010  r., wraz ze stojącym obok pa-
wilonem administracyjnym. Obecnie 
w miejscu wagonowni stoi jej makieta, 
pełniąca funkcję hipermarketu.

Po południowej stronie Wileń-
skiej do wspomnianych bloków przy 
Wileńskiej 6, 6A i  10/10A dobu-
dowano w  latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku bloki nr 14 i  16. 
W  pierwszej połowie lat dziewięć-
dziesiątych, po wystawieniu nowego 
kościoła od strony Szwedzkiej, sale-
zjanie zniszczyli przedwojenną kapli-
cę, przebudowując ją na biurowiec. 
Od schyłku lat dziewięćdziesiątych 
pierzeję Wileńskiej między Kono-
packą a Środkową, a także działki nr 
45 i 47, róg Czynszowej oraz posesję 
nr 61 wypełniano kolejnymi doma-
mi plombami. Stare budynki w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ma-
sowo pozbawiano dekoracji fasad, 
częstokroć skuwając też tynki, które 
przywrócono tylko w nielicznych wy-
padkach. Większe remonty, głównie 
w  zakresie wymiany pokryć dacho-
wych, rynien i okien, zaczęto prowa-
dzić po 2007  r. Z  licznych mieszkań 
trzeba było wyprowadzić lokatorów, 
a  w  wypadku kamienicy nr 5 ewa-
kuować cały budynek, którego pra-
wa oficyna uległa w  2017  r. zawale-
niu. W  2016  r. marianie zakończyli 

remont Domu Pracy dla Chłopców, 
m.in. przywracając do stanu świetno-
ści licówkową fasadę. W latach 2015- 
-2017 prywatny właściciel wyremon-
tował narożną kamienicę przy ul. Tar-
gowej 76, dyskretnie dodając szóste 
piętro. Pozostałe czynszówki czekają 
na ratunek, który w kilku wypadkach 
może przyjść za późno. Przed Wileń-
ską są jeszcze duże zmiany, o ile pro-
gram rewitalizacji Pragi będzie kon-
tynuowany. Czas pokaże, czy zostaną 
odtworzone dekoracje sztukatorskie, 
czy też – jak w  przypadku licznych 
remontowanych obecnie praskich 
kamienic – gospodarze dzielnicy pój-
dą na łatwiznę, poprzestając na gład-
kich tynkach i  balkonach. Wileńska 
z pewnością nie zasługuje na to dru-
gie rozwiązanie.

Jarosław Zieliński

Niniejszy artykuł stanowi wycinek plonów 
wieloletnich badań Nowej Pragi i  Szmulowi-
zny, prowadzonych przez autora na zlecenie 
Stołecznego Konserwatora Zabytków. W nie-
odległej przyszłości zaowocują one publikacją 
monografii naukowej.

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

8 | Wileńska	59

9 | Wileńska	
od	Inżynierskiej	
do	Targowej

(zdjęcia: 1 – fot. 
Konstanty Wojutyński 
/ POLONA BN; 
2, 5 – ze zbiorów 
Jarosława Zielińskiego;  
6 – domena publiczna; 
3, 8, 9 – fot. 
Jarosław Zieliński; 
4 – ze zbiorów Jacka 
Natorffa; 7 – fot. Erich 
Wenderlich / 
w zbiorach Muzeum 
Warszawy)

.................................
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Dla zrównoważonego rozwoju 
miasta ważne jest przeciwdziałanie 
takim zbyt dynamicznym, niepożąda-
nym zmianom. Interwencje mogą być 
podejmowane zarówno na szczeblu 
centralnym, jak też samorządowym, 
a wreszcie najniższym, czyli lokalnym. 
Te dwa ostatnie szczeble wydają się 
najbardziej skuteczne, ale też najlepiej 
mogą reagować na aktualne proble-
my i  potrzeby społeczne. Samorząd 
ma wiele mechanizmów, które może 
wykorzystać do kreowania przestrze-
ni architektoniczno-urbanistycznej 
oraz społecznej. Począwszy od najbar-
dziej formalnych, jak tworzenie miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, poprzez uchwały re-
klamowe regulujące montaż reklam, 
banerów i szyldów, przez mechanizmy 
dotacyjne, zachęcające do remontów, 
na zarządzaniu przestrzenią publiczną 
(skwery, place, chodniki) skończyw-
szy. Jednym z najlepszych, a jednocze-
śnie rzadko stosowanych narzędzi jest 
park  kulturowy, który skupia w sobie 
wiele z wcześniej wymienionych.

Budowanie ładu przestrzennego 
przy jednoczesnym poszanowaniu 
wartości zabytkowych znajduje swoje 
umocowanie prawne w  wielu doku-
mentach prawnych, zarówno krajo-
wych, jak i międzynarodowych. Reko-
mendacja UNESCO z  2011  r. wska-
zuje, że dbałości i  ochronie powin-
ny podlegać nie tylko poszczególne, 

Krzykliwe reklamy, rozsta-
wione stragany, parkują-
ce wszędzie auta, chaos 
przestrzenny i substandar-

dowa zabudowa. A  z  drugiej strony 
w  pełni zachowana przedwojenna 
dzielnica stolicy, pierzeje zabytko-
wych kamienic, stare fabryki, histo-
ryczne nawierzchnie, stare szyldy 
i  bruki na ulicach. Taka jest dzisiej-
sza Praga, dzielnica urzekająca swoją 
oryginalną substancją, historycznym 
charakterem, ale także pełna sprzecz-
ności z  wdzierającą się dynamicznie 
nową zabudową, turbokapitalistycz-
nym rynkiem reklamy, coraz więk-
szym ruchem samochodowym i  za-
grożeniem gentryfikacją. Po latach 
zapomnienia, nawet częściowo wy-
parcia ze świadomości lewobrzeżnej 
Warszawy, Praga z  impetem objawi-
ła się ponownie jako jedna z  najbar-
dziej atrakcyjnych i rozwijających się 
dzielnic. Po trosze dzięki modzie, ale 
też nadal niskim cenom mieszkań 
i  gruntów oraz coraz lepszej komu-
nikacji. To ta dzielnica skupiła więk-
szość inwestycji z  obszaru rewitali-
zacji, zarówno tej realizowanej przez 
samorząd warszawski, jak też pry-
watnych inwestorów.  Jednocześnie 
gwałtowny rozwój realnie zagroził 
zabytkowej tkance i, co za tym idzie, 
klimatowi przedwojennego miasta, 
czyli temu, co właśnie przez lata było 
Pragi największą wartością. 

indywidualne zabytki, ale także ów 
krajobraz miejski, otoczenie i  widoki. 
Z  kolei w  polskiej ustawie z  23 lipca 
2003  r. o  ochronie zabytków i  opiece 
nad zabytkami, w artykule 7, wprowa-
dzono definicję parku kulturowego, 
jako jednej z  form ochrony zabytków. 
Parki kulturowe powołują gminy przy 
obowiązkowym udziale wojewódzkich 
konserwatorów. Rada gminy w specjal-
nej uchwale przyjmuje plan ochrony 
takiego parku, w  którym znajdują się, 
prócz analizy historycznej i przestrzen-
nej, nakazy i  zakazy, jakie powinny 
obowiązywać na danym terenie. Jako 
prawo miejscowe taki dokument dzia-
ła bardzo lokalnie, obowiązuje na nie-
wielkim obszarze w obrębie wyznaczo-
nych granic, ale jednocześnie zapewnia 
bardzo indywidualne podejście do po-
szczególnych problemów, jakie właśnie 
ten obszar trapią. Rzadko się zdarza, 
choć to możliwe, by parki kulturowe 
obejmowały obszar więcej niż jednej 
gminy. 

Procedura utworzenia parku jest 
wielostopniowa i  powinna zakładać 
także jak najszerszy udział społeczny. 
W  pierwszym etapie określa się gra-
nice tego parku. Powinny one z  jed-
nej strony odpowiadać podstawowym 
podziałom administracyjnym, ale też 
uwzględniać całe wnętrza urbani-
styczne (czyli np. place, ulice, skwery), 
a  przede wszystkim obejmować spój-
ny historycznie i  architektonicznie 

Praski Park Kulturowy
– zbędna biurokracja 
czy skuteczne narzędzie?
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obszar. Określa to brzmienie arty-
kułu 16 ustawy, w którym jest mowa 
o parku, jako formie „zachowania wy-
różniających się krajobrazowo terenów 
z  zabytkami nieruchomymi charak-
terystycznymi dla miejscowej tradycji 
budowlanej i  osadniczej”. Dokładne 
określenie granic jest tym ważniej-
sze, że wkracza także przecież bardzo 
mocno w tkankę społeczną na danym 
terenie. To one decydują dlaczego 
z jednej strony osiedla można wieszać 
reklamy, a  z  drugiej już nie, dlaczego 
na wcześniejszej ulicy można zapar-
kować swój samochód, a na tej już nie 
ma takiej możliwości, dlaczego sąsiad 
może prowadzić sprzedaż stragano-
wą, a mnie nie będzie wolno.  Dlate-
go już na etapie określenia granic po-
winno się je przedyskutować nie tylko 

w  gronie urzędniczym i  eksperckim, 
ale też poddać szerszym konsultacjom 
społecznym. Dzięki temu procedu-
ra już od samego początku powinna 
gwarantować demokratyczny charak-
ter przyjmowanego prawa lokalnego. 
Mając to na względzie, rada gminy 
musi także poprzez obwieszczenie 
oznajmić przystąpienie do prac nad 
parkiem, jednocześnie wskazując na 
możliwość wnoszenia wniosków do 
projektu parku kulturowego. Trochę 
to przypomina procedurę przy two-
rzeniu projektu planu miejscowego. 
W dalszym etapie, po przeprowadze-
niu konsultacji, określa się granice 
parku. Do pracy przystępuje interdy-
scyplinarny zespół, który ma za za-
danie opracować (albo nadzorować) 
najważniejszy dokument związany 

z  parkiem, czyli plan ochrony. Póź-
niej w tym planie i uchwale wprowa-
dzającej go znajdą się wszystkie zapisy 
decydujące o  tym, czy przyjęty park 
będzie tylko tworem na papierze, czy 
może wprowadzi realne możliwo-
ści zarządzania przestrzenią. Usta-
wa o  ochronie zabytków pozwala na 
wprowadzenie wielu ograniczeń, któ-
re właśnie w tej uchwale powinny się 
znaleźć. Mogą one dotyczyć: 

1) prowadzenia robót budowla-
nych oraz działalności przemysłowej, 
rolniczej, hodowlanej, handlowej lub 
usługowej;

2) zmiany sposobu korzystania 
z zabytków nieruchomych;

3) umieszczania tablic, napisów, 
ogłoszeń reklamowych i  innych zna-
ków niezwiązanych z  ochroną parku 
kulturowego, z  wyjątkiem znaków 
drogowych i  znaków związanych 
z ochroną porządku i bezpieczeństwa 
publicznego, z  zastrzeżeniem art. 12 
ust. 1.

Rada gminy może także przyjąć 
plan zarządzania parkiem, który jasno 
rozdziela zadania i  wskazuje koordy-
natora tych działań. Jest to o tyle waż-
ne, że sukces przyszłego parku zależy 
nie tylko od jego zapisów, ale także 
od właściwego zarządzania pracami 
wszystkich jednostek odpowiedzial-
nych za pilnowanie przepisów parku, 
m.in. straży miejskiej i  miejskich za-
rządców terenu. Na koniec po powo-
łaniu przez radę gminy parku dla całe-
go jego obszaru obowiązkowo sporzą-
dza się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzeni. 

Wydawałoby się, że przy takiej 
liczbie biurokratycznych etapów park 
nie będzie skutecznym narzędziem 
kształtowania przestrzeni i nie wniesie 
nic ponad to, co wnoszą istniejące już 
plany miejscowe, inne uchwały prawa 
miejscowego, czy po prostu ochrona 
konserwatorska (np. poprzez wpisy do 
rejestru). Jednak to właśnie ze wzglę-
du na powiązanie przepisów parku 

1 | Fragment	Planu	Warszawy	Williama	
Heerleina	Lindleya	pokazujący	praską	zabudowę	
z	końca	XIX	w.

...............................................................................
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z  działaniem straży miejskiej uzysku-
je się szybki i  działający mechanizm. 
Prześledźmy to na przykładzie sytu-
acji z  nielegalną reklamą. Dotychczas, 
jak się taki nośnik reklamowy pojawiał 
w  przestrzeni ulicy, to można było 
działać na dwa sposoby – albo spraw-
dzić, czy przypadkiem reklama nie 
stoi/wisi nad miejską ulicą, czy chod-
nikiem. I  wtedy do akcji wkraczały 
służby miejskie, które wzywały pisem-
nie do jej usunięcia. Procedura trwa-
ła, można było się odwoływać od ko-
lejnych jej etapów. Drugim sposobem 
była kontrola konserwatorska, ale ona 
także dotyczyła tylko tych terenów, 
które zostały wpisane do rejestru za-
bytków. W takim przypadku przy nie-
legalnej reklamie konserwator wszczy-
nał kontrolę, po dwóch tygodniach 
przeprowadzał oględziny, po kolejnym 
miesiącu albo dwóch wydawał nakaz 
usunięcia tej reklamy. Od takiego na-
kazu inwestor mógł się odwołać do mi-
nistra kultury, który po kolejnych mie-
siącach rozpatrywania sprawy mógł 
albo ten nakaz utrzymać, albo uchylić. 
W  przypadku utrzymania konserwa-
tor uruchamiał kolejne postępowanie, 
tym razem egzekucji swego własne-
go nakazu. Poprzez grzywny (od któ-
rych inwestor też mógł się  odwołać) 
starał się zmusić do zdjęcia reklamy. 
Przy dobrych wiatrach po 1,5-2 latach 
w  końcu reklamę udało się zdjąć! Ta-
kie narzędzie to jak strzelanie z armaty 

do wróbli, dodatkowo niepotrzebnie 
angażujące służby konserwatorskie! 
W przypadku parku kulturowego, jeśli 
stwierdza się nielegalną reklamę, kon-
troli dokonuje straż miejska, która po 
prostu… wypisuje mandat. I  o ile jed-
norazowa kara w wysokości np. 500 zł 
nie jest zbyt dotkliwa, to jej powtarza-
nie przez kilka dni w miesiącu potrafi 
już uprzykrzyć życie. I  zaczyna dzia-
łać! Takie same możliwości kontroli 
na terenie parku mogą dotyczyć wielu 
innych ograniczeń i zasad, np. handlu 
stoiskowego i  naręcznego, organizacji 
wydarzeń, prowadzenia drobnych prac 
budowlanych itd. Przykład Krakowa, 
w  którym od lat na terenie historycz-
nego centrum funkcjonuje park kul-
turowy, pokazuje, że przy odrobinie 2

3
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dobrej woli i  współdziałaniu służb 
udaje się uporządkować przestrzeń pu-
bliczną i  zachować jej historyczny, za-
bytkowy charakter.

Pierwszym parkiem, który powstał 
w  Warszawie był Wilanowski Park 
Kulturowy. Jego powołanie w 2012 r. 
było podyktowane głównie dbałością 
o  otoczenie parku pałacowego oraz 
parku w  Natolinie. Chodziło o  to, 
by zablokować niewłaściwą, przeska-
lowaną zabudowę, która zmieniłaby 
najbliższe sąsiedztwo zabytkowych 
założeń. Udało się to tylko po części, 
m.in. dlatego, że przez kolejne sześć 
lat park kulturowy pozbawiony był 
jakiegokolwiek zarządu. W  2018  r. 
przystąpiono do opracowywania za-
łożeń parku kulturowego Historycz-
nego Centrum Warszawy, obejmują-
cego obszar Starego i Nowego Miasta, 
Krakowskiego Przedmieścia i  Nowe-
go Światu, Miodowej, oraz sąsiadu-
jących z  tymi ulicami placów. O  ile 
w  przypadku tego parku jego utwo-
rzenie będzie miało na celu ochronę 
najcenniejszych, ale już chronionych 
przez konserwatora ulic i  placów, 
w tym także obszaru UNESCO (jako 

świadectwa powojennej odbudowy), 
o  tyle w  przypadku Pragi powołanie 
parku mogłoby pomóc w  zachowa-
niu unikatowego charakteru tej nie-
przebudowanej i  autentycznej części 
miasta. Jest to o  tyle ważne, że nadal 
wiele praskich ulic nie jest wpisanych 
do rejestru zabytków, pomimo objęcia 
dużych jej fragmentów gminną ewi-
dencją zabytków. A mówimy przecież 
o wyjątkowej w swym charakterze, za-
chowanej zabudowie z  XIX i  pierw-
szej połowy XX w., co w skali Warsza-
wy jest tym bardziej cenne.

Park kulturowy na Pradze mógłby 
objąć spójne architektonicznie kwar-
tały, których zabudowa powstawała 
w  wyniku zagospodarowywania rejo-
nów ulic Targowej, Okrzei, Ząbkow-
skiej, Brzeskiej, Markowskiej, Biało-
stockiej czy parcelacji Nowej Pragi. 
Pewną wskazówką dla jego granicy 
mogą być mapy Lindleya z  końca 
XIX w., na których widoczna już 
jest dobrze zurbanizowana dzielnica. 
Pomimo powojennych przekształceń 
urbanistycznych (m.in. przecięcie 
szeroką ulicą Radzymińską) podob-
ny charakter tych obszarów jest nadal 

bardzo czytelny. Granica parku mo-
głaby przebiegać od zachodu na grani-
cy Portu Praskiego, obejmować Park 
Praski wraz z ogrodem zoologicznym 
(czyli teren historycznego parku), od 
północy ul.  11 Listopada, od wscho-
du ul.  Szwedzką. Obejmowałby cały 
obszar Nowej Pragi, ale także histo-
ryczny Michałów i  Szmulowiznę. 
Centrum parku stanowiłoby skrzyżo-
wanie Targowej i Ząbkowskiej. 

Utworzenie Parku Nowej i  Starej 
Pragi w perspektywie kilku lat pomo-
głoby uporządkować wygląd central-
nych ulic Pragi Północ. Stworzyło-
by także możliwość ich przyjaznego 
zagospodarowania (co już się dzieje 
w przypadku projektu „Otwarta Ząb-
kowska”), w większym stopniu odda-
nia pieszym, zachowania istniejących 
i wprowadzenia nowych małych skle-
pów i  punktów usługowych (w tym 
tych ze starym rzemiosłem), dbałości 
o małą architekturę i nawierzchnie. 

Rada m.st. Warszawy w  sierpniu 
2018 r. wyraziła wolę powołania par-
ku kulturowego na Pradze Północ! 

Michał Krasucki 

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

2 | Widok	ul.	Małej

3 | „Otwarta	Ząbkowska”

4 | Chaos	reklamowy	
na	ul.	Targowej

(zdjęcia: Michał Krasucki)

..............................................
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Konopackiego, pisał Szymon Pato-
ka w  „Spotkaniach z  Zabytkami” 
(nr  11-12, 2014). Sprostowania wy-
maga wzmianka, jakoby Ksawery 
Konopacki miał nie wynajmować lo-
kali we wzniesionym domu. W  „Ku-
rierze Codziennym” z  dnia 24 maja 
(5  czerwca) 1868  r. znajduje się na-
stępujące ogłoszenie: „Mieszkania do 
wynajęcia w  Nowej Pradze w  domu 
murowanym nr 84, Konopackiego.  1) 
3  Pokoje z  Przedpokojem, kuchnią 
rocznie za rs. 120. 2) 5 Pokoi, Przedpo-
kój i kuchnia z dwoma wejściami za rs. 
150. 3) 10 Pokoi i  kuchnia, z  dwoma 
paradnemi schodami od ulicy i jednem 
wejściem od podwórza, trzy balkony, 
werranda, Stajnia, Wozownia, piwni-
ca, góra wspólna, pralnia, magiel, ła-
zienka wspólna z  innemi lokatorami, 
rs. 600 (6053)”.

Historię i  architekturę kamie-
nicy Marii Fryderyki Galeotti przy 
ul.  Środkowej 22 (Strzeleckiej 10) 
opisał w  „Nowej Gazecie Praskiej” 
(nr 20 (317) z  dnia 12 październi-
ka 2005) Michał Pilich. Zwieńczo-
ny charakterystycznym spiczastym 
hełmem w  narożniku budynek pier-
wotnie składał się z  parteru i  piętra. 
Widać to na wspomnianym drzewo-
rycie w  „Tygodniku Ilustrowanym” 
z  1867  r. Z  dawnego detalu elewacji 
przetrwała do dziś balustrada balko-
nu pierwszego piętra narożnika oraz 
portal drzwi od strony ul.  Środko-
wej. Nadbudowa kamienicy została 
przeprowadzona przez nowych wła-
ścicieli, po 1892  r., i  jest dziś dobrze 

Wśród przeznaczonych 
do rewitalizacji obiek-
tów na Nowej Pradze 
znajdują się dwa z naj-

starszych murowanych budynków tej 
części dzielnicy. Realizacje te zostały 
ukazane – niebawem po ich wzniesie-
niu – na drzeworycie w  „Tygodniku 
Ilustrowanym”, nr 383 z  1867  r., sta-
nowiącym ilustrację do artykułu za-
mieszczonego tamże, omawiającego 
inwestycje na tym terenie założyciela 
Nowej Pragi, Ksawerego Konopac-
kiego. Poza domem Konopackiego 
(dziś pod adresem Strzelecka 11/13), 
zwanym zwyczajowo z  uwagi na swe 
rozmiary pałacykiem, na rycinie wi-
doczna jest zabudowa przy ul.  Środ-
kowej 22 (tzw. kamienica Marii Ga-
leotti) oraz Środkowej 20. Wszyst-
kie trzy obiekty jeszcze do niedawna 
były widoczne w krajobrazie praskim. 
W  2018  r. wyburzony został dom 
przy Środkowej 20 – miało to miej-
sce dzień po tym, jak elewacja fron-
towa obiektu została wpisana do reje-
stru zabytków. Dwa pozostałe budyn-
ki, stanowiące jeden z najcenniejszych 
zespołów murowanych zabytków na 
terenie Pragi, przeznaczone są do re-
montu. Dom Konopackiego oraz ka-
mienica Marii Fryderyki Galeotti, 
dziś cenne relikty kultury materialnej 
lat sześćdziesiątych  XIX w., były bez 
wątpienia najbardziej reprezentacyj-
nymi obiektami u progu rozwoju osa-
dy nazwanej Nową Pragą.

Szerzej o  architekturze i  archi-
tekcie, który zaprojektował dom 

czytelna – świadczy o  niej odmienny 
układ cegieł elewacji oraz mniejsze 
balkony kolejnych kondygnacji.

W oczekiwaniu na remonty oma-
wianych obiektów warto zastanowić 
się, co było powodem kupna przez 
Ksawerego Konopackiego od Józefa 
Noskowskiego, właściciela dóbr ziem-
skich Targówek, części folwarku, zwa-
nej Przedmieściami Targówek. Czy 
Konopacki mógł wiedzieć o  tym, że 
„ruchome piaski” tych terenów mogą 
wkrótce przynieść gigantyczne zy-
ski, bowiem osada sąsiadować będzie 
z  koleją? Historia powstania osady 
zwanej Konopacczyzną, którą wraz 
z  osadą Kurakowszczyzną Joachima 
Kurakowskiego dziewiętnastowieczna 
prasa ochrzciła mianem Nowej Pragi, 
jest równie barwna i  interesująca, jak 
życiorys samego Ksawerego Kono-
packiego, który jeszcze do niedawna 
był postacią niezwykle zagadkową dla 
badaczy zajmujących się historią war-
szawskiej Pragi. Prowadzone w  2017 
i 2018 r. przez piszącą te słowa bada-
nia pozwoliły rzucić nieco światła na 
osobę założyciela Nowej Pragi.

Ksawery Józef Konopacki przy-
szedł na świat 13 lipca 1813  r. w  li-
tewskiej wsi Mieluny (rejon Birż), 
jako najstarszy syn Bonifacego Ko-
nopackiego i  Izabeli Kuzmickiej. Za-
pis o  jego narodzinach znajduje się 
w  księdze metrykalnej kościoła kato-
lickiego w  Wobolnikach. Z  licznego 
rodzeństwa (Konopaccy według jed-
nych źródeł mieli dziewięcioro dzieci, 
według innych dziesięcioro – pięciu 

Ksawery Konopacki 
– gospodarz Nowej Pragi
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synów i  pięć córek) tylko Ksawe-
ry odebrał staranne wykształcenie, 
co wiązało się zapewne ze statusem 
materialnym rodziny. Chociaż Ko-
nopaccy byli szlachcicami, majątek 
Bonifacego i  Izabeli był niewystar-
czający, by zapewnić edukację pozo-
stałym dzieciom. W 1832 r. Ksawery 
ukończył gimnazjum w Wilnie, gdzie 
nie przykładał się do nauki. W latach 
1834-1838 studiował na Wydziale Fi-
lozofii Imperatorskiego Uniwersytetu 
Moskiewskiego i  uczęszczał na kursy 
języków starożytnych, historii i  lite-
ratury starożytnej oraz historii pra-
wa. Uniwersytet im. M. Łomonoso-
wa w  Moskwie przechował na temat 
Konopackiego informację następują-
cą: „Ksawery Konopacki, 23 lata, ka-
tolik, ze szlachty. Na charytatywnym 

utrzymaniu. Zachowanie dobre, w na-
uce przeciętny […] Wcześniej uczył się 
w  gimnazjum w  Wilnie”. Nauka nie 
była mocną stroną Konopackiego, 
co nie przeszkodziło mu w  objęciu 
posady najpierw nauczyciela łaciny 
w gimnazjum w Jarosławiu, następnie 
nauczyciela języka rosyjskiego w gim-
nazjum w Petersburgu. Ksawery miał 
jednak aspiracje do czegoś lepszego 
i  gdy tylko przytrafiła się odpowied-
nia okazja, porzucił pracę w  szkole 
i został urzędnikiem.

Od tego momentu profesja Kono-
packiego związana była nieodłącznie 
ze służbą państwową. Jako urzędnik 
w randze sekretarza kolegialnego pra-
cował w  III Wydziale Senatu w  Pe-
tersburgu, odpowiedzialnym za spra-
wy cywilne. Był również tłumaczem 

języka polskiego. To właśnie tutaj, 
w  Senacie, poznał człowieka niezwy-
kle ważnego dla kultury litewskiej 
– Szymona Dowkonta. Jeden z  pio-
nierów budzenia świadomości naro-
dowej odegrał w życiu Konopackiego 
ogromną rolę, bowiem idea odradza-
nia się piśmiennictwa w  języku li-
tewskim była tak kusząca dla młode-
go romantyka, że ten, nie bacząc na 
konsekwencje, podjął się ryzykow-
nych interesów, byle tylko zapewnić 
Litwinom możliwość czytania ksią-
żek w rodzimym języku. Ksawery Ko-
nopacki został wydawcą publikacji 
Dowkonta, wśród których znalazły 
się również przekłady z  łaciny bajek 
Fedrusa i  żywotów Korneliusza Ne-
posa. Konopacki oficjalnie umiesz-
czał swoje imię i  nazwisko, Ksaveras 
Kanapackis, w  wydaniach książek, 
zaś należy nadmienić, że w  XIX  w. 
łączenie służby urzędniczej z jakąkol-
wiek inną formą zawodową było źle 
postrzegane. To wówczas można do-
strzec charakter Ksawerego, którego 
Litwini opisują jako optymistycznie 
nastawionego do życia romantyka, 
który nie boi się wziąć odpowiedzial-
ności za kwestie prawne i  swoich 
przyjaciół. Jako jedyny zajmował się 
wszystkimi tekstami Dowkonta i bar-
dzo szybko ściągnął na siebie kłopoty. 
Działania Konopackiego były obser-
wowane, a on sam zaczął mieć proble-
my z  prawem. Do jego przełożonych 
dotarły akta spraw, w  które uwikłany 
był sekretarz kolegialny. Kiedy przy-
szło Ksaweremu za swoje zachowanie 
odpowiedzieć i  wytłumaczyć, dlacze-
go jako urzędnik wydawał pieniądze 
na książki Dowkonta, ten poprosił 
o  urlop, byle tylko uniknąć odpo-
wiedzialności. Policja odnotowała: 
„musiał zeznawać, ale wielokrotnie 
uciekał”. Co znamienne, Konopac-
ki unikał również spraw błahych, zaś 
swoje prośby o urlop motywował a to 
koniecznością wyjazdu, bowiem miał 
do załatwienia interesy rodzinne, a to 
złym stanem zdrowia, bo zachorował 
na ciężką chorobę wątroby – przypa-
dłość dość powszechną wśród urzęd-
ników dziewiętnastowiecznych. Jego 
przełożeni mieli dosyć ciągłych listów 
i  policyjnych doniesień, i  gdy sprawa 

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

1 | 2 | Dom 
Ksawerego	
Konopackiego	
na	drzeworycie	
z	1867	r.	(1)	
i	obecnie	(2)

..............................
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Konopackiego trafiła do trybunału, 
zwolniono go z pracy. Trzeba nadmie-
nić, że nie przestał być obserwowany 
i  donosy na jego temat bynajmniej 
nie skończyły się, gdy opuścił Se-
nat. Z 1866 r., a więc z okresu, kiedy 
Ksawery Konopacki kojarzy się jako 
właściciel osady Konopacczyzna, po-
chodzi następująca informacja: „[…] 
chociaż żył spokojnie i  nie uczestniczył 
w  powstaniu w  1863, to jednocześnie 
śmiejąc się lub na poważnie (agenci 
tajnych służb nie zawsze są w  stanie 
to zrozumieć) mógł powiedzieć, że car 
Aleksander II jest jego osobistym przy-
jacielem lub poprosić, by pozwolono mu 
przyjąć prawosławie”.

Kiedy sytuacja w  1863  r. zaczęła 
być trudna, Konopacki poprosił te-
ścia, ojca poślubionej przez Ksawere-
go w  1843  r. Emilii Verder – Szwaj-
carki, nie zaś nieznanej panny żydow-
skiego pochodzenia, jak zwykło się 
dotychczas pisać – który był ważnym 
urzędnikiem w  Tallinie, o  pomoc 
w  znalezieniu odpowiedniej posady. 
Wiązało się z  tym przejście z  katoli-
cyzmu na protestantyzm, co nie sta-
nowiło dla Konopackiego problemu. 
Od tego momentu dalsze losy tego 

„bohatera lub aferzysty”, jak nazywają 
go Litwini, stają się dla nich nieznane, 
zaś o Ksawerym Konopackim robi się 
głośno w Warszawie.

Jeśli ktokolwiek myśli, że Kono-
packi zrezygnował z  bycia urzędni-
kiem, jest w  błędzie. Z  „Roczników 
Urzędowych” można dowiedzieć się, 
że jego nowe miejsce pracy stano-
wił gmach Komisji Rządowej Przy-
chodów i Skarbu, a  ściślej – Wydział 
Górnictwa. Początkowo był urzędni-
kiem w  randze sekretarza kolegialne-
go i  widnieje w  spisie jako „urzędnik 
do zawiadywania węglem kamien-
nym” (1858 rok). Rok później był już 
naczelnikiem kancelarii, zaś w  tym 
samym roku poprosił o  urlop, by 
móc na 20 dni wyjechać za granicę. 
W  1861  r. Konopacki był naczelni-
kiem sekcji administracyjnej, jednak 
w tym samym roku, na własną prośbę, 
został uwolniony od służby.

Ostatni etap zawodowy Ksawerego 
Konopackiego związany był ponow-
nie z  edukacją. „Kurier Codzienny” 
z dnia 5 (17) kwietnia 1872 r. podaje, 
że uczestniczył w pracy komitetu, któ-
rego zadaniem było przejrzenie ustawy, 
bowiem szkoła elementarna obojga 

płci, działająca przy Kościele Ewan-
gelicko-Reformowanym, nie odpo-
wiadała potrzebom gminy. Konieczna 
była reforma edukacyjna i  zadanie to 
powierzono Konopackiemu. Interesu-
jąca wzmianka na jego temat pocho-
dzi z „Kuriera Warszawskiego” z dnia 8 
(20) maja 1897 r., opublikowana parę 
lat po jego śmierci. Nawiązuje ona do 
pomysłu z 1858 r. dotyczącego budo-
wy tanich mieszkań dla klas ubogich 
i  robotników. Konopacki, „osobistość 
powszechnie ongi znana w  Warszawie, 
nie tylko ze swych dobrych dla miasta 
zamiarów […] zgłosił się [do Leopolda 
Kronenberga] z ofertą dla przedsiębior-
stwa niezwykle korzystną: bezpłatnego 
oddania z  nabytych obszarów pewnej 
przestrzeni pod budowę stu domów ro-
botniczych, a  nadto z  przyrzeczeniem 
uzupełnienia tego daru przez budowę 
własnym już kosztem budynków uży-
teczności publicznej, jak: piekarni, rzeź-
ni i kąpieli ludowych”. Z oferty jednak 
nie skorzystano, bowiem ruchome pia-
chy wymagałyby wcześniejszych czyn-
ności, które uczyniłyby grunt nadają-
cym się do zabudowy.

Założyciel Nowej Pragi nie do-
żył jej przyłączenia do Warszawy 

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

3 | Kamienica	Marii	
Fryderyki	Galeotti

(ilustracje: 1 – wg 
„Nowa Praga pod 
Warszawą”, „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 383, 
1867, s. 40; 2, 3 – fot. 
Maciej Krüger)

.................................
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Kamienica przy ul.  ks. Igna-
cego Kłopotowskiego  38 
to najpiękniejszy na war-
szawskiej Pradze zabytek 

czystej secesji (wpisany do rejestru za-
bytków pod nr. A-755). Zajmuje po-
sesję między ulicami: Okrzei (dawniej 
Brukowana), Targową i  ks. I. Kłopo-
towskiego (dawniej Szeroka).

Do połowy lat osiemdziesiątych 
XIX  w. dzisiejszą ul.  Kłopotowskie-
go nazywano Brukową. Po regulacji 
praskich ulic, dokonanej po otwarciu 
mostu Kierbedzia w  1864  r., ulica ta 
oficjalnie otrzymała nazwę Szerokiej 
(wcześniej tę nazwę nosiła dzisiejsza 
ul. Jagiellońska, którą w 1864 r. prze-
mianowano na Petersburską; przeno-
szenie nazw ulic z jednej na drugą było 
na Pradze dosyć częste). Pod tą nazwą 
funkcjonowała aż do drugiej wojny 
światowej. W 1949 r. przemianowano 
ją na ul. Karola Wójcika, a w 1991 – 
ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Trudno dokładnie określić, w któ-
rym wieku szukać należy początków 
tej ulicy. Pierwszy raz, jak stwierdziła 

Izabela Łach w artykule Zapomniana 
Szeroka („Midrasz”, nr 1, 2010), po-
jawia się na planie Macieja Deutscha 
z  1765  r., a  więc musiała istnieć już 
dobrych parę lat wcześniej.

Na Szerokiej toczyło się zwykłe 
prywatne życie, w zaciszu kamienicz-
nych podwórek, mieszkań i sklepów. 

Secesyjna 
kamienica  
przy ul. ks. Ignacego 
Kłopotowskiego 

w  1891  r. Ksawery Józef Konopacki 
zmarł 13 marca 1879 r., pozostawiw-
szy wiele pytań, na które do dziś brak 
odpowiedzi.

Murowany dom Konopackiego 
przy ul. Strzeleckiej 11/13 przystoso-
wany zostanie po remoncie do nowej 
funkcji i  stanie się domem kultury, 
bowiem w konsultacjach z mieszkań-
cami oraz społecznikami to właśnie 
funkcja kulturalna z  dodaniem do 
niej działań odpowiadających potrze-
bom prażan pojawiała się najczęściej. 
Podczas rozmów odbywających się 
w  miejscach najczęściej uczęszcza-
nych mieszkańcy pokazywali na ma-
kiecie obiektu, co chcieliby, by w  da-
nej części pałacyku Konopackiego się 
znajdowało. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że już niedługo miejsce to będzie 
przepełnione życiem, a  na elewację 
powrócą detale, które nie dotrwały do 
dzisiejszych czasów, szczęśliwie jed-
nak zachowały się w  ikonografii. Na 
rewitalizację czeka również, jak wspo-
mniano, dom Marii Galeotti przy 
ul.  Środkowej 22. W  obu obiektach, 
należących do najcenniejszych zabyt-
ków murowanych Nowej Pragi, już 
rozpoczęły się prace remontowe.

Monika Wesołowska

Próbując odtworzyć życiorys Kono-
packiego, napotkałam na swojej drodze 
życzliwe osoby, którym chciałabym po-
dziękować: Jarosławowi Zielińskiemu 
za zwrócenie mi uwagi na kwestię pra-
cy Ksawerego na Wydziale Górnictwa 
KRPiS oraz wiele przydatnych infor-
macji dotyczących należących do niego 
nieruchomości i  Nowej Pragi; Edycie 
Lansbergiene, zastępcy dyrektora Mu-
zeum Regionalnego w Birżach za wszyst-
kie litewskojęzyczne materiały dotyczące 
Konopackiego; Michaiłowi Wasilewi-
czowi Leonow z  Uniwersytetu im. M. 
Łomonosowa w  Moskwie za przesłanie 
wzmianki o  Ksawerym jako studencie 
tejże uczelni; Krzysztofowi Bandole-
-Skierskiemu z  Biblioteki Synodu Ko-
ścioła Ewangelicko-Reformowanego 
w  Warszawie za wykonanie kwerendy 
bibliotecznej, co pozwoliło ustalić, że 
w dokumentach Synodu nie ma informa-
cji o Konopackim.

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

1 | Gazeciarz	na	rogu	ulic	Targowej	i	Okrzei	
na	zdjęciu	wykonanym	przez	Stefana	
Rassalskiego	28	lipca	1947	r.	
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Natomiast bardziej okazałe punkty 
handlowe ulokowane były od głów-
nej strony praskiej arterii, czyli od 
Targowej. Stąd też miejscem, w któ-
rym działo się naprawdę wiele, była 
stojąca na rogu Szerokiej i  Targowej 
kamienica o  nr. 38, która powstała 
około 1900  r. Mieściła się tu szkoła 

i  prowadzone były kursy muzycz-
ne, swoją siedzibę miał też Praski 
Bank Ludowy. Ogromne wrażenie 
robi także mnogość sklepów działa-
jących w  tym budynku. Znajdowały 
się tutaj m.in. dwa sklepy spożywcze 
(lokal 29 i 32); właścicielami pierw-
szego z  nich byli Żydzi, najpierw 

Berek Jonik, potem Icchak Graff 
i Łaja Obfajer.

W lokalu 33 od połowy 1931 do 
maja 1934  r. mieściła się Spółdzielnia 
Piekarzy Członków Zjednoczenia Za-
wodu Polskiego. Spragniony przecho-
dzień mógł zajrzeć pod nr 35 i spróbo-
wać gorących napojów w  herbaciarni 
pani Neny Szlorberg. W  czasie wojny 
lokal zamienił się w  bar restauracyjny 
„Paloma”, właściciel też był już inny… 
Podobnie stało się z restauracją miesz-
czącą się w  lokalu nr 37. Nie moż-
na było oczywiście ominąć cukierni 
Moszka Cukiermana pod nr. 40. Poza 
tym w kamienicy nr 38 funkcjonowało 
jeszcze osiem innych sklepów, a w jed-
nym z lokali (nr 34) przejściowo mie-
ściła się Rada Grodzka B. B. W. R. Pra-
ga. Warto wymienić też skład apteczny 
i sklep ubiorów Arona Erlicha.

2 | Fragment	ul.	Targowej	na	fotografii	
z	przełomu	lat	pięćdziesiątych	i	sześćdziesiątych	
XX	w.	–	z	lewej	kamienica	przy	rogu	Targowej	
i	ks.	Ignacego	Kłopotowskiego

3-5 | Kamienica	obecnie	(3)	i	jej	
reprezentacyjne	klatki	schodowe	(4	i	5)

(zdjęcia: 1, 2 – Narodowe Archiwum Cyfrowe; 
3 – fot. Katarzyna Komar-Michalczyk, 4, 5 – fot. Marcin 
Łuniewski)

...............................................................................
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Trzypiętrowa kamienica o  trzech 
frontach pełna jest secesyjnych detali 
architektonicznych, równie pięknych, 
jak na domach w  Śródmieściu. Cha-
rakterystycznym wyróżnikiem są tak-
że klatki schodowe, cieszące się wiel-
kim zainteresowaniem zarówno foto-
grafików, jak i  filmowców. Powstało 
tu wiele etiud filmowych oraz reklam.

Zgodnie z  opiniami znawców 
przedmiotu, domniemywać należy, że 
projektantem tej kamienicy był Lu-
dwik Panczakowski, znany warszaw-
ski architekt, twórca projektów wielu 
kamienic w  Śródmieściu i  współpra-
cownik Piusa Dziekońskiego, projek-
tanta Katedry praskiej.

W okresie powojennym budynek 
ten doprowadzony został prawie do 
ruiny. Oprócz fasady (w niemal nie-
zmienionej formie) do dnia dzisiej-
szego zachowały się tylko niektóre 
detale wystroju wewnętrznego: ba-
lustrady klatek schodowych, kilka 
par drzwi wewnętrznych, drzwi do 
klatek schodowych. Przeprowadzo-
ny pod koniec lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku remont kapital-
ny kamienicy miał swoje dobre i  złe 
strony. Dobre, bo naprawiona zosta-
ła konstrukcja budynku oraz wszyst-
kie współczesne instalacje, natomiast 
złe, bo z  wnętrza nie tylko zniknęły 
wszystkie pierwotne elementy: ob-
ramienia okienne, drzwi, piękne 
piece, pałacowe posadzki, kute ba-
lustrady balkonów oraz cała sztuka-
teria, a  dodatkowo prawie wszystkie 

mieszkania zostały podzielone na 
dwie części (jedno nawet na trzy). 
Zrobiono tak zgodnie z  zaleceniem 
inż. H. Jezierskiej, architekta z  tam-
tych czasów, która w  opracowaniu 
Projekt techniczno-roboczy elewa-
cji budynku mieszkalnego Warszawa 
ul.  Karola Wójcika 38, wykonanym 
na zlecenie ZBM Praga Północ, napi-
sała m.in.: „Z powodu dużych uszko-
dzeń wystroju architektonicznego 
i  odpadania tynków, należy resztki 
tynków elewacji oraz zniszczone pro-
file wyrobione w  cegle zbić (pilastry 
i  gzymsy nad parterem). Pozostawić 
wyrobiony w  cegle gzyms wieńczący 
budynek i  cokoły. Zbić należy także 
zniszczone balkony i  balustrady. […] 
Po zbiciu tynków i  oczyszczeniu ele-
wacji należy budynek otynkować. Użyć 
tynków zwykłych kat. III zatartych na 
gładko – zarówno w elewacjach fron-
towych, jak i od podwórza”. Jak widać, 
to, że kamienicy przywrócono wów-
czas pierwotną (prawie) fasadę, nale-
ży uznać za cud.

Historia kamienicy przy ul.  Kło-
potowskiego sięga końca XIX w. Księ-
ga hipoteczna dla parceli została zało-
żona w 1899 r. Z posiadanych danych 
wynika, że w  1905  r. właścicielem 
(a  być może inwestorem) posesji był 
Izrael Halber wraz z  synami Osipem 
Lejbem Halberem i Abramem Hanną, 
którzy po śmierci ojca w 1918 r. zosta-
li jej nowymi właścicielami. W 1920 r. 
kamienicę odkupił Arnold vel Aria 
Szpinak w zamian za długi.

Od 1945  r. budynkiem admini-
strowało miasto. Zgodnie z  obowią-
zującym dzisiaj ustawodawstwem nie-
ruchomość ta jest wspólnotą mieszka-
niową, którą stanowią prywatni wła-
ściciele paru mieszkań i  miasto sto-
łeczne Warszawa. Od czasu przejęcia 
w 2005 r. zarządzania kamienicą z rąk 
Zakładu Gospodarowania Nierucho-
mościami Zarząd Wspólnoty stara 
się doprowadzić budynek do dawnej 
świetności. Zostały już wymienione 
wszystkie instalacje wewnętrzne, okna 
na klatkach schodowych oraz brama, 
zrekonstruowano oryginalne drzwi 
do klatek schodowych, zainstalowano 
monitoring. W  2017  r. został prze-
prowadzony, przy wsparciu finan-
sowym Stołecznego Konserwatora 
Zabytków, remont wszystkich klatek 
schodowych i  elewacji wewnętrznej. 
Na remont oczekuje fasada i przejście 
bramne, a  na wymianę dach i  pokry-
cie dziedzińca.

Podstawową barierą działań są 
niskie zasoby finansowe Wspólnoty, 
które składają się z  comiesięcznych 
wpłat na fundusz remontowy oraz 
opłat wnoszonych przez firmę dzier-
żawiącą część powierzchni dachu 
pod nadajnik telefonii komórkowej. 
Co ciekawe, w  ostatnich latach co-
raz większym problemem jest znale-
zienie wykonawcy, który przeprowa-
dzi remonty w  sposób profesjonalny 
i w rozsądnych cenach.

Tomasz Hoffmann
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których wejścia prowadziły z  bramy, 
oraz należącego niegdyś do budyn-
ku podwórka. Z  dostępnych starych 
map możemy też wyczytać, że na po-
dwórku znajdowała się studnia abi-
synka (istniała jeszcze w  latach sie-
demdziesiątych) i  prawdopodobnie 
sad. Kamienica ta powstała w drugiej 
połowie XIX  w. (lata 1875-1900) 
przy ówczesnej ul.  Spornej. Mniej 
więcej w tym samym czasie, na parce-
li ograniczonej ówczesnymi ulicami: 
Sporną, Moskiewską, Wołową i Kęp-
ną, powstały m.in. strażnica Straży 
Pożarnej i zabudowania Warszawskiej 
Fabryki Wyrobów Metalowych „Wul-
kan” (już nieistniejące). Na tamte 
czasy była budynkiem dość nowocze-
snym, bo murowanym, i miała piękną 
fasadę. 

Zachowane fragmenty detali 
architektonicznych oraz przepro-
wadzone badania konserwatorskie 
świadczą o  tym, iż kamienica miała 
bardzo pieczołowicie wykonaną ele-
wację, zdobioną boniowaniem, kro-
ksztynami, ciągnionymi gzymsami, 
pilastrami zwieńczonymi kapitelami. 
Balkony miały kute balustrady, a pły-
ty balkonów, wykonane z  piaskow-
ca, upiększono płaskorzeźbionymi 
ornamentami i  rozetami. Obecnie, 
w  wyniku braku odpowiedniej kon-
serwacji, zdobienia te zachowały się 
tylko szczątkowo i  wymagają prac 
odtworzeniowych.

Szukając piękna przedwojennej 
Warszawy, najczęściej kieru-
jemy swe kroki na lewy brzeg 
Wisły. Tymczasem wystarczy 

przekroczyć Wisłę, by na warszaw-
skiej Pradze – wśród jej urokliwych 
uliczek – odnaleźć niepowtarzalną 
atmosferę i  budynki, które są częścią 
historycznej tkanki stolicy. Prawo-
brzeżna Warszawa odniosła znacznie 
mniejsze straty w architekturze miesz-
kaniowej podczas drugiej wojny świa-
towej, dlatego liczne stare kamienice 
stoją tu niezmiennie od czasów swego 
powstania – końca XIX czy początku 
XX  w. Niestety, ich uroda jest moc-
no nadgryziona zębem czasu, bo 
o  ile architektura praska miała więk-
sze szczęście podczas działań wojen-
nych, o tyle czasy powojenne nie były 
dla Pragi łaskawe. Brak odpowiedniej 
troski i  konserwacji doprowadził do 
degradacji historycznych budynków. 
Spacerując dziś po Pradze, odnajdzie-
my wiele ciekawych obiektów, o któ-
rych niegdysiejszym pięknie świad-
czą już tylko fragmenty zachowanych 
zdobień elewacji. Jednocześnie często 
są to budynki, których historii próżno 
by szukać w literackich źródłach. 

Taką właśnie perełką bez spisanej 
historii jest kamienica przy ul.  Mar-
cinkowskiego 7.

Jest to budynek czterokondy-
gnacyjny, z  przejściem bramowym 
i  dwiema klatkami schodowymi, do 

O historii budynku niewiele wia-
domo, poza tym, że tuż przed drugą 
wojną światową jego właścicielką była 
Róża Przybylska. W  Atlasie dawnej 
architektury ulic i placów Warszawy au-
torstwa varsavianisty Jarosława Zieliń-
skiego możemy, oprócz opisu wyglądu 
kamienicy, dodatkowo znaleźć infor-
mację, iż na początku XX  w. jej wła-
ścicielem był Konstanty Kruszewski, 
spadkobierca właścicieli działki 5-7. 
Zaraz po drugiej wojnie światowej, 
w 1945 r., dekretem Bieruta kamienica 
została przekazana na własność mia-
sta i  była przeznaczona na cele miesz-
kaniowe dla lokatorów komunalnych. 
Pozostałe informacje udało się ustalić 
na podstawie rozmów z  jej mieszkań-
cami, zleconych badań konserwator-
skich oraz własnych obserwacji. 

Rozpoczynając remont kamienicy 
przy ul.  Marcinkowskiego 7 i  odkry-
wając pierwotną jej tkankę, dotarli-
śmy do elementów konstrukcyjnych, 
które pozwalają przypuszczać, że ka-
mienica ta nie powstała jako budynek 
mieszkalny – być może jej budowa 
miała jakiś związek z funkcjonującym 
wówczas tuż obok, jednym z najwięk-
szych w  Warszawie targowiskiem. 
Niestety, do tej pory, mimo poszu-
kiwań, nie dotarliśmy do dokumen-
tów, które mogłyby potwierdzić te 
domysły. 

Obecnie kamienica, w  latach po-
wojennych zaniedbana, wymaga 

Jest taki dom na Pradze...
Oddolne inicjatywy 
rewitalizacji Pragi
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gruntownego remontu. W takim oto 
budynku – zrujnowanym i  zniszczo-
nym – na początku 2017 r. zawiązała 
się Wspólnota Mieszkaniowa Marcin-
kowskiego 7. Tworzą ją zarówno ci, 
którzy Pragę kochają od dawna, jak 
i ci, którzy najpierw dostrzegli w niej 
potencjał biznesowy, a  zakochali się 
nieco później. Wszystkich nas Praga 
zafascynowała jako miejsce o  bogatej 
kulturze, ciekawej historii, miejsce, 
które tętni życiem, prężnie się rozwija 
i zmienia się na naszych oczach. Zde-
cydowaliśmy, że jako wspólnota chce-
my być częścią tego organizmu, jakim 
jest Praga, i  postanowiliśmy zmobili-
zować nasze siły w celu rewaloryzacji 
budynku, którego jesteśmy współ-
właścicielami. Tak narodził się nasz 
projekt Rewitalizacja przedwojennej 
kamienicy przy ul.  Marcinkowskiego 
7 z  zachowaniem miejsca pamięci hi-
storycznej. Dzięki temu, że utworzy-
liśmy wspólnotę mieszkaniową, mie-
liśmy szansę stać się beneficjentem 

Zintegrowanego Programu Rewitali-
zacji dla Miasta Stołecznego Warsza-
wy do 2022  r. (ZPR). Nasz projekt 
odnowy kamienicy przy ul.  Marcin-
kowskiego 7 przeszedł ścieżkę kwa-
lifikacyjną i  został włączony do ZPR 
dla m.st. Warszawy. Tworząc projekt, 
wiedzieliśmy, że zależy nam nie tylko 
na remoncie, ale i  na przywróceniu 
obiektowi dawnej świetności i  urody, 
a także na integracji z praską społecz-
nością. Podstawowe działania, na któ-
rych się skupiliśmy, to rewaloryzacja 
architektury, funkcje prospołeczne 
i  ekologia. W  ramach rewaloryzacji 
architektury budynek zostanie wy-
remontowany: remont obejmie za-
równo konstrukcję, jak i  elewację. 
W  możliwie wierny sposób zostaną 
odrestaurowane bądź odtworzone hi-
storyczne elementy architektoniczne 
i  dekoracje na elewacji oraz w  przej-
ściu bramnym. Planujemy również 
odtworzyć stolarkę okienną, drzwio-
wą i  tę, która w  formie szaf zdobiła 

klatki schodowe. Chcielibyśmy, aby 
także balkony odzyskały swój orygi-
nalny wygląd. 

Ponieważ dążymy, aby nasz bu-
dynek służył czemuś więcej niż tylko 
celom mieszkalnym, postanowili-
śmy stworzyć w  przejściu bramnym 
Bramę Pokoleń – miejsce otwar-
te i  dostępne dla wszystkich, którzy 
zechcą tu zajrzeć, w  którym będzie 
można się zatrzymać, usiąść, wspólnie 
spędzić czas. Zamierzamy utworzyć 
tu małą galerię fotografii dokumen-
tujących wyjątkowość architektury 
Pragi. W  przejściu bramnym zosta-
ną umieszczone ławeczki, stoliki do 
gry w szachy oraz projektor – będą tu 
organizowane pokazy filmowe bądź 
wspólne kibicowanie. Brama Poko-
leń ma być miejscem wymiany kultu-
rowej oraz tworzenia nowych relacji 

| Kamienica	przy	ul.	Marcinkowskiego	7

(fot. Marcin Łuniewski)
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Warszawska Praga ma 
wiele zalet: dogodne 
położenie w  centrum 
dużego, europejskiego 

miasta, wiele zabytków, które szczę-
śliwie przetrwały wojenną zawieru-
chę, jak również mieszkańców, któ-
rzy stanowią o wyjątkowości tej dziel-
nicy. Praga to także olbrzymi, wciąż 
nie w  pełni wykorzystany potencjał. 
Dostrzegają to zachodnie media, któ-
re coraz częściej publikują artykuły 
na temat warszawskiej Pragi i opisują 
dotychczasowe pozytywne przeobra-
żenia. Takie publikacje wzmacniają 
zainteresowanie dzielnicą poza grani-
cami kraju i przyczyniają się do coraz 
częstszego podejmowania tematów 

związanych z rewitalizacją Pragi przez 
zagranicznych specjalistów.

Przykładem takiego działania jest 
projekt IBA Warszawa 2030, zaini-
cjowany dzięki współpracy Wydziału 
Geodezji i  Kartografii Politechniki 
Warszawskiej oraz Wydziału Archi-
tektury, Planowania Miast i Planowa-
nia Krajobrazu Uniwersytetu w  Kas-
sel. W  2017  r. odbyły się warsztaty 
planistyczne, w których udział wzięło 
łącznie 50 studentów wspomnianych 
wydziałów. Celem warsztatów było 
opracowanie wstępnej koncepcji rewi-
talizacji Pragi przy wykorzystaniu sto-
sowanego od wielu lat w  Niemczech 
instrumentu IBA. W czerwcu 2018 r. 
zorganizowana została konferencja 

Praskie 
inspiracje 

społecznych. W naszym projekcie za-
kładamy też wzbogacenie przestrze-
ni publicznej lokalem gastronomicz-
nym, który podniesie atrakcyjność 
miejsca. Lokal ten w  założeniu wła-
ściciela ma mieć charakter oryginal-
ny, dopasowany do atmosfery i  kul-
tury Pragi, zostanie też wyposażony 
w  szyld, który swoją estetyką będzie 
wpisywał się w  historyczną topogra-
fię i  otoczenie zabytkowych praskich 
kamienic.

Jako że cenimy warszawską Pra-
gę, która krok po kroku odzyskuje 
swój dawny urok, chcieliśmy wpisać 
się również w nurt proekologicznych 
działań w  tej dzielnicy. W  ramach 
realizacji projektu zostaną zlikwido-
wane wszystkie indywidualne źró-
dła ciepła funkcjonujące w  budynku, 
a  ponadto zastosujemy rozwiązania 
technologiczne, które pozwolą wspól-
nocie na wykorzystywanie odnawial-
nych źródeł energii (OZE).

Rewitalizacja praskich kamie-
nic niesie ze sobą nie tylko popra-
wę estetyki przestrzeni publicznej, 
ale także zwiększenie atrakcyjności 
gospodarczej miejsc objętych pro-
cesami odnowy. Budynki takie, jak 
nasz, zaniedbane i  zniszczone, które 
w  wyniku rewitalizacji zaczną „cie-
szyć oko”, są znakomitym magnesem 
przyciągającym przedsiębiorców 
prowadzących np. lokale usługowe 
czy szukających miejsc na swoje 
siedziby i biura. Angażując się w pro-
ces rewitalizacji, poprawiamy jakość 
naszego otoczenia oraz jego wartość 
gospodarczą i ekonomiczną.

Można by rzec: co z  tego, że na-
sza kamienica będzie piękna, skoro ta 
obok straszy? Otóż, jeśli nasza będzie 
piękna, to przy naszej ulicy będzie już 
o tę jedną piękną więcej. A może jeśli 
mieszkańcy kamienicy obok zobaczą, 
że nam się udało, to też podejmą pró-
bę działania? Z  takich mikroprojek-
tów składa się cały proces rewitaliza-
cji, dzięki któremu możemy odzyskać 
piękną, czystą, zadbaną Pragę. Jeśli 
możemy dołożyć swoją cegiełkę, to 
dlaczego nie? Wystarczy wspólnota, 
budynek z historią i trochę inicjatywy.

Anna Laskowska

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

1 | Burmistrz	
Dzielnicy	Praga	
Północ	Wojciech	
Zabłocki	prezentuje	
prace	studentów	
Wydziału	Geodezji	
i	Kartografii	
Politechniki	
Warszawskiej	
podczas	konferencji	
„Praga	Odnova”

2 | Koncepcja	
zagospodarowania	
przestrzennego	
terenu	
przeznaczonego	
na Muzeum 
Historii	Naturalnej	
w	dzielnicy	
Praga	Północ 
(oprac.	Aleksandra	
Pabisiak,	Jakub	
Wróbel)
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przez Wydział Geodezji i Kartografii, 
na której przedstawiono dotychczaso-
we efekty wspólnych działań. Dzień 
później odbyły się warsztaty w  Mu-
zeum Warszawskiej Pragi, na których 
także przy udziale mieszkańców do-
pracowywane były główne założenia 
dla IBA na Pradze. 

Czym jest IBA? Jest to bardzo sku-
teczny, niemiecki instrument plano-
wania przestrzennego, którego efek-
ty zostały z  sukcesem wdrożone już 
w takich miastach, jak Berlin i Ham-
burg, czy regionach, jak dolina rze-
ki Emsher. W  odróżnieniu od Expo, 
biennale czy stolic kultury, IBA nigdy 
nie były organizowane cyklicznie ani 
według ściśle ustalonych reguł. Jest to 
nieformalny instrument planistycz-
ny. W niemieckim systemie planowa-
nia takie instrumenty nakierowane są 
na wzbudzenie dialogu, rozwiązanie 

bądź złagodzenie konfliktów poprzez 
wykorzystanie procesów partycy-
pacyjnych i  osiągnięcie konsensusu. 
Dzięki temu wdrażanie formalnych 
procedur jest ułatwione. Wyróżni-
kiem instrumentu IBA jest jego eks-
perymentalny, nowatorski charakter, 
a  każda IBA określa siebie na nowo. 
Dlatego zaproponowaliśmy, by roz-
winięcie tego skrótu nie było dosłow-
nym tłumaczeniem nazwy (Między-
narodowa Wystawa Budownictwa), 
lecz jego twórczą interpretacją: Inicjuj 
Badaj Aktywizuj.

Każda IBA ma swój motyw prze-
wodni. W  Wiedniu jest to mieszkal-
nictwo, w  Heidelbergu wiedza i  na-
uka. Zdecydowaliśmy, że w  przypad-
ku IBA na Pradze będzie to zdrowie, 
zarówno w odniesieniu do mieszkań-
ców, jak i  miasta, jako skompliko-
wanego organizmu. Występowanie 

wielu chorób można bowiem zmniej-
szyć poprzez właściwe aranżowanie 
przestrzeni, zaś miasto może pozo-
stać odporne na różne, często bardzo 
gwałtowne zjawiska pogodowe, które 
będą coraz częstsze na skutek zmian 
klimatycznych. 

IBA charakteryzują projekty − 
symbole, które podkreślają jej wi-
zjonerskie podejście, komunikują jej 
motyw przewodni i  generują dys-
kusję, również w  skali międzynaro-
dowej. Pierwszym takim projektem 
jest Narodowe Muzeum Przyrody, 
którego lokalizacja mieściłaby się na 
terenie Fortu Śliwickiego. Gorącym 
zwolennikiem powstania muzeum 
jest burmistrz Pragi Północ Woj-
ciech Zabłocki. Będzie to pierwsze 
tego typu muzeum w  Polsce, a  jego 
główny cel to upowszechnianie wie-
dzy na temat przyrody. W projektach 

2
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W północnej części Pra-
gi znajduje się jed-
na z  najładniejszych 
w  skali całego miasta 

ulic o  niemalże kompletnym ukła-
dzie urbanistycznym i  klimacie daw-
nej Warszawy. To Stalowa, która swo-
ją nazwę zawdzięcza znajdującej się 
przy niej Warszawskiej Fabryce Sta-
li, wybudowanej w  drugiej połowie 
XIX  w. Podobnie jak większość Pra-
gi, tak i Stalowa nie uległa zniszczeniu 
podczas działań wojennych, jednak jej 
potencjał i walory ulegały stopniowej 
degradacji, zaniedbana i  niedocenio-
na straciła na znaczeniu. Dziś stop-
niowo odzyskuje swoje piękno, niepo-
wtarzalny koloryt i klimat. 

O wyjątkowości Stalowej stano-
wią przedwojenne kamienice, trady-
cyjne zakłady rzemieślnicze oraz po-
dwórkowe kapliczki. W  XIX  w. na 
Stalowej powstawały kompleksy do-
mów robotniczych. Były to głównie 
niskie, drewniane budynki czynszo-
we. Z  czasem zaczęto w  tym miejscu 
budować wielkomiejskie, murowane 
kamienice, których frontowe elewacje 
nierzadko były zdobione okazałymi 
płaskorzeźbami. 

Ślady dawnej świetności najłatwiej 
odnaleźć we wnętrzach klatek scho-
dowych – gdzieniegdzie zachowały 
się jeszcze oryginalne metalowe scho-
dy z kutymi balustradami. Na podwó-
rzach urzekają kapliczki z  figurkami 
Matki Bożej. Stalowa bywa też okre-
ślana jako „najbardziej hollywoodzka 
część stolicy”. Kręcono tu m.in. sce-
ny do takich filmów, jak Pianista czy 
Miasto 44, a także do seriali Kolumbo-
wie i Czas honoru.  

Obecnie, po długich latach sta-
gnacji to miejsce odradza się, a  wraz 
z nim klimat i atmosfera dawnej War-
szawy. Przy Stalowej miłośnicy kul-
tury coraz chętniej zakładają galerie 
sztuki. Twórczość artystyczna wpisu-
je się tu w wymiar historyczny, stwa-
rzając klimat o unikatowej tożsamości 
tej części stolicy. Poniżej najciekawsze 
galerie zlokalizowane przy Stalowej.

Galeria Stalowa − założona 
w  2013  r. pod numerem 26. To wła-
śnie tu Krzysztof Fabijański prezentu-
je twórczość malarzy współczesnych, 

zaproponowanych przez studentów 
Wydziału Geodezji i Kartografii Mu-
zeum różne obiekty towarzyszące (jak 
np. oceanarium) byłyby połączone 
kładką bądź kolejką gondolową z Cy-
tadelą, znajdującą się po drugiej stro-
nie Wisły. 

Drugim ważnym projektem jest 
tzw. zielony most, czyli Most Śląsko-
-Dąbrowski zamieniony na park, po 
którym poruszać się będą mogli pie-
si i  rowerzyści, a  także komunikacja 
publiczna. Tego typu inwestycje po-
jawiają się coraz częściej za granicą. 
Zielone wiadukty i  mosty na stałe 
wpisały się w  pejzaż Nowego Jorku 
(High Line na pokolejowym wiaduk-
cie), Paryża czy Seulu (Skygarden 
długości 1 km projektu MVRDV na 
nieczynnej autostradzie znajdującej 
się na wiadukcie). Oprócz atrakcyj-
nej przestrzeni publicznej dla miesz-
kańców stanowią one także ogromną 
atrakcję turystyczną. Praga jest dziel-
nicą doskonale skomunikowaną jeśli 
chodzi o transport publiczny. Mimo 
to na jej ulicach tworzą się liczne 
korki – ten duży ruch generowany 
jest przez tranzyt pochodzący spoza 
dzielnicy i  powinien być przekiero-
wany z jej centrum. Dlatego postula-
tem studentów było zaproponowanie 
strefy pieszej na al. „Solidarności” do 
skrzyżowania z  ul. Targową, będącej 
przedłużeniem „zielonego mostu”. 

Trzecim ważnym projektem jest 
„niebieski most”, łączący Jeziorko 
Kamionkowskie z  Portem Praskim. 
Obiekt ten prezentowałby obecne 
sposoby wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, w  tym przede wszyst-
kim wody, a  jego pierwowzorem jest 
Energiebunker w  Hamburgu. Sta-
nowiłby miejsce edukacji dotyczącej 
pozyskiwania energii na wzór znaj-
dującego się po drugiej stronie Wisły 
Centrum Naukowego Kopernik. Jego 
lokalizacja w  pobliżu Stadionu Na-
rodowego wypełniłaby pustkę, jaka 
znajduje się w tej okolicy. 

Każdy z  wymienionych projek-
tów odnosi się do przyrody jako bez-
cennego zasobu, który może przy-
czynić się do poprawy stanu zdrowia 
mieszkańców i  lepszego funkcjono-
wania miasta. Są to odważne wizje, 
ale jak powiedział wybitny amery-
kański urbanista Daniel Burnham: 
„nie róbcie małych planów – one nie 
mają magii, by wzburzyć ludzką krew 
i  prawdopodobnie nie zostaną zreali-
zowane. Róbcie duże plany, mierzcie 
wysoko w  nadziei i  pracy”. Te słowa 
stanowią motto dotychczasowych 
działań podejmowanych na Wydzia-
le Geodezji i  Kartografii PW w  od-
niesieniu do warszawskiej Pragi. 
Mamy nadzieję, że generowane na 
naszym wydziale pomysły we współ-
pracy z partnerami wpłyną pozytyw-
nie na przeobrażenia przestrzenne na 
warszawskiej Pradze.

Agnieszka Cieśla 

3 | Fort	Śliwickiego

(zdjęcia: 1 – Maciej Krüger; 3 – Marcin Łuniewski) 
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Galerie sztuki 
na warszawskiej Pradze

zarówno tych uznanych i  nagradza-
nych, jak i tych dopiero rozpoczynają-
cych swoją karierę. Miejsce wielu wy-
darzeń artystycznych – zrealizowano 
tu ponad 30 wystaw indywidualnych 

i  zbiorowych, a  także malarskich im-
prez plenerowych dla studentów.

Pragaleria − w  znajdującej się pod 
numerem 3 galerii prezentowane są pra-
ce współczesnych twórców grafiki cyfro-
wej i  tradycyjnej, a  także malarstwa od  
streetartu, poprzez malarstwo figura-
tywne, aż do abstrakcji. Co dwa miesiące 
w Pragalerii przygotowywane są wystawy 
tematyczne, m.in. grafiki cyfrowej, ko-
miksu, streetartu, ilustracji i fotografii.

Żywa Galeria Stalowa 52 − pre-
zentowana jest tu twórczość młodych, 

często debiutujących artystów. Jej mi-
sją jest ułatwienie odbiorcom dotarcia 
do sztuki. W każdy pierwszy czwartek 
miesiąca organizowane są w  galerii 
nowe wystawy. Wybierani są twórcy 

oryginalni, którzy nie ulegają aktual-
nym tendencjom i stylom.

Galeria Po Prawej Stronie Wisły 
– jest to autorska galeria Agniesz-
ki Niedźwieckiej na rogu ulic Ko-
nopackiej i  Stalowej. Od swojego 
powstania w  2010  r. skupia środo-
wisko artystów z  określoną wizją 
sztuki, reprezentujących bardzo wy-
soki poziom artystyczny. Wystawia-
na jest tu przede wszystkim sztuka 
współczesna: malarstwo figuratyw-
ne, abstrakcyjne, grafika, fotografia 

i rzeźba. Promowani są artyści mniej 
znani i młodzi, dla których wystawa 
w  galerii jest często pierwszą okazją 
do pokazania szerszej publiczności 
swojej twórczości. Galeria organi-

zuje też targowiska sztuki, spotka-
nia z  artystami, którzy wykorzystują 
także przestrzeń ulicy przylegającą 
do galerii.

David Prataraia − pracownia 
artysty malarza pochodzenia gru-
zińskiego. Jego twórczość, w  któ-
rej łączy on światy baśni, iluzji i  ma-
rzeń, była prezentowana na licznych 
wystawach. Wiele jego prac znala-
zło się też w  zbiorach prywatnych 
kolekcjonerów.

 (ep)

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

 

| Jedna	z	sal	
Pragalerii	znajdującej	
się	przy	ul.	Stalowej	
nr	3

(fot. Marcin Łuniewski)

..................................
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Na	wewnętrznej	południowej	ścianie	cerkwi	Zaśnięcia	
Najświętszej	Marii	Panny	w	Szczebrzeszynie	odkryto	niedawno	
freski	przedstawiające	sceny	z	Apokalipsy	według	św.	Jana.	
Jest	to	niezwykle	cenny	zabytek	o	unikatowym	charakterze	
ikonograficznym,	a	także	bardzo	rzadki	i	jedyny	na	terenie	
Polski	zachowany	przykład	cyklu	scen	inspirowanych	tekstem	
Objawienia	św.	Jana.

Malowidła 
w cerkwi 
w Szczebrzeszynie

małgorzata bednorz



Cerkiew w  Szczebrzeszynie, usy-
tuowana w  południowo-zachod-
niej części miasta, jest budowlą 
orientowaną, murowaną z  ka-

mienia wapiennego i  cegły; została wznie-
siona na planie prostokąta z prezbiterium na 
planie kwadratu. Dokładny czas powstania 
świątyni nie jest znany, są jednak przesłanki, 
na podstawie których można wnioskować, że 
została zbudowana w XVI w.

Pierwsza wzmianka o  parafii ruskiej 
w  Szczebrzeszynie pojawia się w  przywileju 
wystawionym przez Andrzeja Górkę w roku 
1588 (zob. Piotr Krasny, Fabrica Ecclesiae 
Ruthenorum. Dzieje cerkwi w  Szczebrze-
szynie i  jej rozbudowy w  latach 1777-1789 
w  świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowiec-
kiego, Kraków 2010, s. 15). Fundamenty 
wieży poprzedzającej nawę oraz prezbite-
rium mogą sugerować, iż świątynia powstała 
w XVI w., ponieważ taki układ przestrzenny 
był wówczas rozpowszechniony w cerkwiach 
wznoszonych w okolicach ziemi chełmskiej. 
Na takie datowanie wskazują także żelazne 
drzwi sanktuarium z datą „1540” lub „1560” 
(odczytanie przedostatniej cyfry nie jest do 
końca pewne). Znajduje się na nich również 
monogram utworzony przez litery cyrylicz-
ne „A” i „G” – inicjały Andrzeja Górki, który 
był w tamtym czasie właścicielem Szczebrze-
szyna. Podczas badań prowadzonych w pre-
zbiterium odkryto kryptę grobową z  trum-
ną, w której odnaleziono monetę – półgrosz 
Jana Olbrachta, wyłączony z obiegu w latach 
trzydziestych XVI w. To odkrycie sugeruje, że 
nawa powstała przed rokiem 1530 (Andrzej 
Guzik, Dokumentacja badań odkrywkowych 
nawarstwień ściennych nawy cerkwi w Szcze-
brzeszynie, 1993, mps, WUOZ w Lublinie – 
Delegatura w Zamościu). Malowidła, będące 
tematem tego artykułu, powstały najprawdo-
podobniej pomiędzy rokiem 1540 a począt-
kiem XVII w. 

Dzieje cerkwi w  Szczebrzeszynie ob-
fitują w  liczne przebudowy, zmiany form 
architektonicznych i wystroju. Znaczące re-
monty przeprowadzono w  drugiej połowie 
XVIII w. Z kolei w drugiej połowie XIX w. 
wewnętrzną ścianę wschodnią świątyni 

pokryto nowym malowidłem, a także wyko-
nano malowidła w formie prostokątnych qu-
adri riportati w centralnych częściach ściany 
północnej i południowej.

Kompleksowe prace konserwatorskie 
w cerkwi rozpoczęto w 1981 r. i trwały one 
przez kolejnych dwadzieścia lat. W  1982  r. 
wykonano pierwsze badania sondażowe na 
obecność polichromii w  nawie świątyni. 
Wkrótce potem fragmenty odsłoniętego 
tynku zewnętrznego pozwoliły na odkry-
cie pierwotnej warstwy polichromii. Jak już 
wtedy zauważono, „przedstawiają znaczne 
wartości kulturowe i  są cennym przykładem 
malarstwa ściennego w  obiekcie sakralnym” 
(A. Guzik, Dokumentacja…). W  badaniach 
prowadzonych w kolejnych latach zapropo-
nowano przeniesienie malowideł dziewięt-
nastowiecznych w  celu wyeksponowania 
cenniejszych pod względem artystycznym 
wcześniejszych malowideł, wydatowanych 
wstępnie na XVI lub XVII w. Prace mające 
na celu odsłonięcie omawianych malowideł 
ukazujących Apokalipsę trwały od listopada 

1 | Cerkiew	
w	Szczebrzeszynie,	widok	
od	południowego	zachodu
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2008 do listopada 2009  r. Wielu cennych 
i szczegółowych informacji na temat konser-
wacji malowideł szczebrzeszyńskich dostar-
cza dokumentacja konserwatorska (Maciej 
Filip, Dokumentacja konserwacji i restauracji 
malowideł ściennych i tynków zabytkowej cer-
kwi w  Szczebrzeszynie, I  – etap konserwacja 
ściany południowej, wschodniej, zachodniej 
i stropu, Kraków 2009, mps, WUOZ w Lu-
blinie – Delegatura w Zamościu). 

Dzięki bardzo dobremu stanowi zacho-
wania malowideł oraz prawidłowemu ich 
zabezpieczeniu, a także dzięki dokonanej już 
częściowej rekonstrukcji dzieła możliwe są 
dalsze badania nad jego ikonografią oraz roz-
wiązaniami formalno-stylistycznymi. Istot-
ną kwestią w tych badaniach jest próba wy-
jaśnienia przyczyn wyboru Apokalipsy jako 
tematu cyklu w  danym miejscu i  w  danym 
czasie. Czasy poprzedzające powstanie dzieła 
obfitowały w dramatyczne wydarzenia, takie 
jak liczne wojny, grabieże, niepokoje religij-
ne, okrutne egzekucje i zarazy dziesiątkujące 
ludność. Wydarzenia te mogły przyczyniać 
się do refleksji nad życiem po śmierci, Sądem 
Ostatecznym, wizjami piekła i  raju. Okru-
cieństwa ziemskie mogły być przez ówcze-
snych traktowane jako namiastka budzących 
lęk kar piekielnych. Były to czasy wielkiego 
kryzysu Kościoła Wschodniego, ale także 
Zachodniego.

Za moment zwrotny, mający bezpośredni 
i znaczący wpływ na sytuację i pesymistyczne 

nastroje w  kręgach prawosławnych należy 
uznać unię brzeską, zawartą w  1696  r. na 
synodzie w  Brześciu Litewskim, której ce-
lem było podporządkowanie osłabionego 
Kościoła prawosławnego na terenach Rze-
czypospolitej jurysdykcji papieskiej. Nie 
wszyscy biskupi podporządkowali się jej 
ustaleniom, a efektem tego był podział tegoż 
Kościoła na unitów i dyzunitów. Po 1596 r. 
cerkiew w  Szczebrzeszynie została przejęta 
przez unitów, nie zachowały się jednak żad-
ne źródła, świadczące o tym, czy odbyło się 
to na drodze pokojowej, czy też toczone były 
gwałtowne spory.

Na występowanie nastrojów apokalip-
tycznych w  świecie prawosławnym mogła 
mieć również wpływ działalność pisarzy 
szesnasto- i  siedemnastowiecznych z  obsza-
ru Wielkiego Księstwa Litewskiego: Stefana 
Zizanii, Leoncjusza Karpowicza i Atanazego 
Filipowicza, w  których dziełach najsilniej 
odczuwa się eschatologizm (Piotr Chomik, 
Eschatologia w XVI i XVII-wiecznej literatu-
rze prawosławnej z  obszaru Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, [w:] Czas Apokalipsy. Wi-
zje dni ostatecznych w  kulturze europejskiej. 
Od starożytności do wieku XVII, pod red. 
Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz, Wrocław 
2013, s. 100).

Z dramatycznych wydarzeń lokalnych 
dotyczących Szczebrzeszyna należy zwrócić 
uwagę na wielki pożar w 1583 r., który nie-
mal doszczętnie zniszczył średniowieczną 
zabudowę miasta. Wszystkie wymienione 
powyżej zdarzenia, procesy i  osoby mogły 
mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na 
nastroje apokaliptyczne na wschodnich te-
renach Rzeczypospolitej na przełomie XVI 
i XVII w.

Wśród źródeł literackich dla badanego 
cyklu apokaliptycznego na pierwszym miej-
scu należy wymienić Księgę Objawienia św. 
Jana Ewangelisty, której tekst był inspiracją 
dla niemal wszystkich przedstawionych scen, 
a  następnie Psalmy, Ewangelię według św. 
Mateusza oraz Księgę Dawida.

Wszystkie sceny i postacie zostały nama-
lowane na neutralnym tle w  kolorze żółta-
wej ochry lub na tle szaroniebieskich, skłę-
bionych obłoków. W  górnym wschodnim 
rogu umieszczono postać anioła, dmącego 
w  trąbę; symbolizuje on trzecią trąbę, opi-
saną w  Apokalipsie. Poniżej przedstawiono 
widok fragmentu miasta na wzgórzu, a nad 

2 | Malowidło	w	cerkwi	
w	Szczebrzeszynie	
−	„Gwiazda	Piołun”	
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nim płonącą gwiazdę. To przedstawienie 
odwołuje się do słów Apokalipsy: „I zatrąbił 
anioł trzeci, i spadła z nieba gwiazda wielka, 
gorejąca jako pochodnia, i  upadła na trzecią 
część rzek, i na źródła wód. A  imię gwiazdy, 
nazywają Piołyn” (Ap 8:10-11; wszystkie cy-
taty z  Nowego Testamentu wg przekładu ks. 
Jakuba Wujka z  łacińskiej Wulgaty; I  wyd. 
1599 r., tu korzystano z wydania z 1895 r.). 
Na  stokach wzgórza miasta umieszczono 
dwie leżące postacie, najprawdopodobniej 
ofiary kataklizmu: „i obróciła się trzecia część 
wód w piołyn, a wiele ludzi pomarło od wód, iż 
gorzkie się stały” (Ap 8:11).

Ponad wschodnim oknem nad warstwą 
obłoków znajdują się dwie postacie aniołów. 
Górny anioł dmie w  trąbę, a  na prawo od 
niego namalowane są drukowane łacińskie 
litery, składające się na napis „WE WE WE”. 
Najprawdopodobniej w  oryginalnej wersji 
malowidła napis ten miał formę „VAE VAE 
VAE”, co oznacza: „biada, biada, biada” (Ap 
8:13) i mógł zostać źle odczytany przez kon-
serwatorów. Scena została rozpoznana jako 
trąba pierwsza. Dolny anioł trzyma w rękach 
biały, okrągły, płaski przedmiot: „A drugi 
anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając 
kadzielnicę złotą” (Ap 8:3) lub „I widziałem 
drugiego anioła wstępującego od wschodu, ma-
jącego pieczęć Boga żywego” (Ap 7:2). Poniżej 
przedstawione jest stojące w  płomieniach 
miasto, które ilustruje następujące słowa: 
„I pierwszy anioł zatrąbił i stał się grad i ogień 

zmieszane z krwią, i zrzucone jest na ziemię: 
i trzecia część ziemi zgorzała, i wszelka trawa 
zielona zgorzała” (Ap 8:7).

W centralnej części górnej strefy znajdują 
się dwie postacie, stojące na wysokim wznie-
sieniu. Postać po lewej stronie jest to anioł, 
który w prawej dłoni trzyma włócznię wska-
zując na miasto, a lewą obejmuje drugą postać, 
która została rozpoznana jako św. Jan Ewange-
lista. Przedstawienie tych dwóch postaci ma 
na celu ukazanie, że to anioł objawił św. Jano-
wi, co ma się wydarzyć na końcu świata: „Ob-
jawienie Jezusa Chrystusa, które jemu dał Bóg, 
aby objawił sługom swym co ma się dziać w ry-
chle: i oznajmił, posławszy przez anioła swojego 
słudze swemu Janowi” (Ap 1:1).

Na prawo od tejże sceny znajduje się po-
stać, której głowa jest otoczona promieni-
stym nimbem, a  nogi ukazane jako kolum-
ny. Przed postacią umieszczona jest otwarta 
księga z literami cyrylicznymi. „I widziałem 
drugiego anioła mocnego zstępującego z nieba: 
w  obłok obleczonego, a  na głowie jego tęcza, 
a oblicze jego było jako słońce, a nogi jego jako 
słupy ogniowe. A  miał w  ręce swej książeczki 
otworzone: i  postawił nogę swoją prawą na 
morzu, a lewą na ziemi” (Ap 10:1-2).

W prawym górnym rogu ściany nama-
lowano budowlę otoczoną kolumnadą oraz 
postać świętego, jednak ze względu na to, 
iż dalsza część malowidła nie zachowała się, 
trudno jest powyższą scenę zidentyfikować. 
Poniżej znajdują się dwie postacie świętych, 
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z  ust jednej z  nich wydobywają się języki 
ognia, niewykluczone, że jest to Bóg Ojciec, 
tak opisany w Psalmie: „Uniósł się dym z jego 
nozdrzy, a  z  jego ust pochłaniający ogień” 
(Ps 18:9). Postacie kierują wzrok ku bestii 
o lwich łapach. Powyższej sceny nie udało się 
jednoznacznie zidentyfikować.

Dolną strefę otwiera od strony wschod-
niej scena przedstawiająca anioła i  tonący 
okręt, która ilustruje następujące słowa: 
„I  wtóry anioł zatrąbił […] i  trzecia część 
okrętów zginęła” (Ap 8:8-9). W  ościeżach 
okna wschodniego, z  lewej strony ukazany 
jest jeździec na białym koniu – postać ta 
jest najprawdopodobniej jednym z czterech 
jeźdźców Apokalipsy: „I widziałem iż otwo-
rzył Baranek jedną z  siedmiu pieczęci […]. 
I widziałem, a oto koń biały, a który na nim 
siedział miał łuk” (Ap 6:1-2). Z prawej strony 
ościeży namalowany jest jeździec na koniu 
barwy czerwonej: „I wyszedł drugi koń rydzy, 
a który na nim siedział dano mu jest aby od-
jął pokój z ziemi, a iżby jedni drugie zabijali: 
i dano mu miecz wielki” (Ap 6:4).

Centralną część dolnej strefy stanowi roz-
budowana scena, zajmująca całą przestrzeń 
ściany pomiędzy oknami. Scena ta została 
rozpoznana jako przedstawienie Sądu Osta-
tecznego. W górnej części ukazana jest gru-
pa Deesis (z greckiego: modlitwa, prośba), 
a  więc wizerunek Chrystusa jako Sędziego 

i Zbawiciela pomiędzy ukazanymi w pozach 
modlitewnych Matką Boską i  św. Janem 
Chrzcicielem, jako orędownikami za grzesz-
nych. Syn Boży przedstawiony jest w  typie 
Chrystusa Zmartwychwstałego – w  pozy-
cji stojącej z  rozłożonymi rękoma, ubrany 
w  białe perizonium i  czerwony płaszcz od-
słaniający tors i ramiona. Na lewo od postaci 
Chrystusa klęczy kobieta, rozpoznana jako 
Matka Boska, natomiast z prawej strony jest 
postać św. Jana Chrzciciela. Poniżej posta-
ci świętego znajduje się anioł, wyłaniający 
się z obłoków. W lewym górnym narożniku 
sceny Sądu Ostatecznego grupa pięciu męż-
czyzn siedzi na obłokach; żadna z postaci nie 
ma nimbu wokół głowy. Grupy tej nie udało 
się jednak jednoznacznie zidentyfikować.

Pod grupą Deesis namalowano motyw 
rozpoznany jako Etimazja (z greckiego: przy-
gotowanie), a więc symboliczne przedstawie-
nie pustego tronu, przygotowanego na Paru-
zję, czyli powtórne przyjście Chrystusa. Tra-
pezoidalny kształt bryły tronu wynika z za-
stosowania perspektywy odwróconej (inaczej 
zwanej bizantyńską). Na tronie umieszczono 
otwartą księgę z ledwie widocznym zarysem 
liter, trudnych do odczytania. Zza tronu 
wyłaniają się dwie postacie aniołów dmą-
cych w  trąby. Przedstawienie tronu-ołtarza 
ma swoje uzasadnienie w  tekście Objawie-
nia: „I  szósty anioł zatrąbił: i  słyszałem głos 
jeden ze czterech rogów ołtarza złotego, który 
jest przed oczyma Bożemi” (Ap 9:13). Mo-
tyw tronu przygotowanego na Dzień Sądu 
pojawia się również w  proroctwie Daniela: 
„Przypatrywałem się aż postawiono stołki, 
a starowieczny usiadł […] stolica jego płomie-
nie ogniste: koła jej ogień rozpalony” (Dn 7:9; 
wszystkie cytaty ze Starego Testamentu wg 
przekładu ks. Jakuba Wujka z łacińskiej Wul-
gaty, I wyd. 1599 r., tu korzystano z wydania 
z 1839 r.).

W lewej dolnej części sceny Sądu Osta-
tecznego zobrazowano zbawionych i  Raj. 
U góry przedstawiono grupę stojących męż-
czyzn, zwróconych w stronę Etimazji. Nie-
które z  postaci mają korony, mitry i  stroje 
charakterystyczne dla biskupów rzymsko-
katolickich, inne – mitry noszone przez 
biskupów prawosławnych, a  jeszcze inne – 
czarne szaty, najprawdopodobniej zakonne 
habity. Poniżej grupy postaci namalowano 
zarysowane szkicowo twarze, rozpoznane 
jako dusze zbawionych. Opisywaną grupę 
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stojących postaci rozpoznano jako grupę 
zbawionych, przedstawionych w  następu-
jącej kolejności: królowie starotestamento-
wi, biskupi, mnisi oraz inni święci. Poniżej 
przedstawiono fragment architektury – 
dwukondygnacyjną bramę, która najpraw-
dopodobniej przedstawia Bramę do Raju. 
Z  prawej strony namalowano diabła, wy-
obrażonego jako półludzka, półzwierzęca 
istota, przypominająca wyglądem satyra. 
Przed diabłem widoczne są delikatne zarysy 
być może dusz potępionych. Z prawej stro-
ny Etimazji przedstawiono postać stojącego 
starego mężczyzny, najprawdopodobniej 
jest to Mojżesz. Poniżej zachodniego okna 
pod warstwą ciemnych obłoków widać sce-
nę rozpoznaną jako diabły z duszami potę-
pionych w piekle.

Układ sceny Sądu Ostatecznego, uka-
zujący po prawicy Chrystusa zbawionych, 
a  po lewicy potępionych, ma swoje uzasad-
nienie w  Ewangelii według św. Mateusza: 
„I będą zgromadzone przezeń wszystkie naro-
dy, i odłączy je jedne od drugich, jako pasterz 
odłącza owce od kozłów. I  postawi owce po 
prawicy swojej, a kozły po lewicy. Tedy rzecze 
król tym którzy będą po prawicy jego: Pójdźcie 
błogosławieni ojca mego, otrzymajcie króle-
stwo wam zgotowane od założenia świata […]. 
Tedy rzecze i tym którzy po lewicy będą: Idźcie 
ode mnie przeklęci w ogień wieczny: który zgo-
towany jest dyabłu i Aniołom jego” (Mt 25:32-
34, 41). Aniołowie dmący na trąbach w dniu 
Sądu pojawiają się w  pierwszym Liście do 
Koryntian: „na trąbę ostateczną (albowiem 
zatrąbi trąbą) a umarli powstaną nieskażony-
mi” (1 Kor 25:52), a także w Liście do Tessa-
loniczan: „Albowiem sam Pan z rozkazaniem 
i z głosem Archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi 
z nieba” (1 Tes 4:16).

W rezultacie kolejność odczytanych scen 
jest następująca: 1. Trzecia trąba, gwiazda 
Piołun i  jej zniszczenia; 2. Pierwsza trąba, 
anioł z pieczęcią, płonące miasto; 3. Otwarcie 
szóstej pieczęci; 4. Anioł ze św. Janem Ewan-
gelistą; 5. Anioł z  księgą (oblicze jak słońce, 
nogi jak słupy ogniste); 6. Scena niezidenty-
fikowana: Budynek + dwóch świętych i istota 
o lwich łapach; 7. Druga trąba i tonący okręt 
(dolna strefa); 8. Pierwsza pieczęć – koń bia-
ły; 9. Druga pieczęć – koń czerwony; 10. Sąd 
Ostateczny; 11. Dwóch aniołów.

Analizując scenę Sądu Ostatecznego 
w  Szczebrzeszynie warto zwrócić uwagę na 

to, iż zarówno w  warstwie formalnej, jak 
i ikonograficznej widoczne są wpływy sztuki 
wschodniej oraz zachodniej. Pomimo wspól-
nej genezy przedstawień Sądu w  sztukach 
plastycznych na Wschodzie i  Zachodzie hi-
storia ich rozwoju oraz warstwa formalna 
diametralnie się różnią.

Dla sztuki bizantyńskiej i  ruskiej bar-
dzo charakterystyczny jest ogólny układ 
i  rozmieszczenie elementów kompozycji – 
wszystkie sceny i  postacie są podzielone na 
wyraźne, równoległe do siebie poziome rzę-
dy, kompozycje Sądu są zwykle bardzo zatło-
czone, dla podkreślenia, że sąd i  zbawienie 
dotyczą wszystkich ludów (jako przykłady 
mogą posłużyć ikony: z  Polany z  XV  w. – 
przechowywana w  Muzeum Narodowym 
w  Krakowie; z  Waniwki z  XV  w. – w  Mu-
zeum Narodowym we Lwowie). Nowożytne 
zachodnie przedstawienia Sądu charaktery-
zuje swobodniejsze rozmieszczenie postaci, 
a  także tendencja do iluzjonizmu, podkre-
ślanego m.in. za pomocą obłoków (fresk Fra 
Bartolomeo „Sąd Ostateczny”, około 1500 – 
Florencja, Museo di San Marco; obraz Tin-
toretta, 1558 – Wenecja, kościół Madonna 
dell’Orto). Scena w  badanej cerkwi wyka-
zuje cechy występujące w  obu kręgach kul-
turowych – w pewien sposób zachowano tu 
podział na rzędy (choć nie tak wyraźny, jak 
w  innych wschodnich przykładach), jednak 
ogólny układ postaci jest dość swobodny, 
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jak w dziełach zachodnich, a przestrzeń jest 
budowana za pomocą skłębionych obło-
ków. Warto zwrócić uwagę również na to, że 
przedstawiono tu stosunkowo niewiele ele-
mentów i postaci, co może wynikać z ogra-
niczonego rozmiaru pola obrazowego lub 
chęci zachowania przejrzystości kompozycji.

Scena centralna w górnej części kompozy-
cji – Deesis – jest charakterystyczna zarów-
no dla sztuki wschodniej (ikona z  XVII  w. 
w  Muzeum Ikon Rosyjskich; płaskorzeźba 
z kości słoniowej, X w. w Victoria and Albert 
Museum w Londynie), jak i dla zachodniej, 
która przejęła ten typ ikonograficzny z  Bi-
zancjum. W  wieku XVI Deesis w  kulturze 
zachodniej była już motywem rozpowszech-
nionym na szeroką skalę („Sąd Ostateczny” 
z  epitafium Jacoba Schmidta z  warsztatu 
Antona Mollera, 1595, w  kościele św. Ka-
tarzyny w  Gdańsku; „Sąd Ostateczny” Jana 
van Eycka, około 1430, w The Metropolitan 
Museum of Art w Nowym Jorku).

Sposób przedstawienia postaci Chry-
stusa zdecydowanie wskazuje już tylko na 
wpływy zachodnie, gdyż zachodnia ikono-
grafia przesuwa akcent z Chrystusa-sędziego 

na Chrystusa-odkupiciela i  z tego powodu 
Chrystus jest ukazywany w  typie Zmar-
twychwstałego (tak jak na malowidle 
w  Szczebrzeszynie), a  nie sądzącego Pana 
świata. Ukazuje się go w  czerwonym płasz-
czu królewskim, danym przez żołnierzy Pi-
łata; widoczny jest odsłonięty tors, nigdy 
niespotykany we wschodnich ikonach Sądu. 
Również układ rąk Chrystusa – prawa unie-
siona, błogosławiąca sprawiedliwych, a  lewa 
opuszczona w dół, odpychająca potępionych 
– wskazuje na inspiracje sztuką zachodnią 
(„Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga, 1472, 
Muzeum Narodowe w  Gdańsku; tryptyk 
Lucasa van Leydena, 1526, Lejda, Stedelijk 
Museum de Lakenhal; Janina Kłosińska, 
Dwie ikony Sądu Ostatecznego w zbiorach sa-
nockich, „Materiały Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku”, nr 6, 1967, s. 32-33). 
Motyw sfery pod stopami Chrystusa, obecny 
w omawianym malowidle, stał się popularny 
od czasów późnego średniowiecza.

Przedstawiona poniżej Etimazja jest naj-
bardziej typowym motywem wschodniego 
typu wizerunku Sądu i do tego typu przed-
stawień została włączona w  XI  w. (płasko-
rzeźba z kości słoniowej, X w.; ikona z Pola-
ny, XV w.). Przez badaczy odczytywana jest 
jako tron przygotowany dla Chrystusa na 
Sąd Ostateczny, choć nie wszyscy zgadza-
ją się z tą tezą, wskazując na to, iż Chrystus 
jest obecny na tronie w symbolicznej posta-
ci. Przedstawienie tronu może się również 
wiązać z historią opisaną w apokryfach, we-
dług której apostołowie mieli przygotować 
dla Chrystusa tron z chlebem eucharystycz-
nym. Przed XIV w. Etimazja często przybie-
rała formę prostej ławy, która w  kolejnych 
wiekach przekształciła się w  ozdobny tron 
z oparciem, a czasami ołtarz. Na tronie może 
leżeć krzyż, Ewangelia (tak jak ma to miejsce 
w  Szczebrzeszynie), narzędzia męki lub go-
łębica. Opierając się na postanowieniach so-
boru w Efezie (431 r.), uznano, że przewod-
nictwo Chrystusa może być wyrażane przez 
obecność tronu z Ewangelią.

Przedstawiony w  Szczebrzeszynie w  le-
wej dolnej części Sądu chór sprawiedliwych 
(zbawionych) zachowuje hierarchiczny 
układ typowy dla sztuki bizantyńskiej. Świę-
te hierarchie są wynikiem hierarchicznego 
charakteru społeczeństwa cesarstwa bizan-
tyńskiego. Miało to odzwierciedlać uporząd-
kowaną budowę świata, dwór cesarski miał 
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być powtórzeniem ładu istniejącego w  nie-
bie. Z tych przekonań wynika funkcjonujące 
w  prawosławnej tradycji przekonanie o  sta-
tusie poszczególnych grup świętych. Według 
Aleksandry Sulikowskiej układ postaci jest 
zwykle następujący: prorocy, starotestamen-
towi królowie, męczennicy, biskupi, pustel-
nicy. Powyższa hierarchia odpowiada opi-
sowi z  Hermenei Dionizjusza z  Furny oraz 
tekstom staroruskim o charakterze eschato-
logicznym (A. Sulikowska, Dwie hierarchie. 
Zbawieni i potępieni na ruskich ikonach Sądu 
Ostatecznego – próba nowej interpretacji, 
[w:] Czas Apokalipsy…, s. 234-235). W ma-
lowidle szczebrzeszyńskim hierarchia zba-
wionych jest następująca: królowie starote-
stamentowi, biskupi, mnisi i inni święci.

„Piekło” w  cerkwi w  Szczebrzeszynie, 
w  porównaniu z  innymi przedstawieniami 
tego tematu, jest ukazane w  bardzo prosty, 
schematyczny sposób z  użyciem stosunko-
wo niewielu elementów. Ukazano tu jedynie 
cztery diabły, poganiające lekko zarysowane 
dusze potępionych. Upodobnienie ich do 
satyrów może wskazywać na inspiracje za-
chodnią ikonografią mitologiczną. W więk-
szości wschodnich scen obrazujących piekło 
ukazuje się diabły torturujące i  stosujące 

określone kary wymierzane za konkretne 
grzechy (ikony z  Lukov-Venécii i  Jedlinki). 
Na czele grupy potępionych może pojawiać 
się postać Mojżesza ukazująca im Zbawicie-
la, tak jak ma to miejsce w Szczebrzeszynie. 
W ruskich ikonach Sądu często wśród potę-
pionych ukazuje się konkretne narody, ubra-
ne w charakterystyczne dla nich stroje (ikona 
z  Waniwki, pierwsza połowa XV w.; ikona 
z Lipia, pierwsza połowa XVII w. – Sanok, 
Muzeum Historyczne).

Podsumowując, w  scenie Sądu Osta-
tecznego w  Szczebrzeszynie dostrzegalne 
są wpływy zarówno sztuki wschodniej, jak 
i  zachodniej, przeważają jednak inspiracje 
i  motywy zachodnie. Natomiast swobodne 
łączenie elementów o  różnej genezie może 
świadczyć o otwartości autora programu iko-
nograficznego i  dobrej znajomości tradycji 
przedstawiania Sądu, a  także wielu przykła-
dów malowideł ukazujących ten temat.

Z porównania tekstu Objawienia z malo-
widłem w Szczebrzeszynie wynika, że zlece-
niodawca – autor programu ikonograficzne-
go – wybrał stosunkowo niewiele wydarzeń 
z  bardzo rozbudowanej narracji Apokalipsy. 
Można przypuszczać, że powodem wyboru 
takiej koncepcji była niewielka powierzchnia 
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ściany, którą miały zostać pokryte malowi-
dła. Jednocześnie, nie należy wykluczać moż-
liwości, iż program cyklu apokaliptycznego 
w  Szczebrzeszynie był bardziej rozbudowa-
ny i zajmował również powierzchnię innych 
ścian, na których malowidła nie zachowały 
się. Za tą hipotezą przemawia fakt pominię-
cia elementów dość szeroko rozpowszech-
nionych w  przedstawieniach Apokalipsy 
w  sztukach plastycznych, a  więc wizji Nie-
wiasty Apokaliptycznej ze smokiem, walki 
Archanioła Michała ze smokiem, wizerunku 
bestii, upadku Babilonu czy Niebiańskiego 
Jeruzalem. Istnieje pewne prawdopodobień-
stwo, że te sceny znajdowały się na innych 
ścianach, lecz nie zostały zachowane do na-
szych czasów.

Z kolei różnice w  kolejności ukazywa-
nych scen można tłumaczyć faktem, że chro-
nologia wydarzeń w  Apokalipsie jest w  pe-
wien sposób niekonsekwentna i z pewnością 
nie jest najistotniejszą kwestią w interpretacji 
Księgi Objawienia. Autor programu ikono-
graficznego mógł zatem pozwolić sobie na 
pewną dowolność w układzie scen i kierowa-
nie się względami estetycznymi przy plano-
waniu kompozycji.

Oprócz analizy ikonograficznej malowi-
deł w Szczebrzeszynie, istotnym elementem 
badań jest również próba ich wydatowania 
na podstawie stylistycznej analizy porów-
nawczej z  wybranymi przykładami malar-
stwa monumentalnego w  Polsce z  około 
1600  r. − o  określonej przez badaczy dacie 
powstania. Kryteria selekcji przy wyborze 
przykładów (których zachowało się bardzo 
niewiele) były następujące: polichromie we 
wnętrzach cerkiewnych (malowidła w  cer-
kwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej – 
datowanie niepewne, XV lub XVI w.), dzieła 

powstałe na terenach południowo-wschod-
nich obecnej Rzeczypospolitej (dekoracja 
w winiarni „Pod Fortuną” w Lublinie – lata 
1560-1580). Ze względu na zbyt mały ma-
teriał porównawczy wybrano również dzie-
ła powstałe na terenach bardziej odległych 
(dekoracja absydy kościoła Zwiastowania 
NMP w  Czerwińsku, przypisywana Han-
sowi Dürerowi, druga ćwierć XVI w.; freski 
Stanisława Samostrzelnika w kościele i kruż-
gankach opactwa cystersów w  Mogile, lata 
trzydzieste XVI w.; dekoracja sklepienna 
i kaplicy bp. Noskowskiego w bazylice Zwia-
stowania NMP w Pułtusku, lata pięćdziesią-
te XVI w.).

Niestety, analiza porównawcza warstwy 
formalnej powyższych dzieł nie pozwala na 
precyzyjne wydatowanie malowidła w Szcze-
brzeszynie ze względu na różną genezę i od-
mienne warsztaty, można jednak przypusz-
czać, iż są one nieznacznie późniejsze, a więc 
mogły powstać u schyłku wieku XVI, na co 
wskazuje również tak istotne wydarzenie, 
jak zawarcie unii brzeskiej (1596 r.), którego 
konsekwencje w  logiczny sposób wyjaśniają 
wybór tematu dla cyklu malowideł w cerkwi 
szczebrzeszyńskiej. Dokładniejsze wydato-
wanie dzieła na podstawie porównawczej 
analizy stylistycznej byłoby możliwe w przy-
padku odkrycia innych dzieł malarstwa mo-
numentalnego z pobliskich terenów z czasów 
około 1600 r. oraz uzupełnienia stanu badań 
na ten temat. Malowidła szczebrzeszyńskie 
można zatem włączyć jedynie do korpusu 
dzieł malarstwa monumentalnego w  Polsce 
XVI w. i mogą one stanowić przyczynek do 
dalszych studiów dotyczących omawianego 
zagadnienia.

Małgorzata Bednorz

8 | Scena	„Diabły	
z	duszami	potępionych”	

(zdjęcia: 1, 4-8  − Piotr Krasny, 
2, 3 − Michał Kurzej)
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Prace rzeźbiarskie polskiego samotnika znad Arno 
– Teofila Lenartowicza (1822-1893) – były ko-
mentowane zarówno w prasie włoskiej, jak i pol-
skiej. Cechą specyficzną uwag dotyczących tych 

dzieł było operowanie porównaniami czy odniesieniami 
do sztuki renesansu z kręgu Półwyspu Apenińskiego. Naj-
prawdopodobniej to Włosi jako pierwsi skojarzyli prace 
plastyczne Lenartowicza z  dorobkiem toskańskiego od-
rodzenia, co z czasem podchwycili polscy krytycy i redak-
torzy pism. Jednocześnie sam poeta informował o swoich 
artystycznych juwenaliach, w  wielu listach akcentując 
nawiązywanie do tradycji sztuki włoskiej poprzez przy-
wołanie nazwisk dawnych mistrzów. Pierwszym polskim 
komentatorem dzieł artysty był przypuszczalnie Józef 
Ignacy Kraszewski, jako jeden z korespondentów lirnika 
mazowieckiego, podkreślając w swoich recenzjach Lenar-
towiczowskie inspiracje sztuką XV i XVI w.

Poeta, informując przyjaciół o swoich nowo powsta-
łych dziełach, posługiwał się specyficznymi określeniami 
kojarzonymi z artystami renesansu, które miały charak-
teryzować jego własne rzeźby. Wzmiankował zatem, że 
tworzy: „à la Cellini”, „na sposób Celliniego”, „alla Ver-
rocchio” czy wręcz „benewentuje” (Anna Król, Teofil Le-
nartowicz – rzeźbiarz, katalog wystawy monograficznej 
w  Muzeum Narodowym w  Krakowie, listopad 1993 – 
styczeń 1994, Kraków 1993, s. 18). Swoje prace wyko-
nywał także „alla Luca della Robbia” (Teofil Lenartowicz 
– Julia Jabłonowska. Korespondencja, opracował i do dru-
ku podał Józef Fert, Lublin 2003, s. 244), a w kontekście 

jednego z  planowanych dzieł lirnik wspominał o  arty-
stycznych źródłach, pisząc: „gdybym miał zdrowie choć-
by na trzy lata, zrobiłbym drzwi à la Sansovino, a la non 
so chi, bo jak Ghiberti powiedzieć byłoby zrozumieniem” 
(Józef Ignacy Kraszewski – Teofil Lenartowicz. Korespon-
dencja, do druku przygotował i  komentarzem opatrzył 
Wincenty Danek, Wrocław 1963, s. 130). Ta autocha-
rakterystyka wyrażona poprzez metaforykę pozwalała 
zrozumieć innym prace Lenartowicza, gdyż na taki spo-
sób opisu tworzonych dzieł pozwalał sobie polski rzeź-
biarz głównie w  korespondencji, zwłaszcza z  Kraszew-
skim. Wydaje się, że lirnik na bieżąco informował pisarza 
o własnych dokonaniach, kojarząc je z dorobkiem odro-
dzenia, miał bowiem świadomość wagi recenzji pisanych 
przez autora Ulany, mogących wpłynąć na potencjalne 
zamówienia płynące z rodzinnego kraju.

Wśród artystów, do których nawiązywał Lenarto-
wicz, najczęściej wymieniany był przez poetę Benvenuto 

Teofil Lenartowicz 
o inspiracjach sztuką 
renesansu w korespondencji 
z przyjaciółmi

Z warsztatu historyka sztuki

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

1 | Karta	tytułowa	I trattati dell’oreficeria e della scultura di Benvenuto 
Cellini,	oprac.	Carlo	Milanese,	Florence	1857

2 | Wizerunek	Benvenuta	Celliniego	z	książki	Życie Benvenuta Cellini, 
złotnika i rzeźbiarza,	tłum.	Hieronim	Feldmanowski,	t.	I,	Poznań	1868 21

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2018    |   35



Cellini. Wpływ na zainteresowanie twórczością urodzo-
nego we Florencji mistrza mogły mieć nie tyle jego dzie-
ła, co biografia i traktaty, które po około trzystu latach 
od śmierci Celliniego zostały odnalezione przez Fran-
cesca Tassiego w Bibliotece św. Marka w Wenecji. Trak-
taty i autobiografię włoskiego artysty opracował i wydał 
w 1857 r. Carlo Milanese. Zresztą życiorys mistrza został 
szybko, bo już w roku 1868, przełożony na język polski 
przez Hieronima Feldmanowskiego i wydany w Pozna-
niu (zob. Jacek A. Rochacki, Traktat o  sztuce złotniczej 
Benvenuta Celliniego, Warszawa 2013, s. 9-10). Lenar-
towicz znał najprawdopodobniej żywot artysty, wspo-
minał chociażby o  jednym z  jego sonetów w  liście do 

Kraszewskiego ( J. A. Rochacki, Traktat…, s. 104-106). 
Dorobek italskiego rzeźbiarza i  złotnika łączył lirnik 
z problematyką wykonania i wykończenia dzieła. Prace 
Celliniego przywoływane były przez samotnika znad 
Arno ze względu na trudność wykonania, precyzyjność 
ujęcia, drobiazgowość detalu, wielość wątków. Dzie-
ło poprzez wiele mozolnie opracowanych części miało 
wywoływać wrażenie spójnej całości, a tym samym było 
przeznaczone do oglądu z bliska i z dystansu, co pozwa-
lało śledzić każdy element. Umożliwiało kontemplację 
poprzez studiowanie faktury pracy, jej załamań i wypu-
kłości. Mozolne i dokładne opracowywanie kompozycji 
przez pozostającego na usługach francuskiego dworu 

3 | Teofil	
Lenartowicz,	
kielich	i	patena	
ofiarowana	
Piusowi	IX,	
1877;	obok	
fragmenty	
kielicha	
i	pateny

3
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złotnika było charakterystyczne zarówno dla drobnych 
dzieł, jak i  monumentalnych rzeźb stojących w  prze-
strzeni miasta.

W twórczości Lenartowicza dobrym przykładem wy-
tężonej i skomplikowanej pracy nad dziełem był kielich 
z pateną (1877), ofiarowany przez polską delegację Piu-
sowi IX. Ksiądz Wincenty Smoczyński, który odtworzył 
w swojej książce przebieg wizyty u papieża, tak opisywał 
owe niezwykłe dzieło sztuki: „Kielich ten wykonany jest 
w smaku odrodzenia (styl renesansowy), a zrobiony ze sre-
bra grubo pozłacanego. Czasza kielicha jest bez połysku, 
pokryta gwiazdeczkami błyszczącemi; na niej strony, ob-
razek Matki Boskiej Częstochowskiej, rznięty w  srebrze; 
z drugiej, obrazek Unii brzeskiej, przedstawionej w postaci 
dwóch biskupów obu obrządków, jednego w infule a dru-
giego w  mitrze, podających sobie ręce. Na podstawie stoi 
czterech męczenników, patronów polskich: św. Wojciech, 
św. Stanisław, biskup, bł. Jędrzej Bobola i św. Józefat Kun-
cewicz, trzymających tyarę papieską, oplecioną wieńcem 
cierniowym. Poniżej cztery obrazeczki koliste, przedsta-
wiające patronki polskie: św. Kunegundę, św. Jadwigę, 
św. Salomeę i  św. Bronisławę. Podstawę ozdabiają herby 
Polski, Litwy, Rusi i miasta Lwowa. Trochę niżej umiesz-
czone w  płaskorzeźbach podobizny wyznawców polskich, 
świętych: Jacka, Kazimierza, Jana Kantego i Stanisława 
Kostki. A  dalej obrazy czterech sławnych bitew polskich: 
pod Ligicą [sic!], Orszą, Warną i Wiedniem. Kielich ten 
bardzo się podobał Piusowi IX, a  złotnicy florenccy oce-
nili samą robotę na dziesięć tysięcy franków” (Wincenty 
Smoczyński, Rzym, jego kościoły i pomniki, Kraków 1877, 
s. 467, przypis 2; cyt. za: Janusz St. Pasierb, Michał Ja-
nocha, Polonica artystyczne w  zbiorach watykańskich,  
[b. m., b. r.], s. 269-270).

Opis ten, jak trafnie zauważył ksiądz Janusz Stanisław 
Pasierb, wymaga kilku uzupełnień i sprostowań. Na kra-
wędzi stopy znajduje się sygnatura wykonawcy: „MAR-
CHESINI  FIRENZE”. Kielich wykonano z pozłacanego 

srebra, a figury, sceny i herby wraz z krawędzią stopy od-
lano w srebrze. Jego forma nie jest neorenesansowa, ale 
eklektyczna, przy czym stopa nawiązuje do gotyku, po-
wtarzając plan czteroliścia wpisanego w kwadrat, znany 
dobrze z  tak podziwianych przez Lenartowicza kwater 
pierwszych i  drugich drzwi do florenckiego baptyste-
rium. Ten sam motyw pojawia się w  charakterze obra-
mienia dwóch przedstawień grawerowanych na czaszy: 
Matki Boskiej Częstochowskiej i  unii brzeskiej. Sceny 
wieńczą półplastyczne pary aniołów trzymające koronę, 
a pod nimi znajdują się orły w koronach. Srebrne posta-
cie czterech wymienionych męczenników, trzymające 
w podniesionych rękach tiarę papieską, stanowią nodus 
kielicha. Cokół tego nodusu ozdobiony jest popiersiami 
czterech świętych niewiast. Nie są to jednak „obrazeczki 
koliste”, ale figury półplastyczne, ujęte w  ramy z  moty-

wem trójliścia, wpisanego w  równoboczny trójkąt ( Ja-
nusz St. Pasierb, Michał Janocha, Polonica…, s. 270).

W dekoracji stopy, pomiędzy wizerunkami świę-
tych przedstawił rzeźbiarz wspomniane wyżej herby 
w ozdobnych kartuszach. Pod nimi znajdują się cztery 
owalne sceny bitew. U dołu podstawy, wokół krawędzi 
biegnie łaciński napis dedykacyjny: „PATRI SANCTIS-
SIMO PIO PP IX ANNO AB EIUS EPICOPATU QU-
INQUAGESIMO LEOPOLITANI IN POLONAE FI-
DEI FIRMITATIS ARGUMENTUM” (Ojcowi Święte-
mu Piusowi IX w pięćdziesiątym roku jego biskupstwa 
lwowianie na znak wierności Polaków). Z  kolei pod 
spodem stopy umieszczono napis: „GRATA POLONIA 
/ Cura / Eduadi Podolski sacerdotis”. Do kielicha do-
łączona była patena, przedstawiająca od spodu anioła 
zmartwychwstałego, siedzącego na grobie, wokół któ-
rego znajduje się cytat: „QUIS REVOLVET NOBIS 
LAPIDEM / MARC CAP XVI” (Któż nam kamień 
odwali). Fragment ten miał charakter aluzyjny do ów-
czesnej sytuacji politycznej Polski, dodatkowo jeszcze 

4 | Andrea	
del	Verrocchio,	
„Wizerunek	Lorenza	
de	Medici”,	1480

5 | Centralne	
przedstawienie	
cyborium	
z	dekoracją	Andrea	
della	Robbi,	
który	ukazał	
św.	Franciszka	
otrzymującego	
stygmaty	
i Archanioła	
Gabriela	
z	Tobiaszem,	
1475	(w	zbiorach	
muzeum Santa 
Croce)

................................4
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podkreślonej przez dołączony do dzieła sztuki wiersz 
Lenartowicza:

„Kielich ten mieści w sobie twe dzieje
Ojczyzno moja, a w sobie Krew Bożą;
Dla Krwi, co spadła i co wciąż się leje

Bramy niebieskie Anieli otworzą.
Odkąd ofiara odprawia się cicha,
Nie podniesiono takiego kielicha.”

Lenartowicz mógł także dorobek Celliniego koja-
rzyć ze swoiście pojmowanymi, określonymi formami. 
W twórczości rzeźbiarskiej  lirnika, obok reliefu, poja-
wiają się takie formy, jak antepedium, cyborium, epita-
fium, kropielnica, medalion, aż po pomysły na kielich 
mszalny, pomnik wolno stojący, statuetkę, drzwi nagrob-
ne, a nawet tarczę (wszystkie – wykonane lub planowane 
– wspominał poeta w  korespondencji z  Kraszewskim). 
Poeta-rzeźbiarz rozumiał przytoczone tu przykłady jako 
określone formuły rzeźbiarskie, które zazwyczaj wypeł-
niał treścią religijną lub nawiązującą do historii Polski, 
niemniej jednak część z tych form kojarzył zapewne ze 
sztuką renesansową, a być może i z twórczością samego 
Celliniego. Prace nad wspomnianymi dziełami wyma-
gały wielu godzin skupienia nad odpowiednim ufor-
mowaniem modelu, sporej precyzji w  oddaniu detalu, 

misternego i żmudnego cyzelowania. W większości rzeźb 
lirnika przeważają drobne formy, pozwalające na poetyc-
ką narrację, a zarazem wymagające określonej zręczności 
rzeźbiarskiej w sposobie ujęcia tematu.

Obok Celliniego samotnik znad Arno wymieniał 
także nazwiska innych artystów. Z dorobkiem Andrei del 
Verrocchia powiązał „drobne obrazki”, które sam tworzył 
w formie medalionu z wizerunkiem Ludwiki Plater-Zy-
berek (1874). Jeśli wzmianka poety dotyczyła portretu, 
to polski rzeźbiarz kojarzyć mógł popiersia italskiego 
mistrza, które przepełnione są weryzmem ukazywanych 
postaci, ale oczywiście nie była to cecha charakterystycz-
na dla tego tylko renesansowego artysty. Lenartowicz 
zresztą nie stronił od pomysłów wiernego przedstawienia 

6 | Lorenzo	Ghiberti,	wschodnie	drzwi	baptysterium	San	Giovanni	we	
Florencji,	u	szczytu	dekoracja	rzeźbiarska	przedstawiająca	Chrzest	Chrystusa	
dłuta	Jacopo	Sansoviono,	1425-1450

7 | Lorenzo	Ghiberti,	detale	wschodnich	drzwi	baptysterium	San	Giovanni	
we	Florencji,	1425-1450

8 | Fragment	kaplicy	Salviatich	z	drzwiami	nagrobnymi	Zofii	z	Kickich	
Cieszkowskiej,	1870-1872	(po	prawej)	i	nagrobkiem	Zofii	z	Czartoryskich	
Zamoyskiej	(po	lewej),	kościół	Santa	Croce	we	Florencji

9 | Teofil	Lenartowicz,	drzwi	nagrobne	Zofii	z	Kickich	Cieszkowskiej,	1870- 
-1872,	kościół	Santa	Croce	we	Florencji

(ilustracje: 4 – wg https://pl.pinterest.com/pin/356417757982255578;  
5-9 – fot. Arkadiusz Krawczyk)

..........................................................................................................................
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postaci, szczególnie jeśli portretował znaną sobie osobę. 
Z kolei rzeźbę Lucci della Robbia skojarzył z małym oł-
tarzykiem, który stworzył do kościoła w Signi (nie udało 
się ustalić, co to za rzeźba). Nie jest sprawą do końca zro-
zumiałą, czy chodziło o  podobne opracowanie tematu 
ikonograficznego – wizerunek Madonny na tle archi-
tektoniczno-floralnej dekoracji, czy o sposób tworzenia 
(być może praca wykonana była w terakocie, jak zwykł 
to robić Luccia della Robbia). Z kolei działalność Jacopa 
Sansovina wymieniona została w kontekście „drzwi raju” 
florenckiego baptysterium. Artysta ten był autorem gru-
py przedstawiającej scenę Zwiastowania, znajdującej się 
nad drzwiami prowadzącymi do chrzcielnicy, współtwo-
rząc w ten sposób z reliefową dekoracją portalu program 
ikonograficzny od północnej strony budynku. Lenarto-
wicz, przywołując nazwisko renesansowego rzeźbiarza, 
być może myślał o wzajemnym powiązaniu i dopełnia-
niu drzwi zdobionych figuralną dekoracją i rzeźby wień-
czącej całość. 

W nagrobku Zofii z Kickich Cieszkowskiej, znajdu-
jącym się w kościele Santa Croce we Florencji (praca z lat 
1870-1872), nad symbolicznymi drzwiami umieszczone 
jest popiersie z  wizerunkiem zmarłej. Podobnie skom-
ponował rzeźbiarz także nagrobek Augusta Cieszkow-
skiego (1870-1872) w szesnastowiecznym drewnianym 

kościele św. Mikołaja w Wierzenicy (gmina Swarzędz). 
Być może pomysł zestawienia z  sobą reliefu i  rzeźby 
mógł ewoluować w twórczości samotnika znad Arno do 
takich form, jak „Głowa św. Jana na misie” (1870-1873) 
czy „Głowa konającego Polaka” (1877), w  których do-
szło do połączenia tych dwóch sposobów przedstawie-
nia. Ponadto nie można wykluczyć, że poeta znał drzwi 
Sansovina wykonane do zakrystii w Bazylice św. Marka 
w  Wenecji, opracowane jednak znacznie skromniej niż 
drzwi Lorenza Ghibertiego. W  tym wypadku na zasa-
dzie porównania dwóch realizacji Lenartowicz wskazy-
wałby na lepsze wykonanie, a  zarazem podkreślał swój 
niedościgniony wzór mistrza rzeźbiarskiego. Jak pisała 
Anna Król, polski rzeźbiarz przejął od Lorenza di Barto-
lo sposób komponowania wielopostaciowych scen, zasa-
dę ulokowania ich w krajobrazie lub na tle architektury, 
a  także metodę prowadzenia narracji, w  której to „na 
pierwszym planie umieszczona jest wypukle modelowa-
na scena, będąca konsekwencją zdarzeń przedstawionych 
w płaskim reliefie na drugim i trzecim planie” (Anna Król, 
Teofil Lenartowicz…, s. 17). Najlepszym tego przykła-
dem są „Drzwi nagrobne Zofii z Kickich Cieszkowskiej” 
w kościele Santa Croce we Florencji.

Arkadiusz Krawczyk
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został kpt. Czesław Mączyński. Od 
początku do walki włączyli się cywi-
le, zwłaszcza studenci i  gimnazjaliści. 
W  budynku Szkoły Powszechnej im. 
Henryka Sienkiewicza przy ul.  Du-
nin-Borkowskich 23 (róg Polnej) czu-
wający w  pogotowiu kadrowy bata-
lion o  godz. 10 odparł pierwszy atak 
ukraiński. Wkrótce w  szkole uloko-
wano dowództwo V Odcinka obrony, 
ale jej znaczenie było niepomiernie 
większe. Stanowiła kluczowe centrum 
działań jako ośrodek dowodzenia 
i  łączności, uzbrojenia, zaopatrzenia 
i  pomocy medycznej. Przyjmowa-
no tu także ochotników, lwowskie 
Orlęta. 

Neogotycki gmach, wzniesio-
ny w  1906  r., zaprojektował Michał 
Łużecki. W  wystroju uwagę zwraca-
ją zwłaszcza zoomorficzne gargulce 
(rzygacze). Herby Lwowa nad dwoma 
okazałymi portalami widnieją do dziś 
(choć pozbawione „polskiego”, wspię-
tego lwa), ale szkoły nie ma tu od daw-
na. Po drugiej wojnie światowej, by 
zatrzeć przeszłość miejsca, w  przebu-
dowanym wnętrzu ulokowano fabry-
kę kineskopów. Teraz nieużytkowany 
od lat budynek jest zamknięty na głu-
cho. Ulica Polna otrzymała  w 1919 r. 
nazwę Lwowskich Dzieci (obecnie 
Bohaterów UPA).

Szkoła Konarskiego 
Szkoła Powszechna im. Stanisława 

Konarskiego przy ul. Kętrzyńskiego 1 
(róg Leona Sapiehy), z  efektownymi 
narożnymi wieżyczkami, wybudowa-
na została w 1893 r. według projektu 
Brunona Bauera i  Jana Dolińskiego. 
2 listopada 1918 r. oddział obrońców 
przejął ważny strategicznie gmach od 
deklarujących neutralność żołnierzy 

węgierskich, którzy pozostawili część 
uzbrojenia. Dowództwo III Odcinka 
kierowało stąd walką w trzech wyod-
rębnionych organizacyjnie rejonach 
– pododcinkach: Dyrekcji Kolejowej, 
ul. Bema oraz Góry Stracenia. Tu też 
mieściła się Komenda Uzupełnień. 
Dziś jest to również szkoła – nr 55. 
Wygląd budynku niewiele się zmie-
nił, tylko z fasady, jak z wielu innych 
miejsc, zniknął po 1945 r. wizerunek 
Krzyża Obrony Lwowa.

Góra Stracenia
Po ciężkim boju Polacy 3 listo-

pada zajęli dominujące nad Kleparo-
wem wzgórze, zwane Górą Stracenia, 
a wcześniej Hyclową, jako że od XV w. 
odbywały się tu egzekucje. Samo miej-
sce dobitnie przypominało o  sztafecie 
walczących za niepodległość pokoleń. 
31 lipca 1847  r. zostali tu powieszeni 
organizatorzy galicyjskiego powstania 
1846 r., Teofil Wiśniowski i Józef Ka-
puściński. W 1895 r. mieszkańcy Lwo-
wa postawili na ich cześć pomnik, za-
projektowany przez Juliana Markow-
skiego. W listopadzie 1918 r. żołnierze 
porucznika Romana Abrahama toczyli 
więc krwawe walki o utrzymanie redu-
ty u stóp wysokiego obelisku z napisem 
„za wolność Ojczyzny”, zwieńczonego 
rzeźbą orła, zrywającego się do lotu. 
A  walczyli tak odważnie i  ofiarnie, że 
zyskali miano „Straceńców”. By okazać 
pogardę śmierci, na rękawy mundurów 
naszyli wizerunki trupiej czaszki. Po 
przybyciu odsieczy, gdy obrońcy osta-
tecznie zajmowali miasto, to właśnie 
„Straceńcy” rankiem 22 listopada za-
tknęli polską flagę na wieży lwowskie-
go ratusza.

Po 1945  r. obelisk – bez znisz-
czonego orła – trwał na zarastającym 

Lwów 1918  
– przestrzeń pamięci

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

We Lwowie 26 czerwca 
1914  r., podczas po-
grzebu Józefa Kajeta-
na Janowskiego, sekre-

tarza Rządu Narodowego z  1863  r., 
Józef Piłsudski mówił całkiem już 
otwarcie: „Nie myśl, przyszły  żołnie-
rzu polski, że twoja jutrzenka ma być 
pięknym i różowym zaraniem szczęścia 
i chwały, że ciebie będą chowali z tymi 
honorami, jak dziś, po latach pięćdzie-
sięciu – chowamy wodza naszych dzia-
dów. Twoja jutrzenka to błysk pioru-
na na czarnej chmurce [...], ty nie za-
drżysz przed walką, na którą cię twój 
Rząd Narodowy wyśle”. Dwa dni póź-
niej w Sarajewie zginął w zamachu ar-
cyksiążę Franciszek Ferdynand Habs-
burg... Gdy u  schyłku Wielkiej Woj-
ny rodziła się Polska niepodległa, gdy 
– jak pisał legionowy poeta Edward 
Słoński – „już Ją widzieli idącą”, niko-
mu z  polskich mieszkańców Lwowa, 
stanowiących wówczas zdecydowaną 
większość, nawet nie przyszłoby do 
głowy, że jego miasto, zawsze wierne 
Rzeczypospolitej, mogłoby do niej 
nie należeć. Tym większym szokiem 
było obsadzenie w  nocy z  31 paź-
dziernika na 1 listopada 1918  r. klu-
czowych punktów w  mieście przez 
ukraińskie oddziały armii austriackiej 
i  rozplakatowanie obwieszczenia, że 
oto Lwów stał się stolicą nieokreślo-
nego bliżej „państwa ukraińskiego”.

Szkoła Sienkiewicza
Regularnych oddziałów pol-

skich w  mieście nie było, jednak już 
od świtu 1 listopada członkowie 
POW, dawni legioniści i  nieliczni 
żołnierze różnych formacji podjęli 
przeciwdziałanie. Powstała komen-
da naczelna – dowódcą sił polskich 
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chaszczami wzgórzu. W  2015  r. pol-
ska Fundacja Dziedzictwa Kulturo-
wego przeprowadziła konserwację 
i  rekonstrukcję pomnika, pamiętają-
cego zmagania sprzed stu lat. 

Reduta Piłsudskiego
Wielki gmach Poczty Głównej 

przy ul.  Słowackiego trzeba było od-
bijać mozolnie, etapami. Zdobycie 

parteru nie otworzyło drogi na piętro, 
4 listopada zajęto zatem przylegają-
cy do poczty budynek seminarium 
greckokatolickiego, jako doskonały 
punkt zaczepno-obronny. Podczas 
wojny mieścił się tu austriacki, „ce-
sarsko-królewski” szpital wojskowy, 
o  czym przypominała tablica nad 
portalem bramy od ul.  Kopernika: 

„K. u. K. Reservespital Lemberg”. By 
odpierać ukraińskie ataki, bramę na 
wysokość metra zagrodzono baryka-
dą z  worków, kamieni i  wszystkiego, 
co było pod ręką. Do skrzydła boga-
to zdobionych odrzwi (innych niż 
obecne) obrońcy przyczepili kawa-
łek kartonu z  napisem „Reduta Pił-
sudskiego” – nim jeszcze komendant 

1 | Szkoła	
Sienkiewicza	–	portal	

2 | Szkoła	
Konarskiego

3 | Pomnik	na	Górze	
Stracenia

4 | Brama	
seminarium	–	dawna	
Reduta	Piłsudskiego

1 2
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powstrzymać. 20 listopada wieczorem 
wymknął się z domu, zostawiając list: 
„Kochany Tatusiu, idę dzisiaj zamel-
dować się do wojska. Chcę okazać, że 
znajdę na tyle siły, by móc służyć i wy-
trzymać. […] Z nauk zrobiłem już tyle, 
ile trzeba było”.

Już w nocy Jurek z przydzielonym 
karabinem zajął pozycję na cmenta-
rzu, na pierwszej linii. Pod huraga-
nowym ogniem padł ciężko ranny, 

udzielenie pomocy nie było możli-
we. Rano 21 listopada znaleziono go 
martwego. Pięć dni później chłopca 
pochowano w  miejscu śmierci – tam 
gdzie stoi krzyż, a  9 października 
1932 r. przeniesiono do cmentarnych 
katakumb. W  sąsiedniej katakumbie 
spoczywa trzynastoletni Antoś Petry-
kiewicz, najmłodszy kawaler orderu 
Virtuti Militari.

Tam, gdzie lwowskie śpią Orlęta
Cmentarz Obrońców Lwo-

wa, zwany powszechnie Cmenta-
rzem Orląt, literaturę ma ogrom-
ną, stosownie do miejsca, jakie zaj-
muje w  polskiej pamięci. To stąd 
w  1925  r. przeniesiono do Warsza-
wy szczątki Nieznanego Żołnierza, 

wszystkie więc delegacje oddają-
ce mu cześć składają zarazem hołd 
nieznanemu obrońcy Lwowa. Za-
projektowany przez Rudolfa Indru-
cha, otwarty w  1924  r. cmentarz 
był rozbudowywany aż do wybuchu 
kolejnej wojny. Po 1945  r. syste-
matycznie dewastowany, został 
w  1971  r. rozjechany sowieckimi 
czołgami, by nigdy nie mógł się od-
rodzić. Oparł się im jednak potężny 

Łuk Chwały z  napisem „MORTUI 
SUNT UT LIBERI VIVAMUS” – 
„Umarli, byśmy żyli wolni”.

Od 1989 r., najpierw siłami niewie-
lu ochotników, cmentarz uparcie po-
wracał do istnienia, rekonstruowany, 
na ile było to możliwe. Oficjalne otwar-
cie w czerwcu 2005 r. wymagało wielu 
kompromisów, m.in. rezygnacji z odbu-
dowy kolumnady oraz z odtworzonego 
już napisu na mogile obrońców Persen-
kówki: „Nieznanym bohaterom, pole-
głym w obronie Lwowa i Ziem Południo-
wo-Wschodnich”. Dług spłaciła wówczas 
Warszawa, użyczając napisu: „Tu leży 
żołnierz polski poległy za Ojczyznę”.

Jarosław Komorowski

wrócił z  Magdeburga do Warszawy. 
Gdy na poczcie wybuchł pożar, sko-
rzystano z  okazji, wdzierając się do 
niej 9 listopada przez mur od strony 
seminarium. 

Krzyż Jurka Bitschana
Na skraju Cmentarza Łyczakow-

skiego (pole 70), blisko muru i ul. św. 
Piotra, nieopodal zrujnowanej kapli-
cy Barczewskich odnajdziemy beto-
nowy krzyż z  trójkątnym daszkiem, 

ustawiony tu w  1938  r. Na prze-
cięciu ramion widnieje medalion 
z  herbem miasta i  datami obrony: 
1.  XI – 22. XI 1918, a  u  podstawy 
napis: „W TEM MIEJSCU / POLEGŁ 
/ W  OBRONIE LWOWA / JUREK 
BITSCHAN / DNIA 20 LISTOPADA 
1918 / SPOCZYWA / W  KATAKOM-
BACH / CMENTARZA OBROŃCÓW 
LWOWA”.

Czwartą część sił polskich wal-
czących we Lwowie stanowiły dzieci 
i młodzież poniżej 18 roku życia. Było 
ich około 1400. Najmłodszy ochot-
nik miał 9 lat. Jurek Bitschan był od 
niego aż o  pięć lat starszy. Gimna-
zjalista i harcerz do walki rwał się od 
początku, ale rodzice starali się go 
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5 | Krzyż	Jurka	
Bitschana

6 | Łuk	Chwały	
na	Cmentarzu	
Obrońców	Lwowa

(zdjęcia: Jarosław 
Komorowski)
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Jeruzal, niewielka miejscowość 
w  woj. mazowieckim, w  latach 
1426-1747 miała nazwę Żeli-
szew. Przyczyny zmiany nazwy  

    nie są dokładnie znane. Z dostęp-
nych źródeł wynika, że nastąpiło to 
z  inicjatywy ówczesnego proboszcza, 
który pragnął przyciągnąć do znisz-
czonej wojnami miejscowości osad-
ników i  pielgrzymów. Za przyczynę 
podawana jest również wola właści-
cieli majątku Jeruzal, którzy podró-
żowali do Ziemi Świętej. Z  tym mo-
tywem związana jest legenda o  znaj-
dującej się pod murami miejscowej 
świątyni ziemi, przywiezionej przez 
nich z Jerozolimy.

Modrzewiowy kościół św. Woj-
ciecha w  Jeruzalu należy do najstar-
szych na Mazowszu; parafię ery-
gowano w  1532  r. Część obecnego 
kościoła wybudowana została sta-
raniem wojewody mazowieckiego, 
Kazimierza Rudzińskiego, w  latach 
1757-1758 na miejscu poprzedniej 
świątyni. Ponowny remont przepro-
wadzono w  XIX  w. i  wówczas prze-
dłużono kościół o  około 5 m w  kie-
runku zachodnim. 

Nawę główną zdobi barokowy 
ołtarz z  wizerunkiem Chrystusa na 
krzyżu. Zabytkowe organy, ambona 
i  chrzcielnica pochodzą z  XVIII w., 
podobnie obraz „Mistyczne zaślu-
biny Matki Boskiej”, wiszący w  pre-
zbiterium i  przedstawiający zaślubi-
ny Marii z  Józefem. Do najstarszych 
obiektów należą rzeźby Matki Boskiej 
Bolesnej, św. Jana Ewangelisty oraz 
drewniany krucyfiks, usytuowane na 
łuku tęczowym, datowane na XVI w. 
Po prawej stronie nawy znajduje się 
osiemnastowieczny ołtarz z  obra-
zem św. Wojciecha, po lewej – ołtarz 

Matki Boskiej Częstochowskiej, po-
wstały pod koniec XVIII w. W części 
na lewo od nawy głównej wisi obraz 
przedstawiający św. Dominika, który 
otrzymuje różaniec od Matki Boskiej. 

Wykonany został w  1908  r. przez 
Aleksandra Brzostka; wymaga obec-
nie interwencji konserwatorskiej.

Nieopodal kościoła znajduje się 
dzwonnica, pochodząca z  początku 

Jeruzal i okolice
.........................................................................................................................................

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

1 | 2 |	Kościół	św.	Wojciecha	w	Jeruzalu	(1)	
i	jego	wnętrze	(2)
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informacje: „D.O.M. Floriano Ciesz-
kowski capitaneo Kleszczelewiensi, or-
dinis S. Stanislai aequiti, Catharina 
de Bobrownickie, addictissima uxor 
cum liberis, hos maestus posuit, obiit 
die 11 Aug. 1798 Anno. Aetatis suae 
50”. W  XX w., w  trakcie remontu 
podłogi kościoła przeniesiono znaj-
dującą się w prezbiterium pod ambo-
ną płytę nagrobną rycerza (datowaną 
na pierwszą połowę XVI w.) i umiesz-
czono w  mauzoleum: „Płaskorzeźba 
przedstawiała rycerza w pozycji leżącej 
na wznak, odzianego w zbroję. Rycerz 
spoczywał na mieczu, z  buzdyganem 
w  prawej ręce podniesionej ku górze. 
Głowa rycerza odziana w hełm spoczy-
wała na poduszce. Do nóg miał przy-
pięte ostrogi” (Z. Drzewiecki, Jeruzal 
Miński…, s. 46).

W miejscu przedwczesnej śmier-
ci Cieszkowskiego (pobliskim lesie, 
nazywanym „Florianów”) rodzina 
wystawiła pomnik, na którym z kolei 
umieszczono napis: „Florian Ciesz-
kowski Starosta Kleszczelewski, Kawa-
ler Orderu św. Stanisława, apopleksją 
tknięty d. 11 Sierpnia 1798  r. w  tem 
miejscu życie zakończył. Przechodniu 
chciej za niego westchnąć pobożnie”. 

Wnukiem Floriana był August 
Cieszkowski (ur. 1814 r.), filozof, 
działacz społeczny i polityczny, współ-
twórca Poznańskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk, autor m.in. Prole-
gomena zur Historiosophie oraz Ojcze 
nasz – monumentalnego komenta-
rza filozoficznego do poszczególnych 
próśb modlitwy. 

W 1872  r. August Cieszkowski 
nabył na licytacji dwór w rodzinnym 
majątku Łukówiec. Dwór, w  którym 
zamieszkał, powstał na początku 
XIX  w. Był wielokrotnie przebudo-
wywany, ale zachowało się w nim kil-
ka dawnych elementów, m.in. wcze-
snoklasycystyczny portal z drewna je-
sionowego. Dobra Łukówiec należały 
do rodziny Cieszkowskich do począt-
ku XX w. Obecnie dwór jest częścio-
wo drewniany, częściowo murowany, 
parterowy, kryty gontem. W  2014  r. 
właściciele przeprowadzili gruntow-
ny remont, zachowując klimat dwo-
ru magnackiego. Od tamtej pory stan 
zabytku wzbudza zachwyt, świadcząc 
swoim wyglądem o  właścicielach, ich 
szacunku do kultury polskiej i do tych 
osób, dla których dwór ten był nie-
gdyś domem rodzinnym.

XIX  w. W  pamięci mieszkańców za-
pisała się jej historia związana z  cza-
sem drugiej wojny światowej, gdy re-
kwirowano kościelny inwentarz. Taki 
los miał spotkać jeruzalski dzwon 
o  nazwie „Władysław”, ufundowany 
w 1936 r. przez parafian i ks. probosz-
cza Władysława Marcinkowskiego. 
Dzwon został uratowany przez miesz-
kańców parafii działających w  Armii 
Krajowej. Jesienną nocą 1943 r. prze-
wieziono go do pobliskiej miejsco-
wości Kołacz, gdzie został zakopany 
aż do zakończenia wojny. Następnie 
powrócił na pierwotne miejsce i służy 
wiernym do dziś. 

Przy kościele znajduje się również 
mauzoleum upamiętniające Floriana 
Cieszkowskiego, właściciela majątków 
Jeruzal i  Łukówiec. Dostępne źródła 
biograficzne podają, że był on po-
czątkowo adiutantem Jana Klemen-
sa Branickiego, następnie szambela-
nem króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. W  1777  r. został starostą 
kleszczelewskim. Ponadto „w 1789  r. 
został mianowany kawalerem orderu 
św. Stanisława. Prawdopodobnie był 
bywalcem »obiadów czwartkowych«. 
Został posłem ziemi liwskiej na sejm 
czteroletni” (Zbigniew Drzewiecki, 
Jeruzal Miński. Dzieje parafii, s. 113). 
Inskrypcja nagrobna umieszczona 
w  jego mauzoleum zawiera podobne 
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największy wpływ na jego twórczość li-
teracką. Dziś po majątku należącym do 
Sienkiewiczów, a następnie Łabęckich, 
pozostały jedynie akacje. Drzewa, na-
zywane „Akacjami Sienkiewicza”, przy-
pominają o spędzonym w tym miejscu 

dzieciństwie wybitnego twórcy. Dwór 
nie dotrwał do naszych czasów, praw-
dopodobnie istniał jeszcze w  latach 
czterdziestych ubiegłego wieku. 

Anna Osińska

W niewielkiej odległości od Jeru-
zala znajduje się Wężyczyn, gdzie od 
1855 do 1861 r. mieszkał Henryk Sien-
kiewicz z rodziną. Pisząc po latach listy, 
Sienkiewicz wspominał, że to właśnie 
dzieciństwo spędzone na wsi wywarło 

W 2018	r.	ukazała	się	publikacja	autorstwa	Marii	Zwierz	pt.	Sacrum i post-industrializm. Wschodnie wyspy odrzańskie we Wrocławiu. Historia za-
budowy	 −	wspólny	projekt	 firmy	RealCo	Property	 Investment	and	Develop-
ment	oraz	wrocławskiego	Muzeum	Architektury.	

Firma	 RealCo	 Property	 Investment	 and	 Development	 specjalizu-
je	 się	 w	 przeprowadzaniu	 renowacji	 i	 adaptacji	 obiektów	 historycznych.	
Od	2016	r.	jest	właścicielem	wrocławskiego	Młyna	Maria	i	od	2018	r.	prze-
prowadza	rewitalizację	obiektu.	Prace	zakończą	się	w	2020	r.,	w	budynku	
znajdą	się	mieszkania,	lokale	usługowe	i	apartamenty	z	tarasami.	Inwestor	
obiecuje	zachować	przemysłowy	klimat	budynku	z	charakterystycznymi	dla	
niego	detalami	 architektonicznymi	oraz	układem,	obejmującym	młyńskie	
kanały	i	łączniki.	

Impulsem	do	powstania	książki	stała	się	propozycja	zarzą-
du	firmy	RealCo	złożona	Muzeum	Architektury	we	Wrocławiu,	
aby	 przybliżyć	 czytelnikom	historię	Młyna	Maria	 i	 jego	 naj-
bliższego	otoczenia.	W	wydanej	wspólnie	publikacji	Sacrum 
i postindustrializm…	opisany	został	zespół	wschodnich	wysp	
odrzańskich:	Piaskowej	(na	której	stoi	Młyn	Maria),	Słodowej,	
Młyńskiej,	Bielarskiej,	Daliowej	oraz	Tamki.

Opowieść	o	tym	miejscu	zaczyna	się	wraz	z	powstaniem	tu	
pierwszej	stałej	zabudowy,	a	więc	już	w	starożytności,	a	kończy	
na	czasach	współczesnych.	W	publikacji	przedstawiono	ważne	
wydarzenia,	mające	wpływ	na	zabudowę	omawianego	obsza-
ru,	w	 tym	 tak	dramatyczne,	 jak	pożary	 i	 powodzie,	 ukazano	
tworzenie	się	we	Wrocławiu	na	początku	XIX	w.	instytucji	pu-
blicznych	w	dawnych,	zsekularyzowanych	wówczas	klasztorach	
augustianów	i	augustianek,	a	także	opisano	charakterystyczny	

dla	wysp	rozwój	przemysłu	zbożowo-młynarskiego	oraz	innych	zakładów	pro-
dukcyjnych	 i	 rzemieślniczych.	Wspomniano	 też	historię	powstawania	nowych	
mostów	i	żeglugi	na	Odrze,	przedstawiono	miejsca	rekreacji,	kąpieliska	oraz,	
powstające	 szczególnie	 na	 początku	 XX	 w.,	 społeczne	 organizacje,	 jak	 np.	
miejska	jadłodajnia	przy	uli.	Staromłyńskiej	na	Wyspie	Piaskowej.	Walory	tego	
obszaru	podniosła	przeprowadzona	w	ostatnich	latach	modernizacja	Śródmiej-
skiego	Węzła	Wodnego,	remont	nabrzeży	Odry,	powstanie	marin	i	bulwarów.

Na	końcu	publikacji	zamieszczony	jest	Przewodnik po wyspach,	a	w	nim	
informacje	o	posesjach,	znajdujących	się	na	tych	terenach,	oraz	o	losach	ich	
dawnych	właścicieli.

Autorka,	 Maria	 Zwierz,	 historyk	 sztuki,	 obecnie	 kierownik	 Działu	 Ar-
chitektury	Wrocławia	XIX	i	XX	wieku	w	Muzeum	Architektury	we	Wrocławiu	

zgromadziła	w	książce	bardzo	bogaty	materiał	 ilustracyj-
ny	 −	 250	 dokumentów	 graficznych	 (map,	 pocztówek	 od	
prywatnych	 kolekcjonerów,	 projektów	 architektonicznych	
oraz	 fotografii,	 a	 także	 współczesnych	 zdjęć	 wykonanych	
z	drona).	Udało	się	odszukać	fotografie	z	początku	XX	w.,	
ukazujące	nie	 tylko	bryły	 i	 elewacje,	 ale	 również	wnętrza	
tak	ważnych	budowli	publicznych,	jak:	Biblioteka	Uniwersy-
tecka,	Instytut	Europy	Wschodniej	czy	sale	Śląskiego	Towa-
rzystwa	Kultury	Ojczystej	na	Tamce.	Zdjęcia	ukazują	dawną	
i	dzisiejszą	zabudowę	wysp,	zniszczenia	i	straty	po	1945	r.	
oraz	 powolną	 odbudowę.	 Ilustracje	 pochodzą	 ze	 zbiorów	
Muzeum	Architektury	we	Wrocławiu	i	innych	wrocławskich	
instytucji	kultury.

Wszystkie	 teksty	 opublikowane	 zostały	 z	 tłumaczeniem	
na	język	angielski.

Spotkanie z książką

WSCHODNIE	WYSPY	ODRZAŃSKIE	WE	WROCŁAWIU

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

3 |	Mauzoleum	
Floriana	
Cieszkowskiego

4 | Pomnik 
upamiętniający	
miejsce	śmierci	
Floriana	
Cieszkowskiego

5 |	Dwór	
w	Łukówcu

(zdjęcia: Anna 
Osińska)

..............................
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przed ponad rokiem do wrocławskie-
go Muzeum Architektury przyniósł 
starszy, elegancki pan. Znajdowało się 
w niej 130 prac artystycznych, w tym 
34 sygnowane nazwiskiem Emila No-
ellnera. Analiza zawartości teki pro-
wadziła do wniosku, że również po-
zostałe niesygnowane prace (z wy-
jątkiem 5) można powiązać z  tym 
artystą.

Emil Noellner, żyjący we Wrocła-
wiu w  latach 1880-1915, był twórcą 
cenionym przez współczesnych, m.in. 

za wystrój malarski najbardziej repre-
zentacyjnych wnętrz Niemiec: sal au-
diencyjnych na zamku w  Królewcu 
i w ratuszu w Lubece, a także sali po-
siedzeń w ratuszu we Wrocławiu. Do 
drugiej wojny światowej w hali targo-
wej przy ul. Piaskowej we Wrocławiu 
znajdował się jego wielkoformatowy 
obraz z zimowym widokiem pl. Nowy 
Targ, wykonany w 1908 r. Liczne ma-
lowidła autorstwa tego artysty zdobiły 
kościoły i historyczne rezydencje Dol-
nego Śląska.

Odkrywanie  
Emila Noellnera  
i jego spuścizny

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

Historycy sztuki zajmujący 
się dziewiętnastowieczną 
sztuką Wrocławia (wów-
czas Breslau) mają nie-

mało powodów do satysfakcji, gdyż 
bogactwo dziedzictwa kulturowego 
tamtego okresu, mimo znaczącego 
zniszczenia miasta podczas drugiej 
wojny światowej, ciągle jeszcze obja-
wia się mniejszymi lub większymi od-
kryciami. Takim odkryciem okazała 
się odnaleziona w  poniemieckiej sza-
fie bibliotecznej pokaźna teka, którą 

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

1 | Zamek 
w	Oleśnicy,	kościół	
w	Mikulczycach,	
św.	Jadwiga,	a	u	jej	
stóp	architekt		
i	(z	kielnią	
w	dłoniach)	Emil	
Noellner	(?),	
polichromia	ściany	
wschodniej	auli	
Akademii	Muzycznej	
w	Katowicach,	około	
1901	r.

2 |	„Widok	katedry	
w	Metzu	znad	brzegu	
Mozeli”,	1874	r.,	
akwarela	i	ołówek	
na	papierze

3 |	„Studnia”,	lata	
siedemdziesiąte	
XIX	w.,	olej	na	
kartonie

..................................1
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Po 1945  r. nazwisko Emila Noell-
nera zostało zapomniane, znali je tylko 
nieliczni badacze sztuki. Na chwilę zy-
skało rozgłos, gdy w latach 2014-2016 
podczas remontu auli katowickiej 
Akademii Muzycznej (dawnej Szko-
ły Rzemiosł Budowlanych) w  atmos-
ferze sensacji spod tynku odsłonięto 
i  zrekonstruowano wspaniałe malo-
wane widoki: ratusza we Wrocławiu, 
zamku książęcego w  Oleśnicy, Domu 
Wagi w Nysie, kościoła św. Wawrzyńca 
w Mikulczycach. Pojawiła się wówczas 
opinia, że katowickie polichromie są 
obecnie jedynymi dziełami Noellnera, 
jakie znamy. W  tym kontekście od-
nalezienie we Wrocławiu jego spuści-
zny stało się również niemałą sensacją, 
a sama kolekcja wydawała się szczegól-
nie cenna. Muzeum w  październiku 

2017 r. zakupiło ją dzięki znaczącej do-
tacji Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Równocześnie podjęto prace ba-
dawcze nad życiem i dorobkiem zapo-
mnianego artysty, które pozwalają już 
dziś przybliżyć jego postać.

Emil Noellner urodził się 12 lip-
ca 1847  r. w  wiosce Schömberg pod 
Freudenstadt na południu Niemiec. 
Jego ojciec Carl Friedrich (1808- 
-1878) był wówczas współwłaścicie-
lem fabryki chemicznej w  nieodle-
głym Ödenwald. Po przeniesieniu 
fabryki do szybko rozwijającego się 
Hamburga rodzina osiadła w  pobli-
żu – w Harburgu nad Łabą, gdzie na 
świat przyszła jeszcze czwórka dzieci.

Artysta pochodził z rodziny ewan-
gelickiej, w  której mężczyźni już od 

2

3
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Rzemiosła, mieszczącej się w  wybu-
dowanym rok wcześniej gmachu przy 
dzisiejszej ul.  B. Prusa 1-3 (dawniej 
Lehmdamm).

trzech pokoleń kształcili się na uni-
wersytetach: dziadek studiował pra-
wo, a  pradziadek teologię. Ojciec 
chemik, oprócz tego, że był przedsię-
biorcą, był także doktorem filozofii, 
mineralogiem, znanym naukowcem 
w  dziedzinie briologii. Przyjaźnił się 
z  najwybitniejszymi umysłami ów-
czesnych Niemiec – Alexandrem von 
Humboldtem, Arturem Schopenhau-
erem, Justusem von Liebig.

Emil studiował architekturę na 
politechnice w Hannowerze oraz ma-
larstwo w pracowni malarza rodzajo-
wego Christiana Ludwiga Bokelman-
na, którego mimo niewielkiej różnicy 
wieku nazywał profesorem. Rysunki 
detali i  ornamentów ćwiczył w  pra-
cowni Moritza Meurera przy Mu-
zeum Rzemiosł Artystycznych (Kun-
stgewerbemuseum) w Berlinie.

Do Wrocławia przeprowadził się 
w wieku 33 lat i podjął pracę nauczy-
ciela rysunku w  Królewskiej Szkole 

Przez 35 lat pobytu na Śląsku Emil 
Noellner zrealizował wiele zleceń 
w  dziedzinie malarstwa dekoracyjne-
go i  szeroko pojętej aranżacji wnętrz. 

4
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Projektował także małą architekturę, 
witraże, meble, żyrandole oraz okład-
ki książek i  czasopism, fotografował, 
konserwował zabytki i  badał zabyt-
kowe kościoły drewniane na Śląsku 
Opolskim. Brał udział w  wystawach, 
m.in. w  1904  r. we Wrocławiu. Od 
1907  r. należał do Związku Śląskich 
Architektów. A  przy tym wszystkim 
stale rysował i  malował w  plenerze. 
Był artystą wszechstronnym.

Zawartość odnalezionej osobistej 
teki to tylko wycinek szerokiej działal-
ności Noellnera, lecz bardzo istotny, 

gdyż jest zarówno przeglądem tema-
tów podejmowanych w  ciągu całego 
twórczego życia, jak i  zapisem jego 
emocjonalnych przywiązań. Wiele 
prac dotyczy rodzinnych okolic Har-
burga nad Łabą, jest w  niej też szkic 
olejny jego nauczyciela, rysunek au-
torstwa żony i  dokumentacja miejsc, 
które zwiedzał. Teka zawiera: 80 ob-
razów, 17 rysunków, 20 projektów 
oraz 5 fotografii. Najstarsze datowane 
dzieło to rysunek wnętrza w  klaszto-
rze w Lüne z 1872 r., najpóźniejsze – 
litografia z 1912 r.

Prace Noellnera są cennym źró-
dłem ikonograficznym. Odnajduje-
my w  nich historyczne widoki miast 
i  miasteczek, zabytków architektury 
i  ich wnętrz. Wiele prac związanych 
jest z  Dolnym Śląskiem, z  regionem 
Metzu i  pojedyncze z  Hannowerem, 
Bremą, Königslutter.

Kolekcja doskonale obrazuje róż-
ne etapy twórczości artysty, także jego 
warsztat pracy, temperament i  oby-
czaje. Dzieła są zróżnicowane styli-
stycznie i technicznie. Rysował ołów-
kiem, kredkami, tuszem, węglem i pa-
stelami, malował akwarele, gwasze, 
oleje, a także swobodnie mieszał tech-
niki. Prace z  lat siedemdziesiątych 
i  początku osiemdziesiątych XIX  w. 
są starannie opracowane rysunkowo 
i  malarsko, np. widoki Vallières koło 
Metzu, jednak kolejne dzieła, z  prze-
łomu wieków, są coraz bardziej impre-
syjne i swobodne formalnie. W latach 
siedemdziesiątych XIX  w. stosował 
chętnie technikę malarstwa olejnego, 
ale stopniowo od niej odchodził i od 
lat osiemdziesiątych XIX  w. w  jego 
spuściźnie dominują prace wykony-
wane w  akwareli lub w  technikach 
z  nią łączonych. Najpóźniejsze prace 
są malowane szkicowo, nakreśloną 
w  pośpiechu kreską. Te zmiany for-
malne dostrzegamy w pracach w ma-
łym formacie, podczas gdy powstające 

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

4 |	„W	miasteczku	Vallières	koło	Metzu”,	około	
1874	r.,	akwarela	i	ołówek	na	papierze

5 |	Projekt	polichromii	ściennej	do	
niezidentyfikowanego	wnętrza	z	widokiem	
wrocławskiego	Rynku	i	ratusza	oraz	Ostrowa	
Tumskiego	z	nabrzeża	Odry,	około	1900	r.,	
akwarela,	tusz	i	ołówek	na	papierze

6 |	Wnętrze	kościoła	św.	Wojciecha	
we	Wrocławiu	z	widokiem	na	północną	część	
transeptu,	około	1901	r.,	gwasz,	kredka	
i	pastel	na	papierze

7 |	„Plac	Nowy	Targ	we	Wrocławiu”,	fotografia	
obrazu	(nieistniejącego)	z	wrocławskiej	hali	
targowej	przy	ul.	Piaskowej,	1908	r.

..............................................................................
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równocześnie malowidła monumen-
talne są akademickie w formie.

Poziom artystyczny spuścizny jest 
zróżnicowany, trafiają się w  niej praw-
dziwe majstersztyki. Jako architekt 
z  malarskim talentem doskonale ry-
sował architekturę. Miał również dar 
przedstawiania postaci, potrafił do-
brze uchwycić ich ruch i  formę, świet-
nie odtwarzał światło. Niestety, wiele 
dzieł, szczególnie obrazów olejnych 

na kartonie, jest zachowanych w  złym 
stanie.

Gdy Noellner w  1880  r. przepro-
wadził się do Wrocławia, zamieszkał 
przy ul.  Matejki 24 (wówczas Mon-
hauptstrasse), sąsiadującej z  ul. Pru-
sa, gdzie pracował. W  kolejnych la-
tach mieszkał przy ul.  Prusa z  żoną 
Emmą, zmieniając kilkakrotnie adres. 
Na dwa lata przed śmiercią w 1915 r. 
powrócił na ul.  Matejki, tym razem 

ZBIORY I ZBIERACZE

do mieszkania na parterze w  kamie-
nicy nr 18. W trakcie walk o Festung 
Breslau w  1945  r. kamienica ta wraz 
z częścią zabudowy ulicy została zbu-
rzona podczas rosyjskich nalotów.

Jak to się więc stało, że teka ocala-
ła? Kto zadbał o  jej los bezpośrednio 
po bezpotomnej śmierci Noellnera? 
Jak to możliwe, że po ponad 100 la-
tach odnalazła się w bibliotecznej sza-
fie w innym mieszkaniu i w innej ka-
mienicy, bo pod numerem 3, ale przy 
tej samej ul. Matejki?

Być może nigdy nie poznamy od-
powiedzi na te pytania, lecz z pewno-
ścią czekają nas kolejne odkrycia dzieł 
Emila Noellnera, jak choćby ostatnie 
z  grudnia 2017  r., gdy w  budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Le-
gnicy, który pierwotnie był siedzibą 
loży masońskiej „Pytagoras zu den 
drey Hohen im Orient”, zaczęto od-
słaniać polichromie artysty.

Magda Ławicka

W Muzeum	 w	 Nieborowie	 i	 Arkadii	 do	 końca	 października	 br.	 zwiedzać	można	wystawę	 „Pamiątki	 przeszłości	 1796-1945.	 Berlińska	 linia	 Ra-
dziwiłłów”.	Ekspozycja,	przygotowana	wspólnie	z	Fundacją	Trzy	Trąby,	składa	
się	z	dzieł	będących	własnością	członków	berlińskiej	linii	Radziwiłłów.	Część	
eksponatów,	mimo	różnych	katastrof	dziejowych,	przetrwała	 jako	własność	
rodziny,	część	została	zakupiona	w	ostatnich	dwóch	dekadach	na	aukcjach	
od	prywatnych	kolekcjonerów	i	antykwariuszy.	Zbiór	portretów,	miniatur,	li-
tografii,	rysunków,	sreber,	porcelany	i	 licznych	przedmiotów	użytkowych	to	
zaledwie	fragment	kolekcji,	która	w	XIX	w.	zdobiła	pałace	Radziwiłłów	m.in.	
w	Berlinie,	Antoninie,	Ciszycy,	Nieświeżu,	Ołyce	i	Nieborowie.	Gromadzone	la-
tami	obiekty	są	dziś	doskonałym	źródłem	do	poznania	historii	dziewiętnasto-
wiecznej	 arystokracji	 oraz	atmosfery	minionych	 czasów.	
Najlepszym	miejscem	do	zorganizowania	tej	wystawy	jest	
pałac	nieborowski,	 jedna	z	niewielu	dawnych	rezydencji	
arystokratycznych,	które	w	dobrym	stanie	przetrwały	lata	
wojen	oraz	zmiany	ustrojowe	XX	w.

Katalog	 towarzyszący	 wystawie	 składa	 się	 z	 dwóch	
części.	W	pierwszej	z	nich	autorzy	dwóch	esejów	–	Maciej	
Radziwiłł	 (Berlińska  odyseja  Radziwiłłów.  Od  pałacu  na 
Wilhelmstrasse do śmierci za Polskę)	oraz	Jarosław	Durka	
(Szkic z dziejów rodu Radziwiłłów tzw. linii berlińskiej do 
1939 roku)	opisują	historię	berlińskiej	 linii	Radziwiłłów,	
której	 protoplastą	 był	 Antoni	 Henryk	 Radziwiłł	 (1775- 
-1833),	 syn	 wojewody	 wileńskiego	 Michała	 Hieronima	
i	Heleny	 z	 Przeździeckich,	 założycielki	 słynnego	ogrodu	
w	 Arkadii.	 Małżeństwo	 Antoniego	 z	 księżniczką	 pruską	
Fryderyką	Luizą	Hohenzollern,	bratanicą	króla	Prus	Fryde-
ryka	Wilhelma	II	otworzyło	nowy	rozdział	w	dziejach	ro-
dziny	Radziwiłłów.	Przedstawione	w	artykułach	losy	wy-

branych	postaci	z	berlińskiej	linii	przybliżają	długą	drogę,	którą	przeszli	Ra-
dziwiłłowie	od	końca	XVIII	do	połowy	XIX	w.	i	pokazują	specyficzną	sytuację,	
w	której	się	znaleźli	oraz	polityczno-społeczne	role,	 jakie	odegrali	w	czasie	
zaborów	i	kształtowania	się	niepodległej	Polski.	Mimo	silnego	związku	z	dy-
nastią	Hohenzollernów	i	zapewnionego	miejsca	wśród	elit	państwa	pruskiego,	
a	następnie	Cesarstwa	Niemieckiego,	Radziwiłłowie	w	czasie	kształtowania	
się	państwa	polskiego	stanęli	u	boku	jego	twórców.	Część	pierwszą	publikacji	
zamyka	esej	Ewy	Manikowskiej,	która	opisuje	wybrane	rezydencje	Radziwił-
łów:	pałac	w	dziewiętnastowiecznym	Berlinie	położony	przy	Wilhelmstrasse	
(znany	jako	Hŏtel	de	Radziwill),	pałacyk	myśliwski	w	Antoninie	i	zamek	ro-
dowy	w	Nieświeżu.

W	drugiej	części	katalogu	przedstawiono	96	ekspona-
tów	z	wystawy,	w	tym	miniatury,	litografie,	rysunki	i	płótna	
z	portretami	berlińskich	Radziwiłłów,	 ryciny,	 rysunki	 i	 fo-
tografie	ukazujące	elewacje,	plany	i	widoki	ich	rezydencji.	
Widzimy	 elementy	 zastawy	 stołowej,	 w	 tym	 porcelanowy	
zestaw	serwisowy	i	talerze	z	Królewskiej	Manufaktury	Por-
celany	 w	 Berlinie,	 srebra	 z	 herbami	 Radziwiłłów,	 odlane	
w	Królewskiej	Pruskiej	Odlewni	Żeliwa	w	Gliwicach	i	w	Ber-
linie	medaliony	 z	 popiersiami	Wandy	 Radziwiłłówny,	 Fer-
dynanda	Radziwiłła,	księżnej	Luizy	Radziwiłłowej	i	Włady-
sława	Radziwiłła,	pistolety	Jerzego	Radziwiłła	czy	sperso-
nalizowane	tłoki	pieczętne	używane	do	sygnowania	listów.		

Rozbudowane	 noty	 katalogowe	 zawierają	 tytuły	 lub	
nazwy	 obiektów,	 datowanie,	 technikę,	 wymiary,	 krótkie	
biogramy	autorów	dzieł	i	przedstawionych	na	nich	osób	lub	
opisy	obiektów;	omawiane	eksponaty	oglądamy	na	licznych	
ilustracjach.	Wszystkie	teksty	zostały	opublikowane	z	 tłu-
maczeniem	na	język	angielski.	

Spotkanie z książką

PAMIĄTKI	PRZESZŁOŚCI	BERLIŃSKIEJ	LINII	RADZIWIŁŁÓW

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

8 |	„Karkonosze”,	
studium	do	obrazu,	
około	1900	r.,	
akwarela,	
gwasz	i	ołówek	
na	papierze

(ilustracje: 
1 – Archiwum 
Akademii Muzycznej 
w Katowicach; 
2-8 – fot. Mirosław 
Łanowiecki / 
Muzeum Architektury 
we Wrocławiu)

.................................
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Przemysława Jana Blocha jako mała 
cukierniczka wchodząca, być może, 
w  skład kompletu do kawy, wykona-
na w Warszawie w 1872 r. w zakładzie 
Lewka Oksenberga, prawdopodob-
nie dla warszawskiego bankiera, Le-
opolda Kronenberga, czeka na dalsze 
badanie specjalistów. Ale jego krótki 
opis i zdjęcia zabytku od kilku lat do-
stępne są w  internecie, w  co pewien 
czas poprawianym i  aktualizowanym 
spisie zbiorów Fundacji Rodzinnej 
Blochów związanych z  powstaniem 
styczniowym Powstanie Styczniowe 
w  zbiorach nowojorskiej Fundacji Ro-
dzinnej Blochów, 2018, poz. 83 (www.
academia.edu/35970667/_Rozsze-
rzone_Powstanie_Styczniowe_w_ 
zbiorach_nowojorskiej_Fundacji_
Rodzinnej_Blochów).

Wymiary pudełeczka są niewielkie. 
Jego długość to zaledwie 8,5 cm, szero-
kość – 7,4 cm (wysokość srebrnej pla-
kietki z wizerunkiem „Damy z grono-
stajem” – 5,3 cm), wysokość – 3,6 cm, 
a waga – 132,6 g. Na pojemniku znaj-
dują się: cecha Józefa Sosnkowskiego 

z  1872  r. (wtedy starszego probierza 
Probierni Warszawskiej w Warszawie) 
oraz znaki wytwórcze warszawskie-
go złotnika i  jubilera Lewka Oksen-
berga, którego nieliczne zachowane 
wyroby złotnicze (judaika) znajdują 
się m.in. w  zbiorach trzech warszaw-
skich muzeów: Muzeum Narodowe-
go, Muzeum Warszawy i  Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN. 
Jednakże styl opracowania pude-
łeczka (niemodne już w  owym czasie 
w  Warszawie repusowanie) oraz spo-
sób jego wykonania (wyraźna różnica 
pomiędzy plakietką z  wizerunkiem 
„Damy”, niezwykle starannie opraco-
waną pod względem warsztatowym 
i  artystycznym, a  pozostałymi, mniej 
efektownymi fragmentami dekoracji 
pojemnika) wprowadziły specjalistów 

Tajemnicze kronenbergianum
............................................................................

Najstarszym z  dotąd przez 
nas poznanych pamiątko-
wym wyrobem dekorowa-
nym wizerunkiem „Damy 

z  gronostajem” Leonarda da Vinci 
jest opisany w jednym z poprzednich 
numerów „Spotkań z  Zabytkami” 
(nr 5-6, 2018, s. 48), a  pochodzący 
ze zbiorów Fundacji Rodzinnej Blo-
chów w  Nowym Jorku, kieszonkowy 
zegarek w  srebrnej kopercie, sygno-
wanej znakiem francuskiej firmy Gi-
randot, z  czarno-białą podobizną na 
cyferblacie słynnego dzieła. Zabytek 
ten datowany jest na przełom XIX 
i XX w. Tymczasem w kolekcji tej sa-
mej fundacji znajduje się jeszcze star-
szy, unikatowy przedmiot – tajemni-
cze srebrne pudełeczko z plakietką na 
przykrywce przedstawiającą „Damę 
z  gronostajem”, sygnowane puncami 
używanymi w 1872 r.!

Tak wczesne odwzorowanie słyn-
nego obrazu nie było dotąd nauce 
znane, i choćby z tego powodu – nie 
bacząc na to, że nie znamy jeszcze ca-
łej historii tego niezwykłego przed-
miotu – warto o  nim napisać, wpro-
wadzając zabytkowe cacko nie tylko 
w  orbitę zainteresowań specjalistów 
zajmujących się spuścizną artystyczną 
wielkiego Włocha, ale także przyczy-
niając się w  ten sposób do promocji 
jedynego w  Polsce arcydzieła mistrza 
Leonarda. Przed nami wszak rok 
2019 – Światowy Rok Leonarda da 
Vinci!

Ten zagadkowy srebrny, w środku 
wyzłacany, dekorowany promienisty-
mi puklami i wsparty na czterech kul-
kach owalny pojemnik z wizerunkiem 
„Damy z  gronostajem” Leonarda da 
Vinci na przykrywce zakupiony zo-
stał do zbiorów Fundacji Rodzinnej 
Blochów w  Nowym Jorku w  2005  r. 
w  jednym ze sklepów z  antykami 
w Los Angeles. Wstępnie rozpoznany 
przez prezesa tej fundacji mecenasa 

Pamięci Janusza Wałka (1941-2018)

1 |		Srebrny	pojemnik	z	wieczkiem,	na	którym	
umieszczono	plakietkę	z	wizerunkiem	„Damy	
z	gronostajem”,	1872,	wym.	8,5	x	7,4	x	3,6	cm	
(w	zbiorach	Fundacji	Rodzinnej	Blochów	
w	Nowym	Jorku)

................................................................................
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był autorem tych wzorów? Kto miał 
tak łatwy dostęp do znajdującego się 
wtedy w  Hôtel Lambert, u  książąt 
Czartoryskich, obrazu Leonarda, że 
mógł bez skrępowania wykonać jego 
zdjęcie lub niezwykle precyzyjny, wy-
magający najwyższych umiejętności 
kopisty i  wielu godzin pracy rysunek 
„Damy z gronostajem”?

Tego, niestety, nie wiemy. Co wię-
cej, pomimo podjętych poszukiwań, 
nie udało się dotąd odnaleźć ani ta-
kiej, wykonanej przed 1873  r. i  słu-
żącej za wzór fotografii „Damy”, ani 
datowanego tak rysunku bądź ryciny, 
a jedyną sensowną, jak się zdaje, wska-
zówką na przyszłość dla tych, którzy 
zechcą kontynuować te poszukiwa-
nia może być sugestia, by przyjrzeć 

zajmujących się w  stolicy nad Wisłą 
warszawskim złotnictwem drugiej 
połowy XIX  w. w  prawdziwe zakło-
potanie. Nie wydaje się zresztą, by na 
osłabienie owego stanu zakłopotania 
(czy zadziwienia) mogła wpłynąć pró-
ba wytłumaczenia tych różnic poprzez 
przypuszczenie, że srebrna plakietka 
na wieczku pojemnika to dobrej ro-
boty wyrób francuski (złotnik, gra-
wer lub inny wysokiej klasy specjalista 
działający w Paryżu?), a naczynie (we-
dług dostarczonego z  Paryża history-
zującego wzoru) wykonał w  1872  r., 
na zlecenie Leopolda Kronenberga, 
warszawski złotnik i  jubiler Lewek 
Oksenberg.

Jeśli jednak tak było, to któ-
ry z  działających w  Paryżu artystów 

się raz jeszcze eksperymentom i  póź-
nej działalności artystycznej Anto-
niego Oleszczyńskiego (1794-1879), 
osiadłego w  Paryżu najwybitniejsze-
go polskiego rytownika emigracyj-
nego, który – jak pisze Jolanta Pola-
nowska – „W podeszłym wieku robił 
próby z  malarstwem na porcelanie 
[…], a  także próby z  technikami foto-
graficznymi […]. Wykonał też pozła-
caną płytę emaliowaną, ofiarowaną 
Konstancji Wodzińskiej przez Towa-
rzystwo Historyczno-Literackie w  Pa-
ryżu. […] Był współtwórcą roman-
tycznej ikonografii narodowej, jednak 
źródłowymi przekazami dawnej kul-
tury posługiwał się – w  celu gloryfika-
cji przeszłości – ze sporą dowolnością”, 
a  co najważniejsze: „Uważany był za 

2
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bywalca Hôtel Lambert – »zawsze do 
dyspozycji księcia«” ( J. Polanowska, 
Oleszczyński Antoni, Słownik Arty-
stów Polskich, T.  VI, Warszawa 1998, 
s. 246, 243). Dodajmy do tego, że 
Władysława Czartoryskiego znał od 
dziecka, a zasługi artysty w gloryfika-
cji stronnictwa politycznego Adama 
Jerzego Czartoryskiego są trudne do 
przecenienia (por. Wojciech Przyby-
szewski, Niespełnione nadzieje księdza 
Praniewicza, „Spotkania z  Zabytka-
mi”, nr 5-6, 2015, s. 24-31).

To tylko jednak poszlaka, jeden 
z  kierunków ewentualnych dalszych 
poszukiwań mających na celu ujaw-
nienie tajemnic tego niezwykłego za-
bytku. Tymczasem to, co z  całą pew-
nością jest już wiadome i  czyni ten 
zabytkowy pojemnik unikatem, to 
fakt, że jego wieczko dekorowane jest 
podobizną „Damy z gronostajem” Le-
onarda da Vinci, obrazu, znajdującego 

się wtedy jeszcze w  Paryżu, w  Hôtel 
Lambert, szerszej publiczności nie-
znanego. Dopiero bowiem w 1917 r., 
kiedy na prośbę Marii Ludwiki Czar-
toryskiej arcydzieło przewiezione 
zostało na czas wojny z  Muzeum 
Książąt Czartoryskich w  Krakowie 
(gdzie znalazło się już w latach osiem-
dziesiątych XIX w.) do Drezdeńskiej 
Gemäldegalerie i  tam było oglądane 
przez wielu niemieckich i  włoskich 
historyków sztuki, zyskało nie tylko 
powszechne uznanie, ale i  ostateczną 
akceptację Leonardowskiej atrybucji, 
o czym więcej można przeczytać m.in. 
w  fascynującej książeczce Marka Ro-
stworowskiego Gry o Damę (Kraków 
1994, s. 64 i następne).

Profesor Jerzy Miziołek, dyrek-
tor Muzeum Uniwersytetu War-
szawskiego, badacz sztuki włoskie-
go Renesansu, nie ma wątpliwości: 
„Plakietka, pomimo jej niewielkich 

wymiarów, odznacza się wysokim po-
ziomem wykonania. Niemal wszyst-
kie walory dzieła Leonarda da Vinci 
zostały uchwycone, a  więc uroda Ce-
cylii z  jej finezyjnymi rysami twarzy 
i  pięknym kształtem czaszki wydoby-
tym poprzez charakterystyczne uczesa-
nie z użyciem gumy arabskiej. Twórca 
plakietki oddał ponadto w  pełni wy-
kwintny układ smukłej, dziewczęcej 
dłoni dotykającej szyi zwierzątka. 
I  jeśli nawet pyszczek gronostaja stra-
cił nieco z  wysublimowanego powabu 
w stosunku do arcydzieła Leonarda, to 
układ jego ciała, natura puszystości fu-
terka i naturalność w układzie prawej 
przedniej łapki są dobrze uchwycone. 
Całkiem zatem zasadna jest propozy-
cja przypisania plakietki wybitnemu 
artyście, jakim był Antoni Oleszczyń-
ski. To miniaturowe, niemal o patrio-
tycznym wymiarze arcydzieło, zna-
komicie wpisuje się w  dziewiętnasto-
wieczne »upamiętniania« arcydzieł 
Leonarda, Michała Anioła i  Rafa-
ela, do których około 1870 r. dołączył 
również Botticelli. W  nadchodzącym 
Roku Leonarda (1519-2019) dzie-
ło ze zbiorów Kronenbergów, obecnie 
w  zbiorach Fundacji Rodzinnej Blo-
chów w  Nowym Jorku, powinno być 
pięknie zestawione – najlepiej w  mu-
rach Muzeów Narodowych w  War-
szawie i  Krakowie – z  arcydziełem 
Leonarda, którego jest wspaniałym 
rozpamiętywaniem”.

Skąd jednak podejrzenie, że z  ta-
jemniczym pudełeczkiem w jakiś spo-
sób związany był założyciel warszaw-
skiego Banku Handlowego Leopold 
Kronenberg?

Jak wynika z  korespondencji pro-
wadzonej przez autora tego artykułu 
z mecenasem Blochem, taka myśl po-
jawiła się u  kupującego już w  chwili 
pierwszych, wnikliwych oględzin za-
bytku w antykwariacie w Los Angeles. 
Ale zanim to nastąpiło, trzeba było 
odpowiedzieć sobie na kilka zasadni-
czych pytań. Kto z bardziej majętnych 
warszawiaków w  ponurych czasach 
namiestnictwa Fiodora Berga mógł 
pozwolić sobie na tego rodzaju zamó-
wienie? Kogo, niezależnie od „Damy” 
na wieczku, było stać na taki nietuzin-
kowy wyrób (wysoka próba użytego 

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

2 |	Przykrywka	
z	wizerunkiem	„Damy	
z	gronostajem”

3 |	Ksiądz	Augustyn	
Kordecki	podczas	
obrony	Częstochowy	
w	1655	r.	oraz	jego	
portret	i	faksymile	
podpisu	(wokół	
portretu	księdza	
florystyczna	dekoracja,	
całość	kompozycji	
w	antykizującej	
bordiurze	z	licznymi	
repusowanymi	
naczyniami)	–	
fotografia	litografii	
autorstwa	Antoniego	
Oleszczyńskiego,	
wykonana	do	
Catalogue de l’album 
photographique 
polonais tiré de la 
collection d’Antoni 
Oleszczynski	[…]	
dédié a Deotyma,	
Paris	1862,	fot.	nr	2,	
Zakład	Fotograficzny	
Auguste	Caudrette	
w	Paryżu	(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej	
w	Warszawie)

....................................
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dawnych utworów. Powiedział mi, że 
jest zawsze gotów poprzeć każdy czyn 
polski, ale nie chce przedwcześnie na-
rażać się na to, żeby być w  niemożno-
ści uczynienia czegokolwiek dla kraju 
[…]. Ponieważ Kraszewski zalecał mi 
ostrożność, nie mogłem nadal utrzy-
mywać tej znajomości. Widywałem 
zbyt wielu konspiratorów i byłoby rze-
czą nieroztropną sprawić przez to ja-
kąś przykrość Kronenbergowi. Widzia-
łem go potem u siebie w Paryżu, dokąd 
przybył z  Kraszewskim; skarżył się na 
brak ludzi zdolnych do rządzenia kra-
jem. »Wielu – mówił – jest gotowych 
oddać życie za Polskę, ale niewielu 
może wskazać jej drogę«” (Władysław 
Mickiewicz, Pamiętniki, Warszawa 
2012, s. 415).

Opis interesujący, ale nie zmienia 
on faktu, że hipoteza o  Kronenber-
gowskiej proweniencji srebrnego po-
jemniczka to tylko hipoteza. 

I oto nagle, dzięki kolejnej infor-
macji zza oceanu przesłanej przez 
właściciela zagadkowego przedmio-
tu, została ona w  pełni uprawdopo-
dobniona. Okazało się bowiem, że 
przedmiot ten wystawili na sprzedaż 
w antykwariacie w Los Angeles spad-
kobiercy mieszkającego tam od lat 
Andrew de Janasza (Andrzeja Jana-
sza)… pasierba Leopolda Jana Kro-
nenberga (1891-1971), ostatniego 
z  rodu Kronenbergów. Tego same-
go Andrew de Janasza (1920-2003), 

srebra,  starannie wykonane naczynie, 
filigrany, złocenie wnętrza)? Wybór 
Lewka Oksenberga, znanego przede 
wszystkim z  judaików, też coś mówi 
o  osobie zamawiającego, a  wtedy ta-
kich liczących się w  Warszawie kan-
dydatów było tylko dwóch: Jan Bloch 
i Leopold Kronenberg. Bloch do po-
lityki się nie mieszał, u Czartoryskich 
w Hôtel Lambert nie bywał. Co inne-
go Kronenberg, który był tam wiele 
razy i  „Damę z  gronostajem” pewnie 
widział nieraz (chociażby w 1863 r.), 
i  z Władysławem Czartoryskim był 
w bardzo dobrych stosunkach. Trzeba 
też pamiętać, że w  latach Polski pod 
zaborami dekoracja w postaci srebrnej 
plakietki z wizerunkiem „Damy z gro-
nostajem” była… sprytnie zakamuflo-
wanym symbolem patriotycznym: dla 
wtajemniczonych – symbolem Hôtel 
Lambert Czartoryskich, a  ten z  kolei 
– symbolem walki na emigracji o pol-
ską niepodległość. Kronenbergowska 
hipoteza pochodzenia srebrnego na-
czynka wydawała się więc już wtedy 
możliwa do przyjęcia.

Pójdźmy zatem dalej wskazanym 
tropem. Na temat oceny Leopolda 
Kronenberga jako patrioty pisał we 
wspomnieniach Władysław Mickie-
wicz, syn naszego poety. „Kronenberg 
bardzo mi się podobał. Jego patriotyzm 
nie ograniczał się do zbierania starych 
wydań [książek] albo do przedruków 

dzięki któremu w  nie tak odległej 
przeszłości udało się wreszcie upo-
rządkować skomplikowane kwestie 
prawne dotyczące własności kilku 
niezwykle cennych dla naszej kultury 
archiwaliów, takich jak rękopisy Quo 
vadis Henryka Sienkiewicza i  Starej 
baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
od wielu lat przechowywane w  zbio-
rach Biblioteki Narodowej, a  będą-
ce niegdyś własnością twórcy Banku 
Handlowego w  Warszawie (Hanna 
Łaskarzewska, Losy księgozbiorów hi-
storycznych w  latach 1939-1945 i  po 
zakończeniu drugiej wojny światowej, 
„Cenne, bezcenne, utracone”, 2012, 
wydanie specjalne, Warszawa 2012, 
s. 23).

Co zatem istotnego dla naszych 
rozważań o  srebrnym pojemniczku 
z „Damą” wnosi nowa wiadomość?

Jak czytamy w artykule Małgorza-
ty Dubrowskiej O  znanych i  niezna-
nych kronenbergianach. Na margine-
sie wystawy w Muzeum Historycznym 
m.st. Warszawy („Almanach Muzeal-
ny”, t. II, Warszawa 1999, s. 171-172): 
„Z wielkiej fortuny Kronenbergów 
przetrwało niewiele. […] Tym większą 
wartość przedstawia, uratowany po za-
wierusze drugiej wojny światowej i nie-
spokojnych latach powojennych w  Pol-
sce, zespół pamiątek rodzinnych prze-
chowywanych pieczołowicie na emigra-
cji przez Leopolda Jana Kronenberga. 
Opuścił on Polskę pod koniec 1947  r. 

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

4-6 | 
Pojemnik	
z	otwartym	
wieczkiem	(4),	
widok	
pojemnika	
od	spodu	(5)	
i	zbliżenie	
na	punce	(6)

(zdjęcia: 
1,2, 4-6 
– Przemysław 
Jan Bloch 
/ Fundacja 
Rodzinna 
Blochów 
w Nowym Jorku; 
3 – POLONA BN)

........................
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i  odtąd prowadził życie politycznego 
i  społecznego emigranta w  Londynie, 
a  później w  Los Angeles w  Kalifornii. 
Według przekazów rodzinnych (infor-
macja z  1998  r. uzyskana od Andrze-
ja Janasza, pasierba Leopolda Jana 
Kronenberga), ściany amerykańskie-
go mieszkania Leopolda Jana zdobiły 
umieszczone w  specjalnych gablotach 
ordery, medale i  odznaki – część pa-
miątek wywiezionych z Polski. Pozosta-
ły fragment tego zbioru to: miniatury 
portretowe, tłoki pieczętne, pierścionki, 
sygnety, fotografie i dokumenty rodzin-
ne. Cały zespół pamiątek, stanowiący 
znakomitą dokumentację działalności 

Kronenbergów w  Polsce i  osób z  nimi 
związanych, przekazała do Mu-
zeum Historycznego m.st. Warszawy 
w 1973 r. Janina Kronenbergowa, wy-
pełniając ostatnią wolę swego męża Le-
opolda Jana.

Muzeum Historyczne ze swo-
jej strony zobowiązało się natomiast 
do katalogowego opracowania całego 
zbioru i  zaprezentowania go publicz-
ności. Zamiar ten udało się zrealizo-
wać w 1998 r. Dzięki pomocy Fundacji 
Bankowej im. L. Kronenberga wyda-
ny został katalog zbioru, który towa-
rzyszył wystawie »Kronenbergowie – 
zbiór pamiątek rodzinnych« ekspono-
wanej w salach muzealnych od lipca do 
października tegoż roku”.

To jednak nie wszystko. Poza do-
nacjami na rzecz warszawskiego mu-
zeum, z  zapisu Leopolda Jana Kro-
nenberga trafiły tam jeszcze – już po 
zakończeniu wystawy, tym razem za 
sprawą Andrew de Janasza – kolejne 
kronenbergiana, o  czym także pisa-
ła Małgorzata Dubrowska. „Należy 
[…] poinformować o  miłym geście An-
drzeja Janasza, wspomnianego wyżej 
pasierba Leopolda Jana Kronenberga. 

Zamieszkały w  Stanach Zjednoczo-
nych i pozostający w bliskich stosunkach 
z ojczymem w ostatnich latach jego ży-
cia, zachował jeszcze drobne pamiątki 
rodzinne Kronenbergów, które teraz 
przekazał do zbiorów Muzeum Histo-
rycznego m.st. Warszawy. Zespół za-
wiera: suitę sześciu miniatur ordero-
wych zawieszonych na złotym łańcusz-
ku, medalion z miniaturą Kazimierza 
Pułaskiego […], solniczkę metalową 
ozdobioną kolorową masą perłową 
[…], flakonik na wonności (niellowa-
ny i  złocony), szpilkę patriotyczną do 
krawata z Orłem i Pogonią […], czarkę 
srebrną do degustacji wina zwieńczoną 
kogutem galijskim” (Małgorzata Du-
browska, O znanych i nieznanych kro-
nenbergianach…, s. 200).

Co sprawiło, że srebrny pojemnik 
z  plakietką, na której umieszczony 
został wizerunek „Damy z  gronosta-
jem” Leonarda da Vinci, do ostatnich 
dni życia Andrew de Janasza pozostał 
przy tym hojnym darczyńcy warszaw-
skiego muzeum – tego zapewne już 
się nie dowiemy.

Wojciech Przybyszewski

6

Drugi	tom	serii	wydawniczej	Tegumentologia polska	(pod	redakcją	Arka-
diusza	Wagnera,	Wydawnictwo	Naukowe	Uniwersytetu	Mikołaja	Koperni-

ka	w	Toruniu,	Toruń	2017),	zatytułowany	Introligatorzy i ich klienci,	zawiera	
17	 tekstów	 przygotowanych	 na	 podstawie	 referatów,	 wygłoszonych	 przez	
badaczy	tego	tematu	podczas	II	Ogólnopolskiej	Konferencji	Oprawoznawczej	
w	Toruniu	w	2016	r.	Teksty	te	zamieszczone	zostały	w	dwóch	rozdziałach:	
Introligatorzy i ich klienci	oraz	Miscellanea.	

Rozdział	pierwszy	otwiera	artykuł	Ewy	Chlebus	na	temat	dorobku	anonimo-
wego	warsztatu	warmińskiego	działającego	od	lat	siedemdziesiątych	XV	w.	do	
początku	XVI	w.	we	Fromborku	lub	w	Lidzbarku.	Również	anonimowemu	introli-
gatorowi	z	przełomu	XV	i	XVI	w.	–	Mistrzowi	Drobnych	Tłoków	−	poświęcony	jest	
artykuł	Doroty	Sidorowicz-Mulak.	Arkadiusz	Wagner	opisał	działalność	wybit-
nych	krakowskich	introligatorów	w	czasach	Zygmunta	Starego:	
Stanisława	z	Białej	(Mistrza	Medalionów)	i	Macieja	z	Przasnysza	
(Mistrza	 Główek	 Anielskich).	 Katarzyna	 Płaszczyńska-Herman	
z	kolei	zajęła	się	badaniem	opraw	ksiąg	dominikanina	Łukasza	ze	
Lwowa,	Michał	Muraszko	analizą	opraw	trzech	ksiąg	należących	
do	opata	klasztoru	kanoników	regularnych	w	Trzemesznie,	a	Ra-
dosław	Franczak	–	dzieł	z	warsztatu	Introligatora	ML	ze	zbiorów	
Archiwum	 Archidiecezjalnego	 w	 Gnieźnie.	 Marianna	 Czapnik	
opisała	oprawy	ksiąg	wykonywanych	dla	bibliofila	krakowskie-
go	 Jana	 Musceniusza	 (1532-1602),	 a	 Krystyna	 Wyszomirska	
–	dla	Henryka	Strobanda,	bibliofila	toruńskiego	z	przełomu	XVI	
i	XVII	w.	Oprawy	przygotowane	dla	biskupa	włocławskiego	Hie-
ronima	Rozrażewskiego	przybliżył	Sebastian	Dudzik,	a	oprawa-

mi	starodruków	z	wielkim	herbem	książąt	pomorskich	i	ich	konserwacją	zajął	
się	Wojciech	Łopuch.	Bernadeta	 Iwańska-Cieślik	 skupiła	 się	 z	 kolei	 na	doku-
mentach	kapituły	katedralnej	we	Włocławku.	Elżbieta	Pokorzyńska	przyjrzała	
się	relacjom	między	introligatorami	i	ich	klientami	w	Polsce	na	przełomie	XIX	
i	XX	w.,	a	Piotr	Lewkowicz	zbadał	współpracę	między	Berliner	Stadtbibliothek	
i	berlińskimi	 introligatorami.	Danuta	R.	Kawałko	opisała	znaki	własnościowe	
i	oprawy	w	księgozbiorze	klemensowskim	rodziny	Zamoyskich,	a	Monika	Paś	–	
oprawy	albumów,	dyplomów	i	tzw.	adresów,	zamawiane	na	obchody	jubileuszo-
we	niektórych	polskich	 literatów	drugiej	połowy	XIX	w.	(ze	zbiorów	Muzeum	
Narodowego	w	Krakowie).

W	 drugim	 rozdziale,	Miscellanea,	 znalazł	 się	 artykuł	 autorstwa	Małgo-
rzaty	 Pronobis-Gajdzis	 i	 Karoliny	 Komsty-Sławińskiej	 dotyczący	 ważnego	

dla	bibliotekarzy	 i	 bibliologów	zagadnienia	konserwacji	 stoso-
wanej	 przez	 dawnych	 introligatorów.	 Zwieńczeniem	 tomu	 jest	
natomiast	 tekst	 Elżbiety	 Pokorzyńskiej,	 która	 opisała	 projekt	
badawczy	Ministerstwa	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego,	realizo-
wany	w	 ramach	Narodowego	Programu	Rozwoju	Humanistyki,	
pt.	„Leksykon	oprawoznawczy”.		

Drugi	tom	serii	wydawniczej	jest	obszerniejszy	niż	poprzed-
ni,	zawiera	też	więcej	ilustracji,	które	tym	razem	opublikowano	
w	kolorze,	oraz	indeks	introligatorów.

To	ciekawe	wydawnictwo	zainteresuje	zarówno	profesjonal-
nych	 badaczy	 ksiąg,	 pracowników	 instytucji	 przechowujących	
oprawy	książkowe,	jak	i	szerokie	kręgi	miłośników	dawnej	oraz	
współczesnej	sztuki	introligatorskiej.

Spotkanie z książką

INTROLIGATORZY	I	ICH	KLIENCI
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WW  
wiedzieć więcej

Rubryka	 ta	 poświęcona	 jest	
przedmiotom,	 o	 których	 nie	

wiemy,	 do	 czego	 w	 przeszłości	
służyły	 oraz	 kiedy	 i	 gdzie	 po-
wstały.	 Jednocześnie	 będzie-
my	 pomagać	 Czytelnikom	 w	 do-
kładniejszym	 poznaniu	 różnych	
dzieł	 sztuki,	 które	mają	w	 swo-
ich	 zbiorach	 i	 nie	potrafią	okre-
ślić	 np.	 ich	 twórcy,	 lat	 powsta-
nia,	 stylu,	 przypuszczalnej	 ceny	
itp.	 Redakcja	 w	 porozumieniu	
z	 ekspertami	 będzie	 starała	 się	
zdobyć	 jak	 najwięcej	 informacji	
i	przedstawi	je	w	tej	rubryce.

Drugi z przedmiotów przedstawio-
nych na załączonych zdjęciach (il.  4) 
odnalazłem w  skrzyni z  żelastwem 
w jednym z punktów ze starociami. Jest 
to ładny odlew żeliwny w ramce przed-
stawiający młodego siewcę, który z  pa-
sją wykonuje swoją pracę. Po oczyszcze-
niu i wstępnej konserwacji przedmiotu 
w  prawym dolnym rogu ukazały się 
inicjały twórcy: »P L«. Czy odlew ten 
można łączyć z  wyrobami wykonany-
mi w stylu secesji? Kto sygnował w ten 
sposób swoje wyroby? Chciałbym też 
dowiedzieć się, w której hucie (lub hu-
tach) wykonane zostały oba przedmioty 
i jak należy je datować.

Serdecznie pozdrawiam”

Robert Garwoliński
Twardogóra

„Szanowna Redakcjo!
Dobrze jest znaleźć się w odpowied-

nim czasie i miejscu, czego przykładem 
może być poniższa historia.

Pewien gospodarz, kopiąc ziemię 
pod fundament ogrodzenia wokół 
domu (a było to w  pobliżu Kłodzka 
na Dolnym Śląsku), natrafił na przed-
miot, który okazał się żeliwnym świecz-
nikiem. Znalezisko (il. 1 i  2) ma wy-
szczerbioną podstawę i  wyraźne ślady 
dłuższego pobytu w ziemi. Przedstawia 
się jednak okazale, a pomysł projektan-
ta oraz precyzja wykonania odlewu 
mogą, jak sądzę, budzić zrozumiałe 
zainteresowanie.

Zapytany przeze mnie antykwa-
riusz o datowanie tego wyrobu osadził 
świecznik w  epoce klasycyzmu, gdzieś 
w początkowych latach XIX w. Zasta-
nawiam się, czy w  klasycyzmie można 
było pozwolić sobie na »wybryk« połą-
czenia korpusu wyobrażającego kobietę 
w  stroju rzymianki ze stylową podsta-
wą świecznika (nogą) z czasów Ludwi-
ka XVI (dodam, że postać ta połączona 
jest z  podstawą nagwintowanym prę-
tem z nakrętką). Czy nie jest to raczej 
jeden z wielu wyrobów historyzujących 
powstałych po 1850 r.?

Tym razem z  prośbą o  przedsta-
wienie opinii na temat opisanych 
przedmiotów zwróciliśmy się do Pani 
Anny Kwiecień, kierownika Dzia-
łu Sztuki i  Rzemiosła Artystycznego 
w Muzeum w Gliwicach, autorki wie-
lu opracowań dotyczących dawnego 
rzemiosła artystycznego i  wyrobów 
z  żeliwa, w  tym także opracowania 
książkowego Żeliwo. Odlewnictwo ar-
tystyczne w dawnych Gliwicach (1796- 
-1945), stanowiącego komentarz do 
stałej wystawy w Oddziale Odlewnic-
twa Artystycznego Muzeum w Gliwi-
cach (zob. Spotkanie z książką, s. 58). 
Oto odpowiedź:

Świecznik w formie kanefory, czyli 
postaci kobiecej z  koszem na głowie.  
Świecznik jest zniszczony i trudno od-
powiedzieć jednoznacznie, opierając 

1 2
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swoją opinię tylko na fotografiach, 
ale identyczny wzór (rysunek) świecz-
nika (il. 3) znajduje się w  cenniku-
-katalogu pruskiej Królewskiej Od-
lewni Żelaza w  Gliwicach z  1847  r. 
(patrz reprint cenników huty gliwic-
kiej: Gliwicki Preis-Courant. Wzor-
niki wyrobów Królewskiej Odlewni 
Żeliwa w  Gliwicach w  zbiorach Mu-
zeum w  Gliwicach, oprac. J. Jenczew-
ska, B.  Malik, Gliwice 2005, s. 45). 
W  przytoczonym cenniku mogły 
znaleźć się oferty wzorów odlewów 
wytwarzanych już od 1830 r., ponad-
to w drugiej połowie XIX w. w odlew-
ni gliwickiej powstawały przedmio-
ty, do których użyto wcześniejszych 
modeli. Te same wzory modeli co 
w  Gliwicach wykorzystywano także 
w dwóch „siostrzanych” pruskich kró-
lewskich odlewniach żelaza – w  Ber-
linie i  w  Sayn (Nadrenia Palatynat). 
Może to być również odlew z drugiej 
połowy XIX w. z innej wytwórni (np. 
czeskiej, morawskiej, węgierskiej), 

która powtórzyła wzór z odlewni gli-
wickiej, a  najbardziej prawdopodob-
na jest odlewnia czeska Hořovice/
Komárov (nazwy niem. Horowitz, 
Horschowitz/Komarau).

Jeśli chodzi o  stylistykę świeczni-
ka, należy pamiętać, że zarówno rene-
sans, klasycyzm (w tym styl Ludwika 
XVI, o którym wspomina czytelnik), 
empire, biedermeier oraz historyzmy 
XIX  w. dość swobodnie przetwarza-
ły formy, motywy i  ornamenty tzw. 
antyczne – m.in. greckie i  rzymskie. 
Na świeczniku mamy dość charakte-
rystyczne ornamenty antykizujące – 
palmetę na podstawie oraz centralnie 

na trzonie ornament cekinowy. Nie 
można stosować tych samych zasad co 
do datowania w  odniesieniu do róż-
nych dziedzin rzemiosła artystyczne-
go – np. mebli i  odlewów artystycz-
nych, w dodatku z różnych wytwórni 
europejskich, pamiętając dodatkowo 
o tym, że w przypadku odlewów for-
my były powtarzane, np. w  latach 
trzydziestych XX  w. w  Gliwicach 
nadal powstawały odlewy żeliwne 
i  brązowe według modeli z  pierwszej 
połowy XIX w., co zaburza nieco da-
towanie, trzeba wówczas bardzo do-
kładnie przyjrzeć się obiektowi i oce-
nić jego patynę (jeśli zachowała się), 

4
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znaki wytwórni, nawet skład che-
miczny i  strukturę stopu. Odlewy 
gliwickie z  pierwszej połowy XIX  w. 
rzadko były znakowane.

Plakieta ażurowa „Siewca”. 
Model plakiety, wykonany w  ma-
lowanym gipsie specjalistycznym 
na podkładce tekturowej znajduje 
się w  zbiorach Muzeum w  Gliwi-
cach (il. 5). Jest to praca Petera Lip-
pa (1902-1975), którego sygnatura 
z  zachodzących na siebie liter „LP” 
jest widoczna także na żeliwnym od-
lewie. Peter Lipp zawsze sygnował 
swoje prace. Plakieta została odlana 
w  latach trzydziestych XX  w. w  hu-
cie gliwickiej (wówczas będącej czę-
ścią Preussische Bergwerk und Hüt-
ten Aktiengesellschaft).

Peter Lipp urodził się w  Berli-
nie, studiował rzeźbę w  berlińskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Pla-
stycznej, uczęszczał na liczne kur-
sy i  lekcje rysunku, rzeźby w  gipsie, 

co było przydatne przy późniejszym 
tworzeniu modeli, uczył się formo-
wania oraz odlewania u  berlińskich 
profesorów i  mistrzów. Był zatrud-
niony m.in. w  pracowni architek-
toniczno-rzeźbiarskiej Georga Le-
schnitzera w  Berlinie, a  od 1924  r. 
w  hucie gliwickiej, gdzie pracował 
przez 20 lat. W  Gliwicach zorgani-
zował na nowo i  powiększył kadro-
wo odlewnię artystyczną. Lipp zna-
ny jest przede wszystkim jako autor 
licznych plakiet, ale także rzeźb po-
mnikowych. Jego twórczość cechu-
je ekspresjonizm, dynamika, synte-
tyzm form, doskonała kompozycja, 
szczególne uznanie budzą plakiety 
Lippa z  przedstawieniami sportow-
ców różnych dyscyplin oraz plakiety 
noworoczne i  ażurowe. Wiele jego 
prac nawiązywało swoimi przedsta-
wieniami, symboliką do ideologii na-
rodowosocjalistycznej, jak np. wyżej 
wspomniana plakieta „Siewca”, który 
zasiewa „dobre ziarno”.

W historii	sztuki	i	rzemiosła	artystycznego	dwóch	minionych	stuleci	Gliwice	kojarzą	się	znawcom	i	kolekcjonerom	z	odlewnictwem	artystycznym.	To	
tu	w	 listopadzie	 1796	 r.	w	 Królewskiej	 Odlewni	 Żelaza	 uruchomiono	 jeden	
z	 pierwszych	 na	 kontynencie	 europejskim	 wielkich	 pieców	 opalanych	 kok-
sem.	Zapoczątkowało	to	erę	industrializacji	Górnego	Śląska	i	otworzyło	nowy	
rozdział	w	historii	miasta.	Gliwice	zasłynęły	wkrótce	z	„żeliwnych odlewarni 
swoich”	i	kunsztu	odlewników,	a	w	XIX	w.	huty	w	Gliwicach,	Sayn	i	Berlinie	
należały	do	najsłynniejszych	w	Europie.	Artystyczne	od-
lewy	żeliwne	oraz	mniej	liczne	wykonane	w	brązie	stano-
wiły	 jedną	 z	 dziedzin	 produkcji	 huty	 gliwickiej.	 Odlewy	
te,	projektowane	głównie	przez	słynnego	rzeźbiarza	The-
odora	 Kalide	 oraz	 znakomitych	 modelarzy,	 cieszyły	 się	
uznaniem	i	były	eksportowane	do	wielu	krajów.

Publikacja	Muzeum	w	Gliwicach	–	Żeliwo. Odlewnic-
two  artystyczne  w  dawnych  Gliwicach  (1796-1945). 
Wystawa ze zbiorów Muzeum w Gliwicach	 (wyd.	2017)	
–	przybliża	nie	tylko	unikatową	w	skali	europejskiej	pro-
dukcję	Królewskiej	Odlewni	Żelaza,	ale	też	rolę,	jaką	w	re-
alizacji	dawnego	marzenia	o	Śląsku	 jako	pruskiej	Anglii	
odegrało	 żeliwo.	 Książka	 autorstwa	 Anny	 Kwiecień,	 hi-
storyka	sztuki,	starszego	kustosza	Muzeum	w	Gliwicach,	
stanowi	 efekt	wieloletnich	 badań	 prowadzonych	w	mu-
zeum	 i	 jest	 komentarzem	 do	 wystawy	 stałej	 „Słusznie	
słyną	 dziś	 Gliwice…”,	 czynnej	 w	 Oddziale	 Odlewnictwa	
Artystycznego,	 gdzie	 eksponowane	 są	 zbiory	 gliwickie-
go	muzeum.	W	publikacji	 opisano	gliwicką	 kolekcję	muzealną	 (zarys	 stanu	
badań,	 krótka	historia	 zbioru)	oraz	unikatowe	na	 skalę	 europejską	obiekty	
żeliwne,	 ze	 szczególnym	uwzględnieniem	galanterii	 żeliwnej	 –	 niewielkich,	

dekoracyjnych	przedmiotów	(przyciski	do	papieru,	kałamarze,	stojaki	na	ze-
garki,	 świeczniki,	 plakiety,	medaliony),	 oraz	 biżuterii	 żeliwnej,	 z	 produkcji	
której	słynęła	Królewska	Odlewnia	Żelaza.	Książka	znacząco	przekracza	i	po-
szerza	wątki	tematyczne	prezentowane	na	wystawie.	Znajdziemy	w	niej	też	
bogaty	materiał	ikonograficzny.	

Anna	Kwiecień	przedstawia	opowieść	o	żeliwie	gliwickim	jako	przykładzie	
kształtowania	 się	 dziewiętnastowiecznego	 przemysłu	 artystycznego	 w	 Eu-

ropie	 w	 szerszym	 ujęciu,	 z	 punktu	 widzenia	 historyka	
sztuki,	ale	i	przedstawicieli	innych	dyscyplin	naukowych.	
Tekst	 główny	 i	 opis	wystawy	 zostały	więc	wzbogacone	
specjalistycznymi	 komentarzami	 w	 formie	 dwudziestu	
sześciu	 obszernych	 aneksów,	 m.in.	 na	 temat	 historii	
odlewnictwa	 artystycznego	w	 Gliwicach,	 rozwoju	 prze-
mysłu	 w	 XIX	 w.,	 rewolucyjnej	 roli	 żeliwa,	 ale	 również	
historii	samego	regionu	i	miasta.	Autorami	aneksów	są	
specjaliści	z	różnych	dziedzin	nauki	–	historycy,	historycy	
sztuki,	historycy	architektury,	odlewnicy,	metaloznawcy.

W	książce	–	dzięki	współpracy	z	Muzeum	Górnictwa	
Węglowego	w	Zabrzu	–	 	po	 raz	pierwszy	opublikowano	
materiał	 archiwalny	 w	 postaci	 reprodukcji	 dziewiętna-
stowiecznych	planów	 i	 rysunków	odlewni	gliwickiej,	 co	
zainteresuje	 miłośników	 historii	 przemysłu	 na	 Śląsku.	
Publikacja	jest	opracowaniem	dwujęzycznym	–	wszystkie	
teksty,	podpisy,	aneksy	zostały	przetłumaczone	na	język	
angielski,	 co	 być	może	 sprawi,	 że	 zostanie	 zauważona	

nie	tylko	na	Śląsku	i	w	Polsce,	ale	także	poza	granicami	kraju.	
Książka	 Żeliwo...	 wyróżniona	 została	 w	 kategorii	 „Publikacje”	 w	 tego-

rocznej	edycji	konkursu	Sybilla.

Spotkanie z książką

ŻELIWO

(ilustracje: 1, 2, 4 – fot. Robert Garwoliński; 
3 – fot. archiwum Muzeum w Gliwicach; 5 – fot. Marcin 
Korczak)

................................................................................
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i  konserwacji, jest zdobywanie (naj-
częściej poprzez kradzież) bardzo 
osobistych i  często trudno dostęp-
nych pamiątek po zmarłych. Pomocą 
służy mu nastolatka, przybrana córka 
staruchy.

Wybitnie biograficzny charakter 
Muzeum Ciszy każe nam inaczej spoj-
rzeć na współczesne muzea biogra-
ficzne, które gromadzą pamiątki po 

wybitnych osobistościach, słynnych 
pisarzach i  mężach stanu, również 
te osobiste, takie jak okulary, etui 
na okulary, wieczne pióro, szczotka 
do włosów, filiżanka czy peleryna. 
Pamiątkami w  Muzeum Ciszy są 
wypchana sowa, sekator, tubki farb, 
szczątki psa, skalpel do operacji uszu, 
a nawet obcięte kobiece sutki. Wartość 
wszystkich tych przedmiotów jest na 

Muzeum ciszy
.........................................................................................................................................

W powieści Yoko Oga-
wy Muzeum ciszy de-
finicja muzeum poja-
wia się kilkakrotnie, 

począwszy od oficjalnej, zaczerpnię-
tej prawdopodobnie z którejś z ksią-
żek definicji, podanej na zakończe-
nie jako jedno ze źródeł. Brzmi ona 
bardzo podobnie do współczesnej 
definicji przyjętej przez Kodeks Ety-
ki ICOM dla Muzeów. Jedna z głów-
nych bohaterek powieści, starucha, 
ma jednak swoją własną wizję mu-
zeów, nazywając te prawdziwe „skła-
dami niepotrzebnych rzeczy” (Yoko 
Ogawa, Muzeum ciszy, tłum. Anna 
Horikoshi, Warszawa 2012, s.  14). 
W  trakcie rozmowy z  kustoszem 
pyta: „Czy każde muzeum musi mieć 
kształcący cel? Ludzie chcą pozosta-
wić coś po sobie. To jedna z  ich pod-
stawowych potrzeb. Już w  starożyt-
nym Egipcie wojownicy oddawali swój 
ekwipunek do świątyń”. Starucha jest 
świadoma, że „do [jej] muzeum nie 
będą się ustawiały kolejki zwiedzają-
cych. Ale zadaniem muzeum jest nie 
tylko pokazywanie zbiorów. Zbiera-
nie, przechowywanie i  badanie eks-
ponatów też są bardzo ważne”. Praw-
dziwe muzeum, jej muzeum jest „wy-
tchnieniem dla starzejącego się świata” 
(Yoko Ogawa, Muzeum…, s. 47).

Akcja powieści toczy się w  ma-
łym miasteczku w  górach. Kustosz 
przyjeżdża na zaproszenie staruchy, 
żeby zgodnie z  jej życzeniem urzą-
dzić w  przylegającej do jej domu 
pralni muzeum pamiątek po lu-
dziach, którzy zmarli w  miasteczku, 
od czasu gdy miała ona 11 lat. Isto-
tą jego pracy, oprócz inwentaryzacji 
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................................................................................ 

1 | Fragment	ekspozycji	w	Muzeum	Katyńskim	
w	Warszawie	–	przedmioty	wydobyte	
w	Charkowie	podczas	prac	sondażowo- 
-ekshumacyjnych	w	latach	1991,	1994-1996
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z upamiętnioną osobą, ale można być 
pewnym, że starucha nigdy nie wy-
brałaby żadnej z  tych rzeczy. Jej pa-
miątki są starannie wyselekcjonowa-
ne, wybór dokonywany przez nią czy 
potem przez kustosza jest intuicyjny, 
a  jednocześnie w  założeniu ma sta-
nowić o  istocie osoby upamiętnia-
nej. Pamiątki w Muzeum Katyńskim 
są tym, co w  ogóle zostało, a  zosta-
ło niewiele. Można być pewnym, że 
większości upamiętnionych męż-
czyzn nie symbolizują guziki, łyżki 
ani szczoteczki do zębów. Co więcej, 
nie wiadomo, czyje są wszystkie te 
drobiazgi, tylko nieliczni żołnierze 
zamordowani w  Katyniu są przypi-
sani do jakichś strzępów mundurów 
i odznaczeń, przeważająca większość 
to wykopane z  gliny drobiazgi, któ-
rym dopiero gliniane pudełeczka 
o wymiarach 15 x 15 cm przywracają 
jeśli nie tożsamość, to przynajmniej 
jednostkowość, prawo do własnej, 
niewspólnej mogiły.

Muzeum Ciszy w  obozie Au-
schwitz-Birkenau jest inne. Tony 
ludzkich włosów zebrane w  szkla-
nych gablotach uświadamiają ogrom 
i  masowość tamtejszej zbrodni. 

Nieodmiennie przypominają, że 
„w  Niemczech, można powiedzieć, 
ludzie umieją zrobić coś z  niczego” 
(Zofia Nałkowska, Medaliony, wyd. 
Warszawa 1946, cyt. wg wyd. War-
szawa 2009, s. 2) – filc z  ludzkich 
włosów, a  nawet mydło z  ludzkiego 
tłuszczu... Ale oczywiście nie sposób 
tego tak zostawić. W  tym przypad-
ku ratuje nas poezja. Tadeusz Róże-
wicz w swoim wierszu Warkoczyk pi-
sze o „czystych szybach”, pod którymi 
„leżą sztywne włosy uduszonych w ko-
morach gazowych / w tych włosach są 
szpilki i kościane grzebienie”, wreszcie 
pojawia się „szary warkoczyk / mysi 
ogonek ze wstążeczką / za który po-
ciągają w szkole / niegrzeczni chłopcy” 
(T. Różewicz, Warkoczyk, [w:] Pięć 
poematów, Warszawa 1950). Tym 
wierszem Różewicz przywraca jed-
nostkowość, bo przecież nie tożsa-
mość, owemu wielkiemu ludzkiemu 
nic, z którego przedsiębiorczy Niem-
cy produkowali przedmioty, na któ-
rych im nie zbywało.

W Muzeum Katyńskim jest to 
więc kwestia mizerii ocalałych drob-
nych pamiątek po ludziach zamor-
dowanych strzałem w  tył głowy, 
w  Auschwitz kwestia unaocznienia 
rozmiarów jedynego w  swoim ro-
dzaju przemysłu śmierci. Obie te 
kwestie różnią się więc rozmiarami, 
możliwe, że to właśnie rozmiar obu 
zbrodni decyduje o  wyborze meto-
dy ekspozycji. W  Katyniu zginęło 
niespełna 22 tys. ludzi, w Auschwitz 
około 1,1 mln. Metoda obrazowania 
jest więc w obu muzeach adekwatna 
do problemu i  jego rozmiarów. Naj-
częstszym sposobem unaoczniania 
ogromu zbrodni jest wypisywanie na 
ścianach nazwisk ofiar, zamieszcza-
nie ich zdjęć, a  także pokazywanie 
przedmiotów, które należały do ofiar. 
Na ogół nazwiska są ryte w  marmu-
rze, odlewane w  metalu, zdjęcia za-
lewane plastikiem, przedmioty tro-
skliwie czyszczone, odkażane, prane, 

ogół niewielka, najistotniejszy jest fakt, 
że pozostawały w  najściślejszym kon-
takcie z upamiętnioną osobą albo były 
wręcz jej częścią. Większość klasycz-
nych muzeów biograficznych zakłada 
się w niegdysiejszym domu osoby upa-
miętnianej, w  miarę możności zacho-
wując oryginalny układ i  sprzęty. Nie 
ma na nie jakiejś specjalnej recepty, 
przeważnie gabinet i sypialnię mistrza 
łączy się z salami ekspozycyjnymi.

Wbrew pozorom, Muzeum Ciszy 
Yoko Ogawy nie jest li tylko wymy-
słem literackim. Istnieją prawdziwe 
muzea ciszy poświęcone zwykłym lu-
dziom, których poddano ewaporacji, 
zabijając ich i wymazując pamięć po 
nich, tak jak to się dzieje u Orwella. 
Współczesne muzea ciszy są swego 
rodzaju odkłamaniem damnatio me-
moriae, próbą przywrócenia pamię-
ci ofiar masowych mordów. Dlate-
go np. swego rodzaju muzeum ciszy 
jest warszawskie Muzeum Katyńskie, 
gdzie trzon ekspozycji stanowią gli-
niane „regały”, na których wysta-
wia się to wszystko, co zostało po 
zamordowanych żołnierzach. Nie-
rzadko są to przedmioty, które po-
zostawały w najściślejszym kontakcie 
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2 | Szklane	gabloty	z	ludzkimi	włosami	−	
fragment	ekspozycji	w	Państwowym	Muzeum	
Auschwitz-Birkenau	w	Oświęcimiu	
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pastowane. Tylko najmłodsze mu-
zea ludobójstwa, takie jak powsta-
łe w  2004  r. Rwanda Genocide Mu-
seum w Kigali w Rwandzie, pozwala-
ją sobie na umieszczanie galerii zdjęć 
bez ich utrwalenia. Wyjątkowo zda-
rzają się inne sposoby upamiętnienia 
ofiar masowych mordów, np. w Mu-
zeum Ludobójstwa Ormian w  Ere-
waniu uprawia się rodzaj kommemo-
ratywnego przetwórstwa – z  pąków 
kwiatów składanych pod pomnikiem 
robi się ręcznie czerpany papier, sym-
bolizujący drugie życie ofiar w naszej 
pamięci.

Współczesne muzea ciszy są po-
święcone ofiarom masowych mordów 
dokonanych podczas działań wojen-
nych. Podobnie jak muzeum Yoko 
Ogawy „przekraczają granice ludz-
kiego istnienia” (Yoko Ogawa, Mu-
zeum…, s. 14).

Anna Manicka

W Polsce	 znajduje	 się	 osiem	Pomników	 Zagłady	 objętych	 usta-
wową	ochroną	prawną	–	świadectw	najstraszniejszych	zbrodni	

nazistowskich	Niemiec	(ustawa	z	7	maja	1999	r.	o	ochronie	byłych	
hitlerowskich	obozów	zagłady).	Ochrona	Pomników	Zagłady	jest	za-
daniem	publicznym	z	zakresu	administracji	rządowej,	realizowanym	
przez	Ministra	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego.

Pomnikami	 Zagłady	 są	 następujące	miejsca	 pamięci	 (na	 te-
renie	wszystkich	działają	państwowe	lub	samorządowe	muzea):

•	Auschwitz	Birkenau,	niemiecki	nazistowski	obóz	koncentra-
cyjny	 i	 zagłady	 (1940-1945)	 (Państwowe	 Muzeum	 Auschwitz-
-Birkenau,	utworzone	w	1947	 r.,	 dziś	 to	najczęściej	 odwiedza-
ne	muzeum	w	Polsce:	2,2	mln	odwiedzających	 rocznie).	Obec-
ne	Miejsce	Pamięci,	prowadzone	 jako	muzeum	MKiDN,	to	m.in.	
zbiory,	archiwa	oraz	ośrodek	naukowy,	konserwatorski	i	wydaw-
niczy.	Jest	to	jedno	z	najnowocześniejszych	muzeów	na	świecie.

•	 Majdanek	 (Państwowe	 Muzeum	 na	 Majdanku)	 –	 również	
muzeum	prowadzone	przez	MKiDN.	Nazwa	„Państwowe	Muzeum	
na	Majdanku”	funkcjonuje	od	czasu	powołania	instytucji	i	wynika	
z	obowiązujących	przepisów	prawa.

•	Muzeum	Stutthof	w	Sztutowie	–	 także	muzeum	prowadzone	
przez	MKiDN,	założone	dzięki	staraniom	byłych	więźniów	w	1962	r.	
Szczególnie	bogate	są	zgromadzone	i	przechowywane	archiwa	po-
obozowe.	 To	 jeden	 z	 najbardziej	 kompletnych	 tego	 typu	 zbiorów,	
wytworzonych	przez	administrację	byłego	obozu	koncentracyjnego.

•	Muzeum	Gross-Rosen	w	Rogoźnicy	−	obecnie	muzeum	pro-
wadzone	 przez	 województwo	 dolnośląskie,	 trwają	 rozmowy,	
aby	 stało	 się	ono	muzeum	współprowadzonym	przez	MKiDN	 ze	
względu	na	rangę	miejsca	pamięci.

•	Mauzoleum	Walki	i	Męczeństwa	w	Treblince	−	do	niedawna	
miało	status	oddziału	Muzeum	Regionalnego	w	Siedlcach,	obec-
nie	MKiDN	 finalizuje	działania	 z	Zarządem	Województwa	Mazo-
wieckiego,	aby	było	to	samodzielne	muzeum	współprowadzone	
przez	Marszałka	Województwa	i	MKiDN.

•	Obóz	w	 Chełmnie	 nad	Nerem	–	muzeum	 byłego	 niemiec-
kiego	Obozu	Zagłady	Kulmhof	w	Chełmnie	nad	Nerem,	oddział	
zamiejscowy	Muzeum	Martyrologicznego	w	Żabikowie,	instytucja	
województwa	wielkopolskiego,	wielokrotnie	wspierana	dotacjami	
MKiDN.

•	Były	niemiecki	obóz	zagłady	w	Sobiborze	–	obecnie	oddział	
Państwowego	Muzeum	na	Majdanku,	czyli	instytucja	MKiDN;	pra-
ce	nad	upamiętnieniem	i	nową	wystawą	są	realizowane	i	finan-
sowane	przy	wsparciu	Międzynarodowego	Komitetu	Sterującego	
(Polska,	Izrael,	Holandia,	Słowacja).

•	Były	niemiecki	obóz	zagłady	w	Bełżcu	–	od	2004	 r.	dzia-
ła	 jako	 oddział	 Państwowego	 Muzeum	 na	 Majdanku.	 Utworze-
nie	oddziału	było	wynikiem	współpracy	pomiędzy	United	States	
Holocaust	 Memorial	 Council,	 American	 Jewish	 Committee	 oraz	
d.	Radą	Ochrony	Pamięci	Walk	i	Męczeństwa.

Z WIZYTĄ W MUZEUM
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wystawienniczych ostatnich lat – opo-
wiada o ekspozycji Piotr Oszczanow-
ski, dyrektor Muzeum Narodowe-
go we Wrocławiu. Także dla mnie 
osobiście, gdyż organizację prezenta-
cji rzemiosła artystycznego wpisałem 
w 2013 r. do swojej aplikacji jako naj-
ważniejsze zadanie, które sobie wy-
znaczyłem i  postawiłem w  momencie 
powołania na stanowisko dyrektora 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 

O  wadze i  skali tej wystawy zaświad-
czać miały nie tylko relatywna jakość 
i  doprawdy imponująca liczba zapre-
zentowanych eksponatów, ale przede 
wszystkim nakład pracy dużego zespo-
łu autorskiego i  konsultacyjnego. Od 
początku miała to być wystawa, która 
będzie efektem zbiorowego wysiłku, 
zaangażowania całego muzeum. Od 
kuratorów począwszy, po scenografów 
i  montażystów, a  na pracownikach 

Wystawa na jubileusz 
Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu

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

W Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu 13 lip-
ca 2018  r. odbyła się 
uroczystość obcho-

dów 70. rocznicy otwarcia muzeum 
oraz wernisaż nowej wystawy sta-
łej „Cudo-Twórcy. Rzemiosło i  sztu-
ka zdobnicza – Sztuka Wschodu – 
Współczesna ceramika i szkło”. 

„»Cudo-Twórcy« to jedno z  naj-
ważniejszych naszych przedsięwzięć 

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

1 | Maska	demona	Hannui,	Japonia,	XIX	w.;	
netsuke	rzeźbione	w	kości	słoniowej

2 | Figury	słoni	z	wazami	na	grzbietach,	Chiny,	
Dynastia	Qing	(1644-1911),	miedź,	emalia	
komórkowa,	brąz,	złocenia
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te artefakty, które przechowywane były 
od wielu, wielu lat w naszych magazy-
nach. To przysłowiowe »przewietrze-
nie magazynów« przyniosło wymierny 
efekt. Przeszło 1200 muzealiów trafiło 
na naszą nową ekspozycję. Jej charakter 

czy też sama koncepcja także odbiega 
od najczęściej stosowanych w  przypad-
ku prezentacji rzemiosła artystycznego 
i zabytków kultury materialnej. Nie ich 
chronologia, ewolucja kształtów i deko-
racji, nawet nie ich wartość materialna 
decydowała o wyborze. To przydatność 
dla człowieka, jego potrzeba otaczania 
się ładnymi przedmiotami w  różnych 
aspektach i  etapach życia nas zafascy-
nowała. W  ten sposób zgromadzili-
śmy muzealia, które wykonali tytułowi 
»Cudo-Twórcy« – jakże uzdolnieni 
rzemieślnicy, a  wykonali i  wykonują 
(bo są tu także wyroby liczące sobie nie-
spełna miesiąc lub kwartał) tylko po to, 
aby otoczenie człowieka oraz całą jego 
egzystencję uczynić piękniejszymi. Od-
wieczna chęć – można by rzec »ładne-
go«, lecz nie zawsze to się da tak wła-
śnie powiedzieć – podróżowania, ko-
munikowania, zamieszkiwania, kon-
sumowania, bawienia się i  strojenia, 
niestety także wzajemnego zabijania 
i wielu innych działań, jakie podejmu-
je w  swoim życiu człowiek – oto klucz 
do zrozumienia tej wystawy. Wystawy 
świadomie dopełnionej dwiema nieco 

działu reklamowego kończąc. Za-
danie integrujące muzeum, czyniące 
każdego w  nim zatrudnionego odpo-
wiedzialnym za ostateczny efekt tego 
niełatwego przecież przedsięwzięcia. 
Takie wystawy tworzy się bowiem raz 
na dekadę, nieraz i na kilkanaście lub 
kilkadziesiąt lat.

Przeszło dwa lata temu rozpoczęli-
śmy bardzo intensywną dyskusję na te-
mat tego, co chcemy pokazać na naszym 
poddaszu. Bo miejsce to jest wyjątkowe 
– »odziedziczone« po prezentacji pol-
skiej sztuki współczesnej (dzisiaj udo-
stępnianej w  naszym nowym oddziale 
– Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum 
Sztuki Współczesnej), przestrzeni wy-
różniającej się oryginalną zabudową 
i  wreszcie spełniającej najwyższe stan-
dardy konserwatorskie. Świadomi tego 
rozpoczęliśmy naszą pracę od bardzo 
konsekwentnej kwerendy i zapoznania 
się z  podobnymi prezentacjami w  kra-
ju (m.in. w Krakowie, Warszawie i Po-
znaniu) i  za granicą (m.in. w  Lipsku 
i Wiedniu). Istotnym warunkiem, któ-
ry musieliśmy spełnić – a miał on decy-
dujący wpływ na przyszły kształt wysta-
wy – było pozostawienie na wszystkich 
istniejących galeriach wystaw stałych 
prezentowanych na nich wyrobów rze-
miosła artystycznego. Najczęściej naj-
wyższej klasy i wyjątkowej urody. Uwa-
gę skierowaliśmy przede wszystkim na 

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

3 | Talerz	tabagh	
z	motywem	
roślinnym,	
Azerbejdżan	lub	
Dagestan,	początek	
XVII	w.,	ceramika	
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wrocławskiego Śląskiego Muzeum 
Rzemiosła Artystycznego i  Starożyt-
ności. Oryginalne, misternie wykona-
ne przedmioty kultu, jak np. rzeźbio-
ne wizerunki bóstw i  opiekuńczych 
demonów, niezwykłej urody przed-
mioty codziennego użytku: inkrusto-
wane przyborniki do kaligrafii, urze-
kające dekoracjami pojemniki z  laki, 
barwne naczynia porcelanowe i wiele 
innych przedmiotów wprowadzają 
widzów w magiczny świat Orientu.

Druga część ekspozycji to po-
wrót do Europy i  opowieść o  tym, 
jak człowiek zmieniał, udoskonalał 
i  upiększał świat, w  którym przy-
szło mu funkcjonować. Od pierwot-
nej potrzeby zaspokajania głodu, 
komunikowania się, poprzez strój, 
kształtowanie domowych wnętrz, 
po aktywności skupione na pracy 
i na rozrywce. W tej części pokazano 
najróżniejsze przedmioty – zarów-
no takie, których rola i  funkcja zo-
stały już zapomniane, jak i  te, które 
do dziś pozostają w  powszechnym 
użyciu. Zwiedzający prześledzą np., 
jak rozwijały się przyrządy służące 
do pisania od szesnastowiecznych 

autonomicznymi prezentacjami – sztu-
ki i  rzemiosła artystycznego Orientu 
oraz współczesnego szkła i ceramiki. Bo 
te dwie nasze kolekcje w szczególny spo-
sób się wyróżniają – są jednymi z naj-
wartościowszych w kraju, są kompletne 
i przez to jakże reprezentatywne”.

Pierwsza część wystawy poświęco-
na sztuce odległych azjatyckich kul-
tur wskazuje na europejską fascyna-
cję tymi obszarami, ich odkrywaniem 
i poznawaniem. Niegdyś służyły temu 
celowi kolekcje gromadzone przez po-
dróżników czy też miłośników sztuki. 
Prezentowane na wystawie precjoza 
pochodzą m.in. z takich właśnie zaso-
bów, w tym z przedwojennej kolekcji 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

5 | Sekretera,	Śląsk,	około	1750	r.

6 | Grzegorz	Łopieński	wg	projektu	Michała	
Trębickiego,	patera	z	przedstawieniami	
żywiołów,	Warszawa,	Bracia	Łopieńscy,	druga	
połowa	XIX	w.,	szkło	kobaltowe,	oprawa	
z	mosiądzu

................................................................................
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6
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wzorników do nauki kaligrafii, po-
przez misternie zdobione porcelano-
we kałamarze i gęsie pióra, do popu-
larnego dziś długopisu BIC. Wśród 
wystawionych zabytków znajdą się 
m.in.: meble, naczynia, stroje, zegary, 
witraże, przybory toaletowe, narzę-
dzia używane w pracy, broń.

Ostatni fragment „Cudo-Twór-
ców” to prezentacja wybranych obiek-
tów współczesnego szkła i  ceramiki 

ze zbiorów Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, które posiada jedną z naj-
większych specjalistycznych kolekcji 
tego typu w Polsce. Na wystawie po-
kazano prace wybitnych polskich ce-
ramików: powojennych prekursorów 
( Julia Kotarbińska i Rufin Kominek), 
wrocławskich mistrzyń dyscypliny 
(Krystyna Cybińska, Irena Lipska-
-Zworska, Anna Malicka-Zamor-
ska, Bożena Sacharczuk), artystów 

z innych środowisk, m.in. związanych 
z  Gdańskiem i  Warszawą. Spośród 
twórców szkła artystycznego można 
podziwiać dzieła niezwykłego ekspe-
rymentatora i  wizjonera szkła Hen-
ryka Albina Tomaszewskiego, a także 
takich twórców, jak Ludwik Kiczu-
ra, Henryk Wilkowski, Małgorzata 
Dajewska, Kazimierz Pawlak, Beata 
Stankiewicz-Szczerbik, oraz wybit-
nych artystów światowego szkła: Cze-
sława Zubera, Marvina Lipofsky’ego, 
Pavla Hlavy i René Roubička. W czę-
ści poświęconej powojennemu wzor-
nictwu przemysłowemu prezentowa-
ne są naczynia dekoracyjne i  użytko-
we, m.in. kolorowe szkła projektowa-
ne przez Zbigniewa Horbowego, Ste-
fana Sadowskiego, Józefa Podlaska, 
szkła prasowane Eryki i Jana Drostów, 
szkła kryształowe Aleksandra i  Regi-
ny Puchałów, a  także fajanse z  Wło-
cławka, porcelana doby polskiego 
„new look” lat sześćdziesiątych XX w. 
i bolesławiecka kamionka.

☐

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Wystawa	 „Cudo-Twórcy.	 Rzemiosło	 i	 sztuka	 zdobnicza	 –	 Sztuka	Wschodu	 –	Współczesna	 ceramika	 i	 szkło”	 jest	 wystawą	 stałą,	
mieszczącą	się	na	III	piętrze	w	gmachu	głównym	Muzeum	Narodowego	we	Wrocławiu	(pl.	Powstańców	Warszawy	5).	Można	ją	zwiedzać	
w	godzinach	otwarcia	muzeum.	Kuratorkami	ekspozycji	są:	Barbara	Banaś,	Małgorzata	Korżel-Kraśna,	Dorota	Róż-Mielecka.

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

7 | Torebka	zdobiona	haftem	krzyżykowym,	
przełom	XIX	i	XX	w.

8 | Radioodbiornik	turystyczny	„Szarotka”,	
Warszawa,	Zakłady	Radiowe	im.	Marcina	
Kasprzaka,	około	1956,	obudowa	z	tworzywa	
sztucznego

9 | Lubomir	Tomaszewski,	figurki	„Kogut	
i	kurki”,	Warszawa,	Instytut	Wzornictwa	
Przemysłowego,	1957-1958,	porcelana	ręcznie	
malowana

(zdjęcia: 1, 4, 8, 9 – Arkadiusz Podstawka,  
2, 3 – Magdalena Wyłupek, 5 – archiwum Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, 6, 7 – Wojciech Rogowicz)

7 8
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zdemontowane w  2016  r. eksponaty 
z  wystawy w  Sali Konrada: „Krajo-
braz alpejski z  okolic Berchtesgaden” 
pędzla Carla Millnera oraz marmuro-
we „Popiersie Richarda Wagnera”.

Udostępnione w  ramach depozy-
tu obrazy znajdowały się w  dawnej 
kolekcji Hochbergów. W  1942  r. ad-
ministracja hitlerowska przekazała 
je z  Książa do ówczesnego Schlesi-
sches Museum der Bildenden Künste 
we Wrocławiu. Po wojnie przecho-
wywane były w  dawnym budynku 
Schloßmuseum, skąd w  1946  r. zo-
stały przejęte przez Referat Muzeów 
i Ochrony Zabytków miasta Wrocła-
wia. W 1947 r. trafiły do zbiorów Mu-
zeum Państwowego we Wrocławiu 
(od 1970 r. Narodowego).

Przypomnijmy, że trzy lata temu, 
11 lipca 2015  r., w  Zamku Książ 
otwarta została wystawa „Metamorfo-
zy Zamku Książ”, przygotowana przez 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 7-8, 
2015, s. 67). Wystawiono wówczas 2 
rzeźby i  38 obrazów ze zbiorów mu-
zeum, wśród nich 10 płócien z  daw-
nej kolekcji Hochbergów, 4 barokowe 
portrety członków różnych gałęzi tego 
rodu oraz inne prace wytypowane do 
ozdobienia zamkowych wnętrz.

W pierwszą rocznicę otwarcia wy-
stawy – w  lipcu 2016  r. – Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu udostępniło 
Zamkowi Książ obraz Wilhelma von 
Lindenschmita „Alaryk w  Rzymie”. 
Z  okazji drugiej rocznicy otwarcia 

Kolejne obrazy  
powróciły do Książa

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

W trzecią rocznicę 
otwar  cia wystawy 
„Metamor fozy Zam-
ku Książ” Muzeum 

Narodowe we Wrocławiu przekaza-
ło w  depozyt Zamkowi Książ cztery 
kolejne, poddane konserwacji obrazy 
pochodzące z  dawnej kolekcji Hoch-
bergów. W  dwóch pomieszczeniach 
Traktu Barokowego wyeksponowane 
zostały: „Flora jako alegoria jesieni” 
malarza czeskiego (?), „Jastrząb ata-
kujący kaczki” flandryjskiego arty-
sty Johanna Baptisty Bouttatsa oraz 
dwa myśliwskie obrazy Ernsta Wil-
helma Bernhardiego, malarza dzia-
łającego na dworze Hochbergów na 
początku XVIII  w. Do aranżacji do-
datkowo wykorzystane zostały dwa 

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

1 | Malarz	czeski	(?),	„Flora	
–	alegoria	jesieni	z	papugą	na	
tle	pałacowego	parku”	(„Flora	
jako	alegoria	jesieni”),	lata	
siedemdziesiąte-osiemdziesiąte	
XVII	w.,	olej,	płótno,	wym.	120	
x	170	cm	(własność	Muzeum	
Narodowego	we	Wrocławiu)

2 | Johann	Baptist	Bouttats,	
„Jastrząb	atakujący	kaczki”,	
około	1700,	olej,	płótno,	wym.	
128	x	190	cm	(własność	Muzeum	
Narodowego	we	Wrocławiu)

(zdjęcia: Arkadiusz Podstawka) 

.....................................................
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związana z obecnością księżnej Daisy 
w Książu.

„Konsekwentnie, z  uporem i  z peł-
nym przeświadczeniem, że czynimy 
dobro, przywracamy do Zamku Książ 
dzieła sztuki, które w  przeszłości były 

jego ozdobą i chlubą” – mówił w czasie 
uroczystości przekazywania czterech 
obrazów Piotr Oszczanowski, dyrek-
tor Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu. „Nie ma dla historyka sztuki 
i  muzealnika większej satysfakcji niż 
ta, kiedy może cenne obrazy i  rzeź-
by umieścić w  miejscu ich pierwotnego 
przechowywania, gdzie będą ekspo-
nowane w  odpowiednich dla nich wa-
runkach konserwatorskich, bezpieczne 
i chronione. Przywrócić do miejsca, dla 
którego zostały stworzone, dostarczone 
i przeznaczone. Trwająca już trzy lata 
współpraca pomiędzy Zamkiem Książ 
i Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
jest wzorcowym przykładem działań 
muzealnych, w  których najważniejsze 
staje się dobro i  prawda dzieła sztuki. 
To tutaj kiedyś znajdowały się te cztery 
obrazy, do tych wnętrz wybrali je i po-
zyskali Hochbergowie, na nie patrzyła 
księżna Daisy. Dzisiaj przywracamy po 
raz kolejny pamięć o ich intencjach. Da-
jemy najlepszy z  możliwych dowodów 
naszej odpowiedzialności za to, czym 
dysponujemy i czym się opiekujemy”.

☐

wystawy do Zamku Książ trafił adres 
powitalny wykonany w 1892 r. przez 
wałbrzyskiego malarza Johannesa Tet-
zelta i renomowany wrocławski warsz-
tat złotniczy Emila Sommégo. To 
niezwykle cenna, najstarsza pamiątka 

Monumentalny,	trzytomowy	katalog	towarzyszący	wystawie	„Józef	Brandt	
1841-1915”	(zob.	„Spotkania	z	Zabytkami”,	nr	7-8,	2018,	s.	59-63)	to	

pierwsze	tak	wyczerpujące	opracowanie,	obejmujące	całość	dorobku	artysty.	
Publikacja	jest	efektem	wieloletnich	badań	zespołu	pod	kierunkiem	Ewy	Mic-
ke-Broniarek,	kustosza	Zbiorów	Sztuki	Polskiej	do	1914	Muzeum	Narodowe-
go	w	Warszawie.	W	katalogu	ujęte	zostały	wszystkie	dzieła	Józefa	Brandta,	
do	których	udało	się	dotrzeć.	

Tom	 pierwszy	 zawiera	 teksty	 poświęcone	 różnym	
aspektom	 twórczości	 Brandta.	 Ewa	 Micke-Broniarek	
pisze	 o	 stanie	 badań	 nad	 spuścizną	 artysty	 i	 o	 jej	 re-
cepcji	w	świetle	polskiej	krytyki	artystycznej	w	XIX	i	na	
początku	XX	w.	Irena	Olchowska-Schmidt	porusza	tema-
ty	odbioru	dzieł	Brandta	w	prasie	niemieckiej	i	oriental-
nych	wątków	w	obrazach	malarza.	Agnieszka	Bagińska	
przybliża	wykonane	przez	artystę	rysunki	i	akwarele	oraz	
opisuje	słynną	monachijską	pracownię	Brandta,	a	także	
jego	 kolekcję	 rekwizytów	 historycznych.	 Indywidualny	
styl	malarski	 Brandta,	 zrywający	 ze	 stawianiem	widza	
w	roli	obserwatora,	angażujący	go	emocjonalnie	w	sceny	przedstawiane	na	ob-
razach,	poznajemy	z	tekstu	Anny	Lewandowskiej.	Fotografie	z	kolekcji	malarza	
analizuje	 natomiast	 Anna	Masłowska.	W	 tomie	 znajdziemy	 też	 obszerne	 ka-
lendarium	życia	Brandta,	zestawienia	bibliograficzne	(rezultat	szeroko	zakrojo-
nych	kwerend,	w	tym	archiwalnych	i	prasowych),	spis	wystaw	uwzględnionych	
w	katalogu,	zestawienie	autorów	i	źródeł	ilustracji.	

W	tomie	drugim	opublikowano	kompletny	katalog	prac	malarskich	Józefa	
Brandta,	uporządkowanych	chronologicznie:	od	„Jeźdźca	z	psem”	(1860)	do	
„Walki	 o	 chorągiew”	 (około	 1913).	 Uwagę	 zwracają	 monumentalne	 płót-
na,	np.	„Chodkiewicz	pod	Chocimiem”	(1867),	„Czarniecki	pod	Koldyngą”	

(1870),	„Bitwa	pod	Wiedniem”	(1873),	„Odbicie	 jasyru”	(1878),	„Wyjazd	
Jana	III	i	Marysieńki	z	Wilanowa”	(1897),	małe	obrazy	przedstawiające	sce-
ny	z	końmi,	m.in.	„Targ	na	konie	w	Polsce”	(1870),	„Na	jarmarku”	(około	
1885-1888),	sceny	rodzajowe	inspirowane	dumkami	ukraińskimi	(np.	„Ko-
zak	 i	dziewczyna	przy	studni”,	1875,	„Wesele	kozackie”,	przed	1896),	czy	
liryczna	w	nastroju	„Modlitwa	w	stepie”	(1894).	Reprodukcjom	326	obrazów	

towarzyszy	bogata	ikonografia	kontekstowa	–	szkice,	
studia,	fotografie.	

Tom	 trzeci	 zawiera	 rysunki	 i	 akwarele	 Brandta,	
a	 także	 ryciny	 wykonane	 według	 rysunków	 artysty	
sporządzonych	 bezpośrednio	 na	 klocku	 drzeworytni-
czym,	 spis	 dzieł	 wzmiankowanych,	 zaginionych	 lub	
o	nieznanym	miejscu	przechowywania	oraz	zestawie-
nie	obiektów	stanowiących	artystyczny	warsztat	Józe-
fa	Brandta	(fotografie	z	jego	kolekcji,	odrysy	na	kalce	
według	wzorów	graficznych	czy	niewielkie	kompozycje	
np.	na	wachlarzach).

Noty	katalogowe	zawierają	tytuł	i	datowanie	dzieła,	
tytuły	oboczne,	technikę,	podłoże,	wymiary,	miejsce	i	zapis	sygnatury	oraz	in-
nych	inskrypcji,	informacje	o	właścicielu	(w	wypadku	zbiorów	publicznych	z	po-
danym	numerem	inwentarza,	datą	i	sposobem	nabycia	dzieła),	historię	dzieła	
(o	ile	jest	znana),	udział	w	wystawach	(w	porządku	chronologicznym),	biblio-
grafię.	Wybranym	dziełom	towarzyszy	autorski	komentarz,	w	którym	znaleźć	
można	interpretacje	przedstawianej	sceny,	wyjaśnienia	proponowanych	zmian	
datowania	lub	przywracania	autorskich	tytułów	czy	pochodzące	z	dawnych	pu-
blikacji	opisy	uwzględniające	kolorystykę	obrazów	zaginionych.		

Dodatkowym	 atutem	 katalogu	 jest	 staranna	 szata	 graficzna,	 na	 którą	
składają	się	bardzo	dobrej	jakości	reprodukcje	eksponowanych	obiektów.	

Spotkanie z książką

WOKÓŁ	TWÓRCZOŚCI	JÓZEFA	BRANDTA
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asymilując w ten sposób wzorce kul-
tury arystokratyczno-dworskiej.

Zamożni łodzianie podążający 
za europejską modą urządzali pokoje 
orientalne – chińskie, japońskie lub 
mauretańskie. Pozwalało to na połą-
czenie w ich dekoracji przenikających 
się wpływów drobnomieszczańskich 
i  burżuazyjnych, które próbowały 
asymilować wzorce arystokratyczne. 
To zainteresowanie egzotyką miało 
dodatkowy aspekt socjologiczny, sta-
nowiło bowiem w  rzeczywistości fa-
brycznego miasta rodzaj eskapizmu 
przed szarą codziennością. Dom za-
możnego „Lodzermenscha” stał się 
jednym z  obszarów autoprezenta-
cji, na którym dokonywała się legi-
tymizacja majątku, pozwalająca na 
zaliczenie do grupy elity finansowej 

i  kulturalnej, śledzącej także najnow-
szą modę.

Stanowiło to jeden z czynników, dla 
których część spośród łódzkich prze-
mysłowców uległa czarowi szeroko poj-
mowanej sztuki Orientu, a  zwłaszcza 
chińskiej i japońskiej, z której tworzono 
większe kolekcje oraz zbiory. W  wie-
lu zamożnych domach pożądanymi 
obiektami dekoracyjnymi były  barw-
ne drzeworyty Ukyo-e, meble, drobne 
przedmioty z  laki, ceramika, wyroby 
z brązu, a także tkaniny, wśród których 
dominowały kobierce (perskie, anatolij-
skie i kaukaskie). Można tu przywołać 
najbardziej znane i  gromadzone zgod-
nie z  indywidualnymi zainteresowa-
niami i własną wrażliwością estetyczną 
kolekcje: Henryka Karola Grohmana 
(m.in. japonika, wśród których były: 
grafika, wyroby z laki, elementy uzbro-
jenia, ceramika), Juliusza Teodora He-
inzla barona von Hohenfels (japonika: 
brązy, elementy uzbrojenia, grafika, 

Orientalia  
rodziny Poznańskich

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

Muzeum Miasta Łodzi 
nową stałą ekspozycją 
„Po chińsku lub po ja-
pońsku. Orientalia ro-

dziny Poznańskich” podejmuje pró-
bę ukazania obrazu łódzkich zbiorów 
orientaliów na przykładzie rodziny 
Poznańskich. Przygotowania do tej 
wystawy poprzedzone były badaniami 
naukowymi oraz kwerendą źródłową, 
która pozwoliła na dotarcie do zacho-
wanych nielicznych materiałów iko-
nograficznych i informacji o pojedyn-
czych obiektach.

„Panu się podoba ten pokój? On 
jest bardzo drogi. Hueberman doli-
czył mi za niego całe dwa tysiące rubli. 
Ja nie lubię głupstw, lubię tylko solid-
ne rzeczy, ale jak mi zaczął gadać, że 
w  każdym porządnym pałacu musi 
być pokój urządzony po chińsku lub po 
japońsku, to on zrobił po mauretań-
sku. Mnie to już nie szkodzi, niech so-
bie będzie po jakiemu chce”. Ten frag-
ment z Ziemi obiecanej pióra Włady-
sława Reymonta, kiedy to fabrykant 
Müller oprowadza po swoim pałacu 
Karola Borowieckiego, prowoku-
je do postawienia pytania o  wygląd, 
funkcje i  wyposażenie wnętrz w  re-
zydencjach przedstawicieli łódzkiej 
burżuazji i  zamożnego mieszczań-
stwa. Okazuje się, że w  większości 
wypadków reprezentanci pierwszego 
pokolenia burżuazji nie wykazywa-
li zbytniego zainteresowania sztu-
ką, jednak w  miarę wzrostu fortuny 
często zaczęły się w  nich rozbudzać 
aspiracje kolekcjonerskie, a  gro-
madzone dzieła sztuki przyczynia-
ły się nie tylko do dekoracji wnętrz 
coraz bardziej okazałych siedzib, 
ale również do podniesienia spo-
łecznego prestiżu i  splendoru rodu, 

1 | Wnętrze	Pokoju	Orientalnego	w	pałacu	
Poznańskich	w	Łodzi

................................................................................
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a  także malarstwo chińskie i  tkaniny), 
Karola Wilhelma II Scheiblera i  jego 
żony Anny Julii Melanii z Grohmanów 
(meble chińskie, ceramika japońska 
i chińska, brązy, emalie chińskie, kobier-
ce, wachlarze, wyroby z laki, inne przed-
mioty dekoracyjne), a  także mniejsze 
zbiory lub pojedyncze obiekty sztuki 
orientalnej traktowane jako element de-
koracji wnętrz, należące do Alfreda Bie-
dermanna i jego żony Marty Anny von 
Behrens (ceramika chińska, ceramika 
japońska, perskie kobierce i  elementy 
uzbrojenia), Laury Elizy Kindermann 
(kobierce perskie, ceramika japońska) 
czy Gustawa Geyera.

Do tej drugiej grupy należą rów-
nież orientalia gromadzone przez ro-
dzinę Poznańskich, zwłaszcza miesz-
kającego w  pałacu u  zbiegu ul.  Ogro-
dowej i ul. Stodolnianej (ob. ul. Ogro-
dowa 15 i  ul. Zachodnia) Ignacego 
i  jego żonę Belę z  Tykocinerów oraz 
jego młodszego brata  Karola i  jego 

żonę Felicję z  Osserów. Wśród zgro-
madzonych przez Poznańskich arte-
faktów można wymienić głównie ce-
ramikę chińską pochodzącą z  epoki 
Qing (zwłaszcza dziewiętnastowieczne 
kopie obiektów w typie famille rose i fa-
mille verte), a także wyroby utrzymane 
w  tzw. stylu kantońskim, malowane 
naszkliwnie i  dekorowane pełnopla-
stycznymi aplikacjami, które w  końcu 
XIX stulecia zdominowały europejski 
rynek orientaliów. Do kolejnej grupy 
należała ceramika japońska w  typie 
Imari i Satsuma oraz tkaniny (zarówno 
chińskie hafty na jedwabiu, jak też ko-
bierce – kaukaskie i perskie).

Na przykładzie rodziny Poznań-
skich i zgromadzonych pojedynczych 
obiektów podjęto na wystawie pró-
bę ukazania specyfiki kolekcji sztu-
ki orientalnej w  Łodzi na przełomie 
XIX i XX w., choć jej pełna naukowa 
charakterystyka wydaje się niekiedy 
niemożliwa. Składa się na to rozpro-
szenie omawianych zbiorów w okresie 
drugiej wojny światowej, a także brak 
oznaczeń na eksponatach, utrudnia-
jący dodatkowo badania prowenien-
cyjne. W  aranżacji ekspozycji wyko-
rzystano przedmioty pochodzące ze 
zbiorów Muzeum Miasta Łodzi i  de-
pozytów prywatnych kolekcjonerów.

Łukasz Grzejszczak

2 | Dzbanek	i	czarki	z	motywem	stu	antyków	
wykonane	z	emalii	komórkowej	na	metalu,	
przełom	XIX	i	XX	w.,	Chiny,	epoka	Qing

3 | Porcelanowy	talerz	w	typie	Imari,	koniec	
XVIII	w.,	Japonia,	krąg	wytwórni	w	prefekturze 
Arita

4 | Porcelanowy	podgłówek	w	formie	
dziewczynki,	1862-1874,	Chiny,	epoka	Qing,	
okres	Tongzhi

5 | Utagawa	Kunisada,	drzeworyt	barwny	z	serii 
Opowieści o księciu Genji,	około	1852-1853		

(zdjęcia: Bożena Szafrańska)

2 3

5

4

Wystawę	stałą	„Po	chińsku	lub	po	japońsku.	
Orientalia	 rodziny	 Poznańskich”	 można	
zwiedzać	 (poza	 dniami	 ustawowo	 wolnymi	
od	 pracy)	 od	 wtorku	 do	 niedzieli	 w	 Pałacu	
Poznańskich	przy	ul.	Ogrodowej	15	w	Łodzi,	
siedzibie	 Muzeum	 Miasta	 Łodzi.	 Kuratorem,	
autorem	 scenariusza,	 koncepcji	 i	 aranżacji	
wystawy	jest	dr	Łukasz	Grzejszczak.
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Aasivissuit	 –	 Nipisat.	 Te-
reny	łowieckie	między	lodem	
a	morzem	(Dania)	−	ślady	byt-
ności	człowieka	w	ciągu	czterech	
tysięcy	 dwustu	 lat	 w	 środkowej	
części	 Zachodniej	 Grenlandii.	
Występujący	 tu	 krajobraz	 kultu-
rowy	 jest	 świadectwem	polowań	
na	 zwierzęta	 lądowe	 i	 morskie,	
migracji	 sezonowych	 oraz	 bo-
gatego,	 dobrze	 zachowanego	
dziedzictwa	 materialnego	 i	 nie-
materialnego,	 związanego	 z	 kli-
matem,	nawigacją	morską	i	lecz-
nictwem.	 Charakterystyczne	 dla	
tego	miejsca	 są	duże	domostwa	
zimowe	 i	 świadectwa	 polowań	
na	 karibu,	 a	 także	 stanowiska	
archeologiczne	 kultur	 paleoinu-
ickich	i	inuickich.	Wpisany	krajo-
braz	kulturowy	obejmuje	siedem	

głównych	miejscowości	 od	Nipi-
sat	 na	 zachodzie	 po	 Aasivissuit	
w	pobliżu	przylądka	lodowego	na	
wschodzie	 i	 stanowi	 dowód	 na	
trwałość	 kultur	 w	 tym	 regionie	
oraz	 związanych	 z	 nimi	 tradycji	
migracji	sezonowej.

Miasto	 kalifackie	 Medyna	
Azahara (Hiszpania)	 −	 ruiny	
archeologiczne	 miasta	 wybu-
dowanego	 w	 połowie	 X	 w.	 n.e.	
przez	 dynastię	 Umajadów,	 jako	
siedziba	 kalifatu	 Kordoby.	 Po	
trwającym	kilka	lat	rozwoju	mia-
sto	 zostało	 zniszczone	 w	 czasie	
wojny	 domowej,	 która	 położyła	
kres	 kalifatowi	 w	 latach	 1009- 
-1010.	 Ruiny	 miasta	 były	 za-
pomniane	 przez	 prawie	 tysiąc	
lat,	 do	 czasu	 ich	 odkrycia	 na	

początku	 XX	 w.	 Odkryty	 zespół	
urbanistyczny	 −	 drogi,	 mosty,	
system	wodny,	budynki,	 a	 także	
elementy	 dekoracyjne	 i	 przed-
mioty	codziennego	użytku	−	jest	
cennym	 źródłem	 wiedzy	 na	 te-
mat	 zaginionej	 zachodnioislam-
skiej	 cywilizacji	 andaluzyjskiej	
z	czasów	jej	rozkwitu.

Archeologiczny	 zespół	
przygraniczny	 Hedeby	 i	 Da-
nevirke	 (Niemcy)	 −	 stano-
wisko	 archeologiczne	 Hedeby	
obejmuje	 ruiny	 miasta	 handlo-
wego,	 z	 pozostałością	 dróg,	
budynków,	 cmentarzy	 i	 portu	
z	 czasów	 wikingów.	 Otoczone	
jest	 przez	 część	 systemu	 forty-
fikacji	 Danevirke,	 przecinające-
go	 przesmyk	 Schlezwig,	 który	

W Manamie	 (Królestwo	 Bah-
rajnu)	 w	 dniach	 24	 czerw-

ca	 −	 4	 lipca	 2018	 r.	 odbyła	 się	
doroczna	sesja	Komitetu	Świato-
wego	 Dziedzictwa	 UNESO,	 pod-
czas	której	dokonano	oceny	sta-
nu	zachowania	wybranych	miejsc	
wpisanych	 na	 Listę	 Światowego	
Dziedzictwa	 UNESCO	 i	 podjęto	
decyzję	 w	 sprawie	 kandydatur	
przedłożonych	przez	poszczegól-
ne	państwa	−	Strony	Konwencji.	
Polska	 tym	 razem	 nie	 zgłosiła	
swoich	propozycji.	

Na	 Liście	 Światowego	 Dzie-
dzictwa	 znalazło	 się	 19	 nowych	
wpisów:	4	dobra	przyrodnicze,	3	
dobra	mieszane	i	12	dóbr	kultu-
ry.	Spośród	dóbr	kultury	z	krajów	
europejskich	 wpisano	 6	 miejsc.	
Są	to:

Nowe wpisy  
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

ROZMAITOŚCI
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prezentują	 najwyższy	 poziom	
ówczesnej	rzeźby.

 
Göbekli	 Tepe	 (Turcja)	 −	

obszar	w	 górach	Germus,	w	 po-
łudniowo-wschodniej	 Anatolii.	 
Cechują	go	monumentalne	okrą-
głe	 i	 prostokątne	 struktury	 me-
galityczne,	 które	 uważa	 się	 za	
ogrodzenia	 wzniesione	 w	 cza-
sach	 	 zbieractwa	 i	 łowiectwa	
w	 okresie	 neolitu.	 Przypuszcza	
się,	 że	 budowle	 były	 wykorzy-
stywane	 do	 celów	 obrzędowych,	
prawdopodobnie	 związanych	
z	 grzebaniem	 zmarłych.	 Charak-
terystyczne	słupy	w	kształcie	lite-
ry	„T”,	zdobione	rycinami	dzikich	
zwierząt,	 są	 źródłem	wskazówek	
na	 temat	 trybu	 życia	 i	 wierzeń	
ludzi	 żyjących	 w	 Górnej	 Mezo-
potamii	 około	11	500	 lat	 temu.	
Według	 badaczy	 z	 Uniwersytetu	
w	 Edynburgu	 Göbekli	 Tepe	 mo-
gło	 pełnić	 także	 funkcję	 obser-
watorium	 astronomicznego.	 Za-
chowane	 kamienne	 kolumny	 na	

Północnym	 i	 Bałtykiem.	 Boga-
ty	 i	dobrze	zachowany	materiał	
archeologiczny	 stanowi	 duże	
wzbogacenie	 wiedzy	 o	 rozwoju	
gospodarczym,	społecznym	i	hi-
storycznym	 w	 Europie	 w	 epoce	
wikingów.

Katedra	 św.	 św.	 Piotra	
i	Pawła	w	Naumburgu	(Niem-
cy)	−	wybitny	przykład	architek-
tury	 i	 sztuki	 okresu	 średniowie-
cza.	 Romańska	 bryła	 świątyni	
z		dwoma	gotyckimi	chórami	po	
bokach	 ilustruje	przemiany	stylu	
od	 późnego	 stylu	 romańskiego	
do	 wczesnego	 gotyku.	 Chór	 za-
chodni,	 pochodzący	 z	 pierwszej	
połowy	 XIII	 w.,	 odzwierciedla	
zmiany	w	praktyce	religijnej	oraz	
pojawienie	się	motywów	związa-
nych	z	nauką	i	przyrodą	w	sztuce	
figuratywnej.	 Obydwa	 chóry	 –	
zachodni	i	wschodni	oraz	posągi	
naturalnej	 wielkości	 fundatorów	
katedry,	 pochodzące	 z	 warsz-
tatu	 Mistrza	 Naumburskiego,	

najniższym	 poziomie	 prowadzo-
nych	 wykopalisk	 odzwierciedlają	
zaawansowaną	 wiedzę	 astrono-
miczną	z	tamtych	czasów.

Ivrea,	 dwudziestowieczne	
miasto	 przemysłowe	 (Wło-
chy)	–	fabryka	oraz	budynki	ad-
ministracyjne,	 socjalne	 i	 miesz-
kalne.	 Położone	 w	 regionie	 Pie-
montu	 miasto	 było	 wykorzysty-
wane	 jako	 pole	 doświadczalne	
przez	 firmę	 Olivetti,	 producenta	
maszyn	 do	 pisania,	 mechanicz-
nych	 kalkulatorów	 i	 komputerów	
biurowych.	Zaprojektowany	przez	
czołowych	urbanistów	i	architek-
tów	 włoskich,	 głównie	 w	 latach	
1930-1960,	 kompleks	 architek-
toniczny	 jest	 odzwierciedleniem	
idei	 Movimento	 Comunità.	 Jako	
modelowy	 projekt	 socjalny	 Ivrea	
wyraża	 nowoczesną	 wizję	 relacji	
między	 produkcją	 przemysłową	
i	architekturą.

(Na	podstawie	informacji	
Polskiego	Komitetu	ds.	UNESCO)

oddziela	 Półwysep	 Jutlandzki	
od	 reszty	 kontynentu	 europej-
skiego.	 Z	 uwagi	 na	 położenie	
między	 cesarstwem	 frankijskim	
na	 południu	 i	 królestwem	 duń-
skim	 na	 północy	 Hedeby	 stało	
się	 ośrodkiem	 wymiany	 między	
kontynentalną	 Europą	 i	 Skan-
dynawią	 oraz	 między	 Morzem	

1 |	Aasivissuit	–	Nipisat,	tereny	
łowieckie	między	lodem	a	morzem	

2 |	Miasto	kalifackie	Medyna	
Azahara	

3 |	Pozostałości	szańca	obronnego	
w	zespole	przygranicznym	Hedeby	
i	Danevirke	

4 |	Katedra	św.	św.	Piotra	i	Pawła	
w	Naumburgu	

5 |	Kamienny	krąg	na	terenie	
stanowiska	archeologicznego	Göbekli	
Tepe

6 |	Ivrea,	część	kompleksu	
przemysłowego

..........................................................
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zachowają	jakość	kolorystyczną	na	
ponad	sto	lat!

„–  Głównymi  kryteriami  wy-
boru  tego  systemu  były  nie  tyl-
ko  najwyższy  możliwy  poziom 
reprodukcji,  ale  także  trwałość 
drukowanych  obrazów.  Szu-
kaliśmy  sprawdzonego,  nieza-
wodnego  rozwiązania,  najle-
piej  z  możliwością  certyfikacji 
oraz  pełnej  kontroli  nad  pro-
cesem  druku  –  tłumaczy	 Jacek	

Świderski,	 kierownik	 Pracowni	
Digitalizacji	Muzeum	Narodowe-
go	w	 Krakowie.	–  Zależało  nam 
także na dostawcy, który będzie 
ekspertem w dziedzinie wdrożeń 
tego  typu  systemów  i  zapewni 
przeszkolenie naszych pracowni-
ków.  Instalacja  i  szkolenie przez 
specjalistów  z  firmy  Medikon 
trwały  dwa  dni,  ale  nie  mamy 
wątpliwości,  że  to  dobrze  zain-
westowany czas. Zachwyciły nas 

już  pierwsze,  testowe  wydruki 
reprodukcji.  Na  pierwszy  rzut 
oka  wyglądają  identycznie  jak 
oryginały”.

Muzeum	 Narodowe	 w	 Krako-
wie,	po	wdrożeniu	systemu	i	prze-
szkoleniu	pracowników	z	jego	ob-
sługi,	uzyskało	certyfikat	Autory-
zowanego	 Muzeum	 Digigraphie®	
by	 EPSON,	 upoważniający	 do	
tworzenia	 artystycznych	 wydru-
ków	kolekcjonerskich	w	standar-
dzie	 Digigraphie®	 i	 nadawania	
im	dowodów	jakości.

Projekt	jest	realizowany	w	ra-
mach	 Programu	 Operacyjne-
go	 Infrastruktura	 i	 Środowisko	
2014-2020	 (oś	 priorytetowa	
VIII:	 „Ochrona	 dziedzictwa	 kul-
turowego	 i	 rozwój	 zasobów	kul-
tury”).

□

Znakomita	 dwuwymiarowa	 cy-
frowa	reprodukcja	ulubionego	

dzieła	 sztuki,	 np.	 „Damy	 z	 gro-
nostajem”	 Leonarda	 da	 Vinci,	
wydrukowana	 w	 ograniczonym,	
numerowanym	 nakładzie	 –	 tak	
będzie	mogła	wyglądać	 pamiąt-
ka	 z	 Muzeum	 Książąt	 Czartory-
skich,	 które	 Muzeum	 Narodowe	
w	Krakowie	(MNK)	planuje	otwo-
rzyć	 po	 generalnym	 remoncie	
w	grudniu	2019	 r.	Do	MNK	 tra-
fił	 właśnie	 najnowszej	 genera-
cji	 system	 cyfrowej	 reprodukcji	
dzieł	 sztuki	–	 Digigraphie®	Col-
lection	 by	 EPSON.	 Podobnych	
technologii	 używają	 najważniej-
sze	światowe	muzea,	np.	paryski	
Luwr.	 Pierwszy	 w	 Polsce	 system	
Digigraphie®	 Collection	 został	
zakupiony	 w	 ramach	 projektu	
„Przeszłość	przyszłości	–	remont	
i	 wyposażenie	 Muzeum	 Książąt	
Czartoryskich”.	 W	 MNK	 wdraża	
go	 właśnie	 firma	 Medikon	 Pol-
ska.

Podstawą	 systemu	 jest	 wiel-
koformatowa	drukarka,	która	zo-
stała	zainstalowana	w	muzealnej	
Pracowni	 Digitalizacji.	 „Epson 
SureColor  SC-P9000  Spectro  to 
najbardziej zaawansowana tech-
nologicznie drukarka na świecie, 
wyposażona  w  automatyczne 
urządzenie pomiarowe do precy-
zyjnej kontroli koloru” – zapew-
nia Szymon	Aksienionek,	ekspert	
do	 spraw	 druku	 i	 zarządzania	
barwą	w	firmie	Medikon	Polska.

Procesem	 druku	 steruje	 opro-
gramowanie	 Mirage	 Digigraphie,	
gwarantujące	kontrolę	jakości	wy-
druków	 i	 poprawność	 działania	
całego	 systemu.	 Dzięki	 temu	 ze-
stawowi	 w	 Pracowni	 Digitalizacji	
MNK	będą	powstawać	reprodukcje	
takich	 dzieł	 sztuki,	 jak	 malowi-
dła,	 rysunki	 i	 ryciny	 w	 najlepszej	
z	 dostępnych	 współcześnie	 tech-
nologii,	 w	 limitowanych	 i	 nume-
rowanych	 seriach.	Kopie	pozosta-
ną	 wierne	 oryginałom,	 ponieważ	
będą	tworzone	z	precyzyjnym	od-
wzorowaniem	 najdrobniejszych	
szczegółów.	Co	więcej,	jak	zapew-
nia	 przedstawiciel	 firmy	 Medikon	
Polska,	 reprodukcje	 Digigraphie®	

Cyfrowe reprodukcje w Muzeum Czartoryskich

1 | 2 |	Wykonywanie	suchej	
pieczęci	będącej	potwierdzeniem	
certyfikatu	Autoryzowanego	
Muzeum	Digigraphie®	by	EPSON	
to	ostatnia	czynność	przed	
skierowaniem	cyfrowej	reprodukcji	
do	sprzedaży

(zdjęcia: Szymon Aksienionek)  

..........................................................
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P R E N UM E R ATA
W	2018	r.	ukaże	się	6	numerów	„Spotkań	z	Zabytkami”	w	cenie	17	zł	każdy.	W	wypadku	
zamówienia	 całorocznej	 prenumeraty	 z	 wysyłką	 koszt	 wyniesie	 102	 zł.	 Aby	 zamówić	
prenumeratę,	należy	dokonać	wpłaty	na	konto	Fundacji	Hereditas:	Fundacja	Hereditas,	
ul.	Marszałkowska	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	 przypad-
ku	 chęci	 otrzymania	 faktury	 VAT	 prosimy	 o	 podanie	 danych	 do	 jej	 wystawienia.	
Wszelkie	 pytania	 w	 sprawie	 prenumeraty	 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.	

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

Nagrody otrzymują:

Henryk	Machulak	 z	 Szastarki	 –	 Krzysztof	 Garbacz,	Włodzimierza  Rulikowskiego  albumy  pamięci,	
wyd.	Agencja	Wydawnicza	„PDN”,	Zielona	Góra	2018
Piotr	Piecyk	z	Mszany	Dolnej	–	Anna	Mistewicz,	Zbigniew	Tucholski,	Wiślane porty Warszawy. Historia 
infrastruktury żeglugi śródlądowej stolicy,	wyd.	Miasto	Stołeczne	Warszawa,	Warszawa	2017
Jacek	Szymczyk	ze	Stargardu	Szczecińskiego	−	Małgorzata	Korżel-Kraśna,	Rewolucja w sypialni. 
Łóżka w XIX wieku,	katalog	wystawy	w	Muzeum	Narodowym	we	Wrocławiu,	Wrocław	2018
Dorota	Koprowska	z	Szudziałowa	–	Eliza	Ptaszyńska,	Olecko. Historia w stu ilustracjach,	wyd.	Mu-
zeum	Historyczne	w	Ełku,	Ełk	2017
Gmina	Miasto	Stargard	Szczeciński	–	Mariusz	Stepaniuk,	Adam	Hermanowicz,	Był sobie pałac. Opo-
wieść o ruinie i odbudowie Pałacu Branickich,	wyd.	Wydawnictwo	Frontier,	Białystok	2017	

Ponadto	wszyscy	nagrodzeni	otrzymują	foldery	
wydane	przez	Muzeum	Katyńskie,	Oddział	
Muzeum	Wojska	Polskiego	w	Warszawie.

Spotkanie z książką

ZABYTKI.	PRAWO	I	PRAKTYKA

Opublikowana	w	2017	r.	przez	Wydawnictwo	
Uniwersytetu	 Gdańskiego	 książka	 autor-

stwa	Kamila	Zeidlera	Zabytki. Prawo i prakty-
ka	 stanowi	 wybór	 z	 ponad	 stu	 artykułów	 na-
ukowych	 i	 popularnonaukowych,	 jakie	 autor	
w	ciągu	15	lat	publikował	w	różnych	książkach	
i	czasopismach	naukowych,	a	także	w	prasie	–	
dziennikach,	tygodnikach	i	miesięcznikach.	77	
artykułów	dobrano	tak,	aby	zwrócić	uwagę	na	
różnorodność	 zagadnień	 prawnych	 wiążących	

się	z	zabytkami	i	na	rolę,	
jaką	 odgrywa	 dziedzic-
two	 w	 zachowaniu	 toż-
samości	 narodu,	 o	 czym	
świadczą	 już	 pierwsze	
regulacje	 prawne	 doty-
czące	ochrony	zabytków.	
Wybrane	 teksty	 umożli-
wiają	 też	 analizę	 zmiany	
prawa	ochrony	 zabytków	
w	 ciągu	 stulecia.	 Arty-

kuły	o	różnorodnej	tematyce	łączy	przedmiot,	
którego	dotyczą	–	zawsze	odnoszą	się	do	dzie-
dzictwa	kultury	bądź	ściślej	–	do	zabytków.

Publikacja	 składa	 się	 z	 dwóch	 części.	
W	części	pierwszej	wyróżnionych	zostało	sześć	
podrozdziałów,	w	których	zebrano	artykuły	na-
ukowe	uporządkowane	według	 kryterium	me-
rytorycznego,	poruszające	zagadnienia	ogólne	
dotyczące	dziedzictwa	narodowego	i	dziedzic-
twa	kultury,	prawnych	ram	ochrony	dóbr	kultu-
ry,	zagadnień	administracyjnoprawnych	(m.in.	
zakazu	wywozu	dóbr	kultury,	etyki	muzealnej,	
prawa	 własności),	 karnoprawnej	 ochrony	 za-
bytków,	ochrony	zabytków	w	kontekście	prawa	
międzynarodowego	i	europejskiego	oraz	rewin-
dykacji.	Pominięte	zostały	 tu	hasła	z	 leksyko-
nów,	a	także	część	tekstów,	które	straciły	ak-
tualność	 wskutek	 zmiany	 przepisów;	 niektóre	
jednak	zostały	zamieszczone	–	stanowią	punkt	
odniesienia	 do	 ewentualnych	 porównań	 czy	
przyczynek	do	prac	nad	kolejnymi	ustawami.

W	 części	 drugiej	 znajdują	 się	 artykuły	 po-
pularnonaukowe,	 uporządkowane	 chronolo-
gicznie	 –	 od	 najstarszych	 do	 najnowszych,	
opublikowane	 w	 tygodnikach	 i	 miesięczni-
kach	 poświęconych	 ochronie	 zabytków	 (m.in.	
w	 „Spotkaniach	 z	 Zabytkami”,	 „Ochronie	 Za-
bytków”),	a	także	w	dodatku	„Prawo”	w	dzien-
niku	„Rzeczpospolita”.	

Jak	pisze	we	wstępie	Kamil	Zeidler,	niektó-
re	 jego	poglądy	w	ciągu	lat	się	zmieniły,	 inne	
ewoluowały,	 ale	 konsekwentnie	 podtrzymu-
je	 postulat,	 aby	 regulacji	 odnoszącej	 się	 do	
ochrony	zabytków	nadać	rangę	prawa.	

W	nocie	edytorskiej	publikacji	 czytamy,	że	
wszystkie	zamieszczone	w	niej	artykuły	nie	są	
prostym	 przedrukiem.	 Zostały	 ponownie	 zre-
dagowane,	ale	nie	naruszono	warstwy	meryto-
rycznej	tekstów,	nie	dokonano	ich	aktualizacji,	
nie	wprowadzono	nowych	treści	czy	dopisków.	
W	 każdym	 artykule	 zachowano	 stan	 prawny	
zgodny	z	jego	pierwotną	publikacją.	

Na	 końcu	 książki	 zamieszczono	 obowią-
zujące	 źródła	 prawa	 polskiego,	 europejskiego	
i	międzynarodowego,	orzecznictwo	i	literaturę	
oraz	spis	źródeł.




