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Dofinansowano	ze	środków	Ministra	Kultury	
i Dziedzictwa Narodowego

przy	współpracy	
Narodowego  
Instytutu Dziedzictwa

Od Redakcji

W	tym	numerze	najwięcej	miejsca	przeznaczyliśmy	na	artykuły	poświęcone	sztu-
kom	 wizualnym,	 przede	 wszystkim	 dawnemu	malarstwu	 i	 grafice,	 ale	 także	
rzeźbie,	rzemiosłu	artystycznemu	i	fotografii.

Okładkowemu	 „Portretowi	 młodzieńca”,	 który	 mogliśmy	 zobaczyć	 na	 niedawnej	
wystawie	w	warszawskim	Muzeum	Narodowym	daleko,	co	prawda,	do	mistrzowskiego	
dzieła	Rafaela	o	tym	samym	tytule	–	naszej	największej	straty	wojennej	–	jest	to	jed-
nak	bodaj	najlepsza	z	zachowanych	kopii	tego	obrazu,	do	tego	namalowana	w	epoce	
przez	któregoś	z	rzymskich	malarzy	włoskiego	renesansu.	Obecność	portretu	na	okładce	
pisma	 jest	nie	 tylko	przypomnieniem	utraconego	arcydzieła,	 lecz	 także	wskazaniem,	
że	właśnie	rozpoczął	się	rok	2020	–	Rok	Rafaela	(zob.	artykuł	na	s.	66).

Otwierający	 numer	 artykuł	Willmann – opus magnum	 (s.	 4-11)	–	 to	 zaproszenie	
do	 Wrocławia,	 będące	 jednocześnie	 zaproszeniem	 do	 odwiedzenia	 wielkiej	 wystawy	
monograficznej	Michaela	 Leopolda	Willmanna	 (1630-1706),	 jednego	 z	 najwybitniej-
szych	artystów	doby	baroku	w	Europie	Środkowej,	zwanego	„śląskim	Rembrandtem”	

lub	„śląskim	Apellesem”.	Autorem	
tego tekstu jest kurator ekspozycji 
dr	hab.	Piotr	Oszczanowski,	dyrek-
tor	Muzeum	Narodowego	we	Wro-
cławiu. „Po raz pierwszy –	czyta-
my	w	materiałach	informacyjnych	
poprzedzających	 otwarcie	 wysta-
wy	 (22	grudnia	2019	 r.)	–	miło-
śnicy sztuki będą mogli w jednym 
miejscu obejrzeć ogromny wybór 
dzieł śląskiego mistrza. Specjal-
nie na tę ekspozycję wypożyczone 
zostały obrazy z licznych świątyń 
oraz z kolekcji polskich i zagra-
nicznych, a są one prezentowane 
w nowoczesnej przestrzeni wysta-
wienniczej Pawilonu Czterech Ko-

puł Muzeum Sztuki Współczesnej (Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Poka-
zanie dzieł Willmanna w oryginalnej scenografii, z wykorzystaniem nowoczesnych tech-
nik prezentacyjnych i możliwości, jakie niosą, było nie tylko wyjątkowym wyzwaniem 
dla muzealników, ale przede wszystkim próbą złożenia spektakularnego hołdu najwy-
bitniejszemu artyście, jaki kiedykolwiek żył i tworzył na terenie Śląska”.

Z	kolei	artykuł	autorstwa	dr	Ewy	Korpysz	z	Muzeum	Archidiecezji	Warszawskiej,	za-
tytułowany	Apocalipsis cum figuris Albrechta Dürera, przybliża	nam	dzieło	światowej	
rangi,	księgę	ozdobioną	drzeworytami	uznawanymi	za	jedno	ze	szczytowych	osią-
gnięć	tego	wybitnego	artysty	(s.	12-19).

Polecamy	też	 lekturę	pozostałych	tekstów	w	numerze,	mając	nadzieję,	że	roz-
maitość	podjętych	w	nich	tematów	zadowoli	naszych	Czytelników.

NA	OKŁADCE:	
Malarz	rzymski,	„Portret	młodzieńca”	
(kopia	zaginionego	obrazu	ze	zbiorów	
Muzeum	Książąt	Czartoryskich	
w	Krakowie),	około	1550,	olej,	
płótno,	wym.	77	x	62	cm	(w	zbiorach	
Accademia	Carrara	w	Bergamo)

Kurator	wystawy	„Willmann.	Opus	magnum”	dr	hab.	Piotr	
Oszczanowski	oprowadza	po	ekspozycji	pierwszych	gości	
(fot. Wojciech Rogowicz)



DAR	FUNDACJI	RODZINNEJ	BLOCHÓW	
Nowojorska Fundacja Rodzinna Blochów 
przekazała 20 listopada 2019 r. Bibliote-
ce Narodowej w  Warszawie wykupione 
przez nią trzy dziewiętnastowieczne ry-
sunki, pochodzące ze zbiorów dawnego 
Muzeum Narodowego Polskiego w Rap-
perswilu i  skradzione w  czasie drugiej 
wojny światowej.

Podczas uroczystości w  Fundacji Ko-
ściuszkowskiej w  Nowym Jorku prezes 
Fundacji Blochów mecenas Przemysław 
Jan Bloch wręczył dar członkowi Rady 
Naukowej Biblioteki Narodowej Marko-
wi Skulimowskiemu. Rysunki opatrzone 
są pieczątkami Muzeum Narodowego 
w  Rapperswilu. Jeden z  rysunków zi-
dentyfikowano jako szkic Władysława 
Winiarskiego na podstawie słynnego ob-
razu Artura Grottgera „Pochód na Sybir”; 
był podarunkiem od poetki Seweryny 
Duchińskiej.
Nie wiadomo natomiast, kto narysował 
„Kosynierów na biwaku” – dar powstań-
ca styczniowego dr. Hipolita Obryckiego. 
Nie jest też jasne, kto jest autorem i kogo 
przedstawia kolorowy rysunek siedzące-
go mężczyzny w  gronostajowym płasz-
czu, z niemiecką dedykacją z epoki.
Fundacja Rodziny Blochów przekazała 
Bibliotece Narodowej także osiem listów 
hr. Marii z Kaczanowskich Hauke-Bosak, 
ilustrujących jej starania o rentę wdowią 

W	ŁAZIENKACH	KRÓLEWSKICH	
ZAKOŃCZONO	PROJEKT	„ŹRÓDŁA	
PRZEMIAN”	
W  latach 2017-2019 w  Łazienkach 
Królewskich w  Warszawie realizo-
wany był projekt „Źródła przemian. 
Ochrona i  udostępnienie historyczne-
go dziedzictwa Łazienek Królewskich. 
Konserwacja i  remont Białego Domku 
oraz Wodozbioru wraz z  zabytkowym 
ogrodem w  Muzeum Łazienki Królew-
skie w  Warszawie”, jako kolejny etap 
programu rewitalizacji całego zespołu 
pałacowo-parkowego.
Stojące na zachodnim krańcu Prome-
nady Królewskiej Biały Domek i  Wo-
dozbiór poddane zostały gruntownym 
pracom konserwatorsko-remontowym. 
Zrewita lizowano również historyczny 
ogród otaczający oba zabytki oraz relikty 
Oranżerii Neogotyckiej. Celem działań 
było zabezpieczenie substancji zabytko-
wej, a  także przygotowanie pawilonów 
do prezentowania w  nich ekspozycji 
muzealnych. Dzięki projektowi powsta-
ła przestrzeń do realizacji nowej oferty 
edukacyjno-kulturalnej.

Z nowymi ekspozycjami oraz programem 
edukacyjno-kulturalnym Biały Domek 
i Wodozbiór już wkrótce otworzą się dla 
zwiedzających. 

po dowódcy powstania styczniowego, 
generale Józefie Hauke-Bosaku, pole-
głym w 1870 r. w wojnie francusko-pru-
skiej pod Dijon. 
Rysunek Władysława Winiarskiego do-
brze jest znany czytelnikom „Spotkań 
z  Zabytkami”. Reprodukowaliśmy go 
w artykule zatytułowanym W sto osiem-
dziesiątą rocznicę urodzin i sto pięćdzie-
siątą śmierci Artura Grottgera (nr 11-12, 
2017, s. 30-31), ujawniając już wtedy, że 
w przyszłości trafi on do zbiorów Biblio-
teki Narodowej.

ZAKOŃCZENIE	ROKU	KSIĘŻNEJ	
IZABELI	CZARTORYSKIEJ
Wystawa „Kres Polskich Aten” w  Mu-
zeum Czartoryskich w Puławach zakoń-
czyła uroczyste obchody Roku Księżnej 
Izabeli Czartoryskiej. Na wystawie czyn-
nej do końca listopada 
2020  r. prezentowana jest 
m.in. prywatna kolekcja 
Marcina Zdrojewskiego, 
na którą składają się pa-
miątki i obiekty związane 
z  powstaniem listopado-
wym, a  wśród nich krzy-
że Virtuti Militari, szabla 
gen. Józefa Dwernickiego, 
mundury żołnierskie pol-
skie i  rosyjskie, elementy 
umundurowania, orły na 
kaszkiety, a  także rzeczy 
osobiste powstańców. 
Ekspozycję dopełnia uni-
katowa kolekcja dziewięt-
nastowiecznych wieńców 
pogrzebowych z  krypty Książąt Czarto-
ryskich w kościele Wniebowzięcia NMP 
w  Sieniawie. Najstarsze pochodzą z  lat 
sześćdziesiątych XIX w., a powstały przy 
użyciu naturalnych materiałów, m.in. 
tysięcy szklanych koralików, porcelany 

i  blaszki metalowej. Kwiaty oraz liście 
drzew umieszczone w wieńcach symbo-
lizują smutek, rozstanie, szacunek, przy-
jaźń i nadzieję. Kolekcja 29 wieńców na 
co dzień przechowywana jest w Muzeum 
w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

W  podziękowaniu księż-
nej Izabeli za utworze-
nie pierwszego muzeum 
pamiątek narodowych 
w  Puławach, za wielo-
kierunkową działalność 
patriotyczną i  kulturalną 
pracownicy puławskiego 
muzeum wykonali wie-
niec dla księżnej wzo-
rowany na dziewiętna-
stowiecznych wieńcach 
sieniawskich. Zamysł ten 
spotkał się z dużym zain-
teresowaniem polskiego 
środowiska florystyczne-
go. Najznamienitsi flo-
ryści  polscy, z  mistrzem 

Piotrem Marcem na czele, postanowili 
włączyć się w muzealne przedsięwzięcie 
i wykonać ponad dwadzieścia artystycz-
nych wieńców dla pozostałych potom-
ków rodu Czartoryskich spoczywających 
w rodzinnym grobowcu. 

Popiersie księżnej Izabeli 
Czartoryskiej oraz wieńce na 
wystawie w puławskim muzeum

Przekazanie rysunków i listów w Fundacji 
Kościuszkowskiej w Nowym Jorku

Biały Domek w Łazienkach Królewskich po remoncie

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Przeglądy, poglądy
.........................................................................................................................
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DIGITALIZACJA	KANAŁU	
ELBLĄSKIEGO
Dwa lata trwała cyfryzacja zabytku tech-
niki – Kanału Elbląskiego. Teraz każdy, 
nawet jeśli nie realnie, to wirtualnie bę-
dzie mógł zrobić wycieczkę po pochyl-
niach, a zakładając okulary 3D obejrzeć 
maszynownię, budkę sygnalisty, a nawet 
wcielić się w maszynistę lub sygnalistę. 
Będzie mógł zobaczyć także te miejsca, 
których na co dzień nie widać, gdyż naj-
częściej znajdują się pod wodą.
Wykonane na podstawie materiału ze 
skaningu 3D animacje zespołów pochyl-
ni, a  także wirtualny spacer ze szlaku 
żeglownego dostępne są wraz z  popu-
larnonaukowymi ich opisami, również 
w języku angielskim, na stronie interne-
towej Regionalnej Pracowni Digitalizacji 

– www.cyfrowewm.pl. Wszystkie obiekty 
zostały udostępnione na licencji  Creati-
ve Commons, która pozwala na dzielenie 
się i  adaptację materiału do dowolne-
go celu. Dodatkowo wykonane zostały 
aplikacje: rozszerzonej rzeczywistości 
(AR), którą można pobrać na stronie cy-
frowewm.pl i  wirtualnej rzeczywistości 
(VR), która już wkrótce będzie dostępna 
w CSE „Światowid”.
Walory historyczne i  zabytkowe Ka-
nału Elbląskiego zostały dostrzeżone 
w 1978 r., kiedy to jego fragment wpisany 
został do Krajowego Rejestru Zabytków. 
W  2011  r. fragment Kanału Elbląskiego 
został uznany za Pomnik Historii, a  od 
2014 r. prowadzone są starania o wpisa-
nie 5 zespołów zabytkowych pochylni na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

DREWNIANE	DZIEDZICTWO	
MAZOWSZA
Fundacja Hereditas przy udziale Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków i  wolontariuszy przygo-
towała specjalne mapy, które powstały 
w  ramach społecznego wytyczania 
szlaków turystycznych na Mazowszu. 
Jest to 10 tras samochodowych i 30 tras 
rowerowych, które pozwalają zobaczyć 
najważniejsze drewniane zabytki Ma-
zowsza, zabytki architektury sakralnej, 
a  także wybrane obiekty budownictwa 
rezydencjonalnego (pałace i dwory), 
chałupy, wiatraki, młyny i skanseny.
Każdą trasę można wyświetlić w przeglą-
darce lub ściągnąć, m.in. w formacie GPX 
(np. do wgrania na odbiornik GPS), KML 
(format Google Earth) i PNG. Mapy moż-
na również wyświetlać w aplikacji Traseo 
zainstalowanej na smartfonie. Każdy plik 
jest przystosowany do otwierania w pro-
gramie qGIS. Podkład stanowi darmowa 
mapa OSM (Open Street Map).
Przygotowane trasy posłużą do stwo-
rzenia oficjalnego szlaku architektury 
drewnianej Mazowsza w  terenie, wraz 
z tablicami i znakami informacyjnymi na 
drogach, oraz opracowania książki-prze-
wodnika po szlaku.

DWÓR	KRASZEWSKICH	PO	REMONCIE
W  dworze rodziny Józefa Ignacego Kra-
szewskiego w Romanowie zakończyła się 
trwająca dwa lata renowacja. Odnowiono 
elewację oraz cały budynek osuszono, 
a wokół wykonano opaski odwadniające. 
Przeprowadzono również remont pod-
jazdu i muru oporowego oraz wymienio-
no stolarkę okienną w  piwnicach. Dwór, 
w  którym mieści się Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, zyskał również 
nowe drzwi główne i boczne oraz podłogę 
i nowe regały w bibliotece.
Obecny wygląd dworu przypomina bu-
dowlę z  drugiej połowy XIX w., będącą 
wówczas w  posiadaniu rodziny Józefa 
Ignacego Kraszewskiego.

MAGIA	
INSTRUMENTÓW	MUZYCZNYCH
Muzeum Ludowych Instrumentów Mu-
zycznych w  Szydłowcu (zob. artykuł 
w  „Spotkaniach z  Zabytkami”, nr 5-6, 
2014, s. 49) od przeszło pół wieku gro-
madzi oryginalne obiekty, świadczące 
o  bogactwie polskiej tradycji muzycznej. 
W  jego zasobach znajduje się kolekcja, 
licząca około 2300 eksponatów, których 
reprezentatywna część eksponowana jest 

na wystawie stałej pt. „Instrumenty… − 
zobaczyć i usłyszeć tradycję”, udostępnio-
nej w  szydłowieckim zamku, w  którym 
ulokowana jest siedziba muzeum.
W  zbiorach muzeum w Szydłowcu 
znajdują się także ciekawe muzyczne 
obiekty o  różnej proweniencji. Obok 
polskich, jak też pochodzących z  in-
nych krajów instrumentów tradycyj-
nych, są też instrumenty profesjonalne, 
które z  różnych powodów znalazły się 

w obrębie oddziaływania muzyki trady-
cyjnej i współtworzą ją. 
Bogate konstrukcje muzyczne doby baroku 
pochodzące z  tych zasobów są tematem 
niedawno otwartej, kolejnej ekspozycji sta-
łej w szydłowieckim muzeum pt. „Magia in-
strumentów. Osobliwości inwencja trzygło-
sowa”. Umieszczona jest ona w wyjątkowej 
scenerii, w trzech pozostających w amfila-
dzie piętnasto-szesnastowiecznych komna-
tach najstarszej, północnej części zamku.

ZAKOŃCZYŁ	SIĘ	REMONT	DZWONNICY	
PUŁTUSKIEJ	BAZYLIKI
Na terenie parafii św. Mateusza w Pułtu-
sku zakończył się remont szesnastowiecz-
nej dzwonnicy, tworzącej zespół z  ba-
zyliką pułtuską, wpisaną na prestiżową 
listę Pomników Historii. W  ramach prac 
dokonano naprawy i malowania elewacji 
dzwonnicy, położono nowe posadzki oraz 
balustrady na tarasie widokowym, wyko-
nano tynki na sklepieniach betonowych 

oraz nowe sklepienia drewniane, oczysz-
czono i  poddano konserwacji cegły, wy-
mieniono prowadzące na szczyt wieży 
drewniane schody na metalowe. Zain-
stalowano również wewnątrz dzwonnicy 
nowe oświetlenie.
W czasie prac zwrócono uwagę na osiem-
nastowieczną tablicę z  łacińskimi in-
skrypcjami, która została ufundowana 
dla upamiętnienia trwającej niemal 10 lat 
odbudowy budowli po pożarze w XVIII w. 

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Jedno z odnowionych malowideł 

MALOWIDŁA	W	„WIELKIM	
KRZYSZTOFIE”	W	GDAŃSKU	
PO	KONSERWACJI
Muzeum Gdańska zakończyło prace kon-
serwatorskie w  pomieszczeniu „Wielki 
Krzysztof” w Ratuszu Głównego Miasta. 
„Wielki Krzysztof” to pomieszczenie o po-
wierzchni 20 m2, które przylega do połu-
dniowo-zachodniego narożnika Wielkiej 

Sali Wety na pierwszym piętrze Ratusza 
Głównego Miasta Gdańska. Do 1902  r. 
pomieszczenie służyło jako archiwum 
miejskie. Sklepienie tego pomieszczenia 
pokrywają datowane na 1583 r. malowi-
dła symbolizujące związek Gdańska i Po-
morza z Rzeczpospolitą. Wskutek awarii 
instalacji hydrotechnicznej na początku 
2017 r. część ścian sali została zawilgo-
cona. Gdy mury wyschły, podjęto decy-
zję o rozpoczęciu prac konserwatorskich 
przy malowidłach. W  czasie tych prac 
konserwatorzy dotarli do warstw farb 
z 1583 r. Częściowo udało się odtworzyć 
pierwotną kolorystykę, odkryto także śla-
dy gotyckich monochromii. 
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Willmann 
– opus magnum
piotr oszczanowski

Od	22	grudnia	2019	do	26	kwietnia	2020	r.	Muzeum	Narodowe	we	Wrocławiu	
prezentuje	w	swoim	oddziale	–	Muzeum	Sztuki	Współczesnej,	w	niezwykłym	
wnętrzu	modernistycznego	Pawilonu	Czterech	Kopuł,	wystawę	poświęconą	
twórczości	najwybitniejszego	artysty	czasów	śląskiego	baroku	Michaela	
Willmanna	(1630-1706).
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Wystawa „Willmann. Opus ma-
gnum” uświetniła rok 2019 
jako wyjątkowy dla sztuki, 
w  tym także dla jej badań 

we Wrocławiu. W  ubiegłym roku bowiem 
minęło 350 lat od śmierci Rembrandta van 
Rijn, co było pretekstem do pokazania szcze-
gólnej siły oddziaływania sztuki niderlandz-
kiego złotego wieku. Wszak wtedy właśnie, 
w  drugiej połowie XVII stulecia atrakcyj-
ność Amsterdamu jako centrum artystyczne-
go była tak wielka, że ściągała do tego miasta 
rzesze młodych artystów żądnych poznania 
sztuki najwyższego lotu. Wśród nich znalazł 
się także bohater wrocławskiej wystawy.

W 2019 r. obchodzona była również 60. 
rocznica pierwszej w Polsce wystawy Micha-
ela Willmanna, zaprezentowanej w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu (wówczas Mu-
zeum Śląskim). Było to przedsięwzięcie do-
niosłe, bo po raz pierwszy zwróciło uwagę, 
i to w spektakularny sposób, na dziedzictwo 
kulturowe regionu. To odkrywanie, a potem 
oswajanie, systematyczne badanie i  popula-
ryzowanie dawnej sztuki śląskiej było w tym 
czasie już czymś oczywistym dla środowi-
ska wrocławskich historyków sztuki, mu-
zealników i  konserwatorów. Dało ono tym 
sposobem dowód coraz większej dojrzałości 
i odpowiedzialności za spuściznę artystyczną 
Śląska, i  to bez uprzedzeń nacjonalistycz-
nych, bez dzielenia jej na naszą i obcą.

W 2019 r. przypadało także 60-lecie mu-
zealnych „Roczników Sztuki Śląskiej” oraz 
60 lat upłynęło od powstania – jakże ważnej 
dla licznych pokoleń śląskich historyków 
sztuki – wydawanej przez Ossolineum serii 
wydawniczej Śląsk w Zabytkach Sztuki (pod 
red. Mieczysława Zlata i Tadeusza Broniew-
skiego). Jeżeli dodamy przy tym, że w 2020 r. 
przypada 50. rocznica podniesienia Muzeum 
Śląskiego we Wrocławiu do rangi obecnego 
Muzeum Narodowego, a także 490. rocznica 
urodzin Michaela Willmanna oraz 90. rocz-
nica jego pierwszej monumentalnej wysta-
wy jubileuszowej zorganizowanej w Śląskim 
Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
(Schlesisches Museum der bildenden Kün-
ste in Breslau, maj – wrzesień 1930  r.), to 

okaże się oczywiste, że obecna wystawa jest 
przedsięwzięciem zorganizowanym bardzo 
świadomie. „Willmann. Opus magnum” 
poświęcona jest tym wszystkim ważnym ju-
bileuszom badań sztuki na Śląsku. Badań 
niezwykle owocnych, których szczególnym 
powodem do dumy w  przypadku epoki ba-
roku są fundamentalne opracowania prof. 
Andrzeja Kozieła – w tym jego epokowa mo-
nografia z 2013 r., stanowiąca wyczerpującą 
analizę kunsztu artysty wraz z korpusem jego 
dzieł w Polsce, Niemczech i Czechach − oraz 
byłych i obecnych kustoszy Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu: dr Bożeny Stein-
born, Ewy Houszki, dr Beaty Lejman, dr. Ro-
mualda Nowaka i Marka Pierzchały. 

Michael Willmann urodził się w 1630 r. 
w  nadbałtyckim Królewcu. Pierwsze nauki 

1 | Michael	Willmann,	
„Autoportret”,	1682	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	we	Wrocławiu)
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pobierał u ojca, aby później wyruszyć w cze-
ladniczą wędrówkę po Europie. W wieku 20 
lat dotarł do miasta przeżywającego pełnię 
artystycznego rozkwitu – do Amsterdamu, 
gdzie działał wówczas Rembrandt. Z  po-
wodów finansowych nie mógł się kształcić 
u  Wielkich Mistrzów, poprzestając na stu-
diowaniu obrazów czołowych twórców, ko-
piowaniu, podpatrywaniu sekretów warsz-
tatowych, wreszcie kupowaniu rycin, które 
stały się dla niego wzorami na całe życie. 
W  czasie 10-letniej nauki zwiedził również 
kraje niemieckojęzyczne, Polskę i  przede 
wszystkim słynną cesarską galerię malarstwa 
w Pradze. 

W  1656  r., po powrocie z  podróży cze-
ladniczej i  poszukiwaniu bezskutecznie 
pracy we Wrocławiu, znalazł możnego pro-
tektora w osobie Arnolda Freibergera, opata 
największego z czasem na świecie cysterskie-
go klasztoru, położonego w  niedalekim od 
Wrocławia Lubiążu. Po kilku latach stał się 
artystą pracującym głównie dla tego zespo-
łu klasztornego, ufundowanego w  XII  w. 
przez księcia Bolesława Wysokiego. Swoimi 

ponad 60 obrazami przeznaczonymi do 
kościoła oraz wieloma przedstawieniami 
o  treści pejzażowej do wnętrz klasztornych, 
wreszcie wyjątkowymi freskami zdobią-
cymi sklepienia – tworzył w  tej części Eu-
ropy niezwykle wartościową artystycznie 
przestrzeń, a  tym samym pomnik swojego 
talentu. Jego dziełom zawdzięczamy sławę 
lubiąskiego opactwa, choć kształtowali to 
miejsce zarówno utalentowani architekci, 
renomowani rzeźbiarze, jak i  hojni, 
wykształceni protektorzy.

W  1660  r. Willmann osiadł na stałe 
w  Lubiążu, kupił tu dom, w  1662  r. ożenił 
się, rok później przeszedł na katolicyzm, 
a w kolejnych latach urodziło się jego pięcio-
ro dzieci. Całe dalsze 46 lat życia aż do śmier-
ci spędził w tym miejscu, tworząc nie tylko 
dla tutejszego klasztoru, ale również na za-
mówienia z zewnątrz, choćby dla Bernharda 
Rosy, opata cysterskiego w Krzeszowie, gdzie 
możemy podziwiać jego dzieła, zwłaszcza 
freskowe, oraz dla jeszcze innych zlecenio-
dawców, w tym świeckich, w Europie Środ-
kowej. Zdając sobie sprawę ze swojej pozycji, 

2 | „Męczeństwo	św.	Jana	
Ewangelisty”,	1662	
(w	kościele	Chrystusa	Króla	
w	Warszawie)

3 | „Męczeństwo	
św.	Bartłomieja”,	1662	
(w	kościele	Wszystkich	
Świętych	w	Warszawie)

4 | „Męczeństwo	
św.	Mateusza”,	1700	
(w	kościele	Wszystkich	
Świętych	w	Warszawie)
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uzależnienia od mecenatu głównie klasztor-
nego, lecz także ze zdolności artystycznych, 
z dystansem określał się jako „wiejski malarz”, 
mając jednak świadomość, że porównywa-
no go z Apellesem – największym malarzem 
starożytności.

Obecna wystawa Willmannowska, która 
zgromadziła blisko 100 jego własnoręcznych 
dzieł, czyli prawie jedną trzecią zachowanych 
dzieł sztalugowych, jest pewnego rodzaju 
podsumowaniem naszych dotychczasowych 
badań dotyczących tej wyjątkowej indywidu-
alności świata sztuki. Chociaż z samego zało-
żenia nie rości ona sobie ambicji naukowych 

– te spełniły już dotychczasowe wieloletnie 
badania wspomnianych powyżej wrocław-
skich historyków sztuki oraz poczynania dr. 
Rüdigera Klessmanna (1994), Hubertusa 
Lossowa (1994), Rüdigera Grimmkowskie-
go (2005) i  Susanne Christof (2010) – to 
ma za zadanie przede wszystkim ukazać 

wyjątkowy talent artysty. Ta chęć upomnie-
nia się o  stosowne miejsce Michaela Will-
manna w  historii sztuki globalnej stanowi 
najważniejszy powód, dla którego podjęto 
się organizacji tej wystawy.

Muzealna wyprawa ku dziełom Willman-
na prowadzi nas symbolicznie do miejsca, 
w którym spędził blisko 50 lat – do wnętrza 
słynnego klasztoru cystersów w  Lubiążu. 
Stąd na wystawie zobaczymy – odtworzo-
ny w  swym pierwotnym układzie – cykl 
obrazów, które przyniosły wyjątkową sła-
wę jego twórcy. Niezwykłe „Męczeństwa 
apostołów”, stanowiące opus magnum Wil-
lmanna, to 16 monumentalnych malowideł 
będących najważniejszym i  dominującym 
elementem barokowego wyposażenia ko-
ścioła. Powstały one w trzech etapach: w la-
tach 1661-1663, 1675 i około 1700. Podjęto 
także próbę zrekonstruowania pierwotnego 
wystroju prezbiterium lubiąskiego kościoła, 
prezentując obrazy ołtarza głównego (1681) 
z przedstawieniem nawiązującym do wezwa-
nia świątyni, malowane skrzydła drzwi pro-
wadzących za ołtarz ze starotestamentowy-
mi postaciami Aarona i  Melchizedeka oraz 
obraz „Miłosierny Samarytanin” z  ołtarza 
kredensowego. 

Przed powrotem do Willmannowskich 
tematów religijnych można będzie na wysta-
wie poznać sposób, w jaki artysta przedstawiał 
mitologię – obrazy „Orfeusz” i  „Porwanie 
Persefony” to tylko symboliczna część dzieł 
wyróżniających się zmysłowością i powabem 
w jego wszechstronnej twórczości. Pośmiert-
ną sławę zapewniły jednak Willmannowi 
przede wszystkim: przedstawienia Chrystu-
sa, Marii i św. Józefa (fragment wystawy zaty-
tułowany „Rodzina – Miłość – Spełnienie”), 
sposób ukazywania natury i relacji z nią czło-
wieka, także Boga, oraz przeżyć i  uniesień 
mistycznych, wreszcie dowodów cysterskiej 
pobożności. Głównym tematem pozostały 
przez całe jakże twórcze życie Willmanna 
najbliższe mu przedstawienia świętych i  ich 
martyria (fragment wystawy zatytułowany: 
„Święci – Męczeństwo – Nagroda”), także 
sceny z Pasji Chrystusa („Męka – Cierpienie 
– Nadzieja”). Nie brakuje na wystawie rów-
nież dzieł, które dotyczą rajskiej kosmologii 
i początków wszechświata. Obrazy pokazane 
w  części tematycznej „Szczęście – Grzech 
– Ratunek” to wyjątkowe w  swym bogac-
twie przedstawienia „Sześć dni stworzenia” 

5 | „Modlitwa	w	Ogrójcu”,	
około	1661	(w	kościele	
Stygmatów	św.	Franciszka	
w	Warszawie)
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i  „Raj” – opowieści o  ludzkim szczęściu, 
grzechu i karze, jaka dotknęła nasz gatunek. 
Dopełnieniem są przedstawienia cysterskich 
świętych, protoplastów i twórców ich zako-
nu – św. Benedykta z Nursji i  św. Bernarda 
z Clairvaux.

Michael Willmann to najwybitniejszy 
malarz baroku spośród tych, którzy żyli 
i  tworzyli w  naszej części Europy. Nie było 
innego tak wszechstronnie utalentowanego 
i pracowitego twórcy, jak on. I to jemu dzisiaj 
– w aurze wszystkich wymienionych rocznic 
– oddajemy hołd, widząc w nim artystę, któ-
rego rozproszone dzieła nie oddają jeszcze 
w pełni sławy tej twórczości, a jednocześnie 
uznając go za malarza, który niezmiennie nas 
intryguje i porusza.

Na wystawie we Wrocławiu mamy spo-
sobność oglądać obrazy Willmanna po-
chodzące z  Lubiąża, a  w  szczególności cykl 
„Męczeństwa apostołów”. Dzieła tego cy-
klu rozsławiły imię artysty w  Europie. Ze 
względu na ogromne wymiary tych płócien 
nie można ich było pokazać na żadnej z do-
tychczasowych wystaw; dopiero pozyska-
nie przez muzeum rozległych przestrzeni 
Pawilonu Czterech Kopuł pozwala udo-
stępnić monumentalne malowidła publicz-
ności. Dlatego wolno wrocławską wystawę 
nazwać wydarzeniem historycznym. Warto 
przypomnieć, że cykl „Męczeństwa…” trafił 
w  1943  r. z  miejsca pierwotnej ekspozycji 
do składnicy muzealnej w  Wojciechowie; 
po maju 1945  r. obrazy te przeniesiono do 
radzieckiej składnicy w  Szklarskiej Porębie, 
zarządzanej przez płk. Balandina, a pod ko-
niec 1945  r. do pałacu Paulinum na Górze 
Krzyżowej koło Jeleniej Góry. Dopiero 5 
lipca 1952  r. decyzją ówczesnego Minister-
stwa Kultury przekazano je do dyspozycji 
i  pod zarząd Kurii Metropolitalnej w  War-
szawie. W  latach osiemdziesiątych XX  w. 
niektóre z nich poddane zostały konserwacji, 
m.in. w ramach prac dyplomowych studen-
tów Wydziału Konserwacji Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. 

Wystawa „Willmann. Opus magnum”, 
udostępniona w  najmłodszym oddziale 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, jest 
prezentacją sztuki dawnej, sprzed ponad 
trzech stuleci. Mimo to sposoby aranżacji, 
oprawy scenograficznej i  graficznej, rekla-
my, a także towarzyszących jej działań edu-
kacyjnych są w pełni nowoczesne, na miarę 

początku XXI  w. Dlatego udostępniona 
jest w  miejscu zarezerwowanym dla sztuki 
współczesnej, bo tu – oprócz sal dogodnych 
rozmiarów – są możliwości nowoczesnej 
prezentacji. Autorzy ekspozycji ufają, że 
spotka się to ze zrozumieniem zwiedzają-

cych i  potwierdzi przekonanie, że sztukę 
minionych epok można też prezentować 
niekonwencjonalnie, mierząc się z  oczeki-
waniami i potrzebami dzisiejszego odbiorcy 
oferty muzealnej. Wierzą też, że wystawa 
wpisuje się w coraz bogatszą dyskusję na te-
mat roli i znaczenia twórczości Willmanna 

6 | „Józef	w	Egipcie”,	
1681	(na	plebanii	kościoła	
św.	Macieja	we	Wrocławiu)
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7 | „Śmierć	
św.	Benedykta”,	
około	1682	
(w	klasztorze	
sakramentek 
w	Warszawie)
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dla siedemnastowiecznego malarstwa w tej 
części Europy, a także służy przykładem po-
pularyzacji sztuki i jest kolejnym przyczyn-
kiem do sławy artysty, która bezwzględnie 
mu się należy.

„Willmann. Opus magnum” to prezen-
tacja relacji pomiędzy malarzem a  miej-
scem, dla którego przez długie dziesięcio-
lecia pracował, w  którym pozostawił swoje 

najwybitniejsze kreacje i w którym zmarł. To 
także przedstawienie historii jego dzieł, któ-
re zostały uwikłane w  burzliwe losy XX  w. 
Hołd oddany talentowi artysty, pięknu ob-
razów i  estetyce, która jest ponadczasowa. 
Willmann. Jego dzieło największe (opus 
magnum).

Piotr Oszczanowski

8 | „Św.	Bernard	
z towarzyszami przed 
opatem	Cîteaux”,	po	1701	
(w	katedrze	św.	Jana	
Chrzciciela	w	Warszawie)

(ilustracje: 1− fot. Wojciech 
Rogowicz; 2-8 – Arkadiusz 
Podstawka) 

Wystawę „Willmann. Opus magnum” można zwiedzać w Pawilonie Czterech Kopuł (oddział Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu), ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, w godzinach otwarcia 
muzeum, tj. w sezonie zimowym (1.10-31.03): we wtorki i czwartki w godz. 10.00-16.00, w śro-
dy w godz. 9.00-16.00, w piątki i niedziele w godz. 10.00-18.00, w soboty w godz. 10.00-20.00, 
a w sezonie letnim (1.04-31.09): we wtorki i  czwartki w godz. 10.00-17.00, w środy w godz. 
9.00-17.00, w piątki w godz. 10.00-19.00, w soboty w godz. 10.00-20.00; w niedziele w godz. 
10.00-18.00.
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Muzeum	Archidiecezji	
Warszawskiej posiada w swoich 
zbiorach	niezwykły	eksponat:	
księgę	złożoną	z	rycin	
graficznych	Albrechta	Dürera,	
zawierającą	47	rycin	zebranych	
w	trzech	cyklach	(Żywot Marii, 
Wielka Pasja, Apokalipsa),	
należących	do	najwybitniejszych	
osiągnięć	artysty.	Apokalipsa 
jest	najstarszym	z	tych	cykli;	
jej	pierwsze	wydanie	ukazało	
się	w	1498	r.	w	Norymberdze	
w	oficynie	Antona	Kobergera,	
a drugie w 1511 r. w wersji 
łacińskiej	(Apocalipsis 
cu[m] figuris).

Apocalipsis 
cum figuris 
Albrechta  
Dürera
ewa korpysz



W 1498 r., roku pierwszej edy-
cji księgi Apokalipsy, zawie-
rającej 15 wielkoformato-
wych drzeworytów Albrech-

ta Dürera, dwudziestodziewięcioletni Dürer 
miał za sobą podróż do Italii, gdzie zetknął 
się z  włoskim malarstwem renesansowym 
– z  problematyką kompozycji, przestrzeni, 
proporcji ludzkiego ciała i świetlistych barw; 
odkrył nową kolorystykę, poznał antyk. 
Miał też na swoim koncie kilka znaczących 
dokonań artystycznych w dziedzinie grafiki 
i  malarstwa, które przyniosły mu rozgłos. 
Nad ilustracjami do Apokalipsy, najbardziej 
tajemniczej i trudnej do zobrazowania księ-
gi Pisma Świętego, pracował już wtedy od 
dwóch lat.

Na powstanie tego niezwykłego dzieła 
w formie, która przeszła do historii i zapew-
niła artyście nieśmiertelną sławę, złożyło się 
kilka czynników. Pobyt w Wenecji w 1494 r. 
uzmysłowił Dürerowi odmienność statusu 
społecznego artystów w  Italii od twórców 
niemieckich, działających w  cechach rze-
mieślniczych. Dążenia Dürera po powro-
cie do Norymbergi zostały skierowane na 
zmianę pozycji społecznej i uzyskanie samo-
dzielności artystycznej. Dla osiągnięcia tego 
celu konieczna była odpowiednia kondycja 
finansowa i  stały dochód, umożliwiający 
otworzenie własnego warsztatu. Szybki zaro-
bek mogła zapewnić artyście technika, któ-
ra byłaby tania i  dawałaby duże możliwości 
reprodukcyjne – grafika. Warunki sprzyjały 
ku temu, Norymberga była bowiem ważnym 
ośrodkiem drukarstwa w ówczesnej Europie, 
a Dürer już we wczesnej młodości, terminu-
jąc u Michaela Wolgemuta, zetknął się z drze-
worytniczą ilustracją książkową. W warszta-
cie jego mistrza wykonywano drzeworyty 
do książek wydawanych w  największej ów-
czesnej drukarni europejskiej Antona Ko-
bergera. W takich okolicznościach powstała 
seria rycin ilustrujących biblijną Apokalipsę 
św. Jana.

Rzeczywisty impuls do stworzenia Düre-
rowskiej Apokalipsy dały też inne czynniki – 
wydarzenia historyczne i  nastroje panujące 
w  tym czasie w  Europie. Artystyczna wizja 

Armagedonu stworzona przez Dürera po-
wstała pod wpływem rozpowszechnionego 
pod koniec XV  w. przekonania o  zbliżają-
cym się końcu świata. Choć temat Apokalip-
sy był popularny w całym okresie łacińskiego 
średniowiecza, to w  ostatnich dziesięciole-
ciach mijającego stulecia, w obliczu nadcho-
dzącego końca wieku nabrał on szczególne-
go znaczenia. Przełomowa, magiczna wręcz 
data „1500” w  powszechnym przekonaniu 
zapowiadała kataklizm. W  latach około 
roku 1500 odnotowano w  Europie kilka 
niezwykłych, niewytłumaczalnych zjawisk, 
odbieranych jako opisane w Biblii znaki za-
powiadające kres wszystkiego. Był to też czas 
wojen, postępującej inwazji tureckiej i  czas 
nasilających się sporów religijnych, dopro-

wadzających do reformacji w  Niemczech. 
W 1502 r. rozszalała się dżuma. To wszystko 
wywoływało poczucie przerażenia i  bezrad-
ności wobec nieuchronnie zbliżającego się 
nieszczęścia. Budziło paniczny, wręcz histe-
ryczny strach. Jednocześnie nadchodzący 
koniec epoki dawał też nadzieje na zmiany. 
Narastała krytyka feudalnego porządku. 
Oczekiwano z  jednej strony na ostateczny 

1 | Żywot Marii, 
karta	z	odręczną	
adnotacją	bibliotekarza	
z warszawskiego 
zgromadzenia misjonarzy
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koniec świata i nadejście epoki władania An-
tychrysta, z drugiej wypatrywano przełomu 
w historii ludzkości.

W  takim klimacie Dürer tworzył swoją 
plastyczną wizję końca świata – niebywale 
dramatyczną i  sugestywną. „Powstało dzieło 
niedoścignione, niepokojące i  zmuszające do 
refleksji, obdarzone niezwykłym ładunkiem 
ekspresji, łączące w  sobie realizm i  fantazję” 
( Joanna Sikorska, Apelles czarnych linii. Gra-
fika Albrechta Dürera i jej wpływ na rytownic-
two XVI wieku, [w:] Albrecht Dürer. Znacze-
nie i oddziaływanie jego grafiki w XVI wieku, 
Warszawa 2002, s. 15).

Apokalipsa Dürera jest z  jednej strony 
dosłowną ilustracją jej literackiego pierwo-
wzoru, z drugiej zaś obrazową interpretacją, 
oddającą nastrój, patos i dramatyzm tekstu. 
Stanowi dzieło tak niezwykłe, że żadna ana-
liza nie jest w stanie wydobyć wszystkich jej 
wartości.

Fantasmagoryczny charakter wizji Ja-
nowej został przez Dürera urealniony 
dzięki wprowadzeniu przez artystę wzor-
ców antycznych i  zastosowaniu zdobyczy 
włoskiego quattrocenta. W  dziele Dürera 
późnogotyckie bogactwo formy i  ekspresja 
spotykają się z  nowatorskim traktowaniem 
krajobrazu, wnętrza czy postaci ludzkiej. 
Mistrzowsko zastosowana perspektywa 

linearna i powietrzna, znakomite proporcje, 
urzeczywistniające ideał piękna ludzkiego 
ciała, monumentalizm przywodzący na myśl 
figury Mantegni, precyzyjnie i  swobodnie 
prowadzona giętka linia różnicująca kontur, 
sugerująca fakturę i oddająca wrażenie świa-
tłocienia – to efekty plastyczne, stanowiące 
w tym czasie i w tej części Europy absolutną 
nowość, a osiągnięte  – trzeba to podkreślić – 
rylcem w drewnianym klocku i uwidocznio-
ne w czarnej odbitce na kontrastowo białym 
papierze.

Pierwsze wydanie Apokalipsy ukazało się 
dwa lata przed końcem stulecia w  Norym-
berdze w  wersji niemieckiej (Die heimlich 
offenbarung ioannis) i  łacińskiej (Apocalipsis 
cum figuris). Ryciny zostały nie tylko wyko-
nane przez Dürera, ale też przez niego odbite 
i  wydrukowane w  drukarni Antona Kober-
gera. Wydanie miało formę księgi zawiera-
jącej 15 wielkoformatowych odbitek drze-
worytniczych z  tekstem na odwrocie. Taki 
układ tekstu i obrazu odbiegał od tradycyj-
nej książki ilustrowanej. Obraz oddzielony 
od słowa stał się samodzielnym, autonomicz-
nym środkiem przekazu. Nie było to wyda-
nie przeznaczone dla kolekcjonerów (wów-
czas jeszcze nielicznych). Apokalipsa miała 
być powszechnie używana, zatem adresowa-
na do szerokiego kręgu odbiorców – miesz-
czan, rzemieślników, także artystów, ale rów-
nież książąt i  biskupów. Przekaz graficzny 
miał wstrząsnąć wyobraźnią humanistów 
i zmusić do medytacji możnych patrycjuszy 
i  bankierów. Siłę wyrazu rycin potęgowała 
ich niezwykła, niespotykana dotychczas for-
ma – były bardzo duże, przez co ich wymo-
wa w „izbach mieszczańskich, w słabym świe-
tle ich niewielkich okien” stawała się jeszcze 
mocniejsza... Poza wydaniem książkowym, 
w  obiegu krążyły poszczególne, pojedyncze 
ryciny.

Cykl Apokalipsy cieszył się dużą popular-
nością i  już w  1511  r. nastąpiło jego drugie 
wydanie. Zostało ono uzupełnione szesnastą 
ryciną, stanowiącą kartę tytułową z  przed-
stawieniem Marii z Dzieciątkiem na półksię-
życu, ukazującej się św. Janowi. Na odwrocie 
każdej ryciny znalazł się tekst łaciński. Mu-
zeum Archidiecezji Warszawskiej posiada 
pełny zespół drzeworytów Apokalipsy z  wy-
dania łacińskiego z 1511 r.

W  zbiorach Muzeum Archidiecezji 
Warszawskiej znajdują się ponadto dwa 

2 | Apocalipsis cum figuris, 
karta	tytułowa	wydania	
z	1511	r.	
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inne, kompletne cykle Dürera – Wielka Pa-
sja drzeworytnicza (Passio Domini nostri 
Jesu Christi…) i  Żywot Marii. Oba wydane 
w  tym samym roku, w  którym ukazała się 
druga edycja Apokalipsy. Wielka Pasja była 
pierwszym cyklem pasyjnym Dürera. Pracę 

nad nią rozpoczął około 1497 r., a w całości 
ukazała się w  1511  r. Artysta nawiązał do 
piętnastowiecznych pasyjnych rycin graficz-
nych Schongauera, zmienił jednak technikę. 
Dawniej Pasję ukazywano w odbitkach mie-
dziorytniczych, bardziej szlachetnych. Dürer 

3 | Apocalipsis cum figuris, 
„24	Starców	Apokalipsy”
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swoje 12 obrazów wykonał w technice drze-
worytu. Drzeworytami są także ryciny ilu-
strujące Żywot Marii, wydane – podobnie 
jak Wielka Pasja i  druga edycja Apokalipsy 
– w 1511 r. Cykl obejmuje 20 rycin. Dürer 
pracował nad nimi od około 1502 r. i więk-
szość (17 obrazów) ukończył około 1505 r., 
przed drugą podróżą do Italii. Odbiegają one 
stylowo od pozostałych, późniejszych trzech 
drzeworytów, wykonanych około 1510 r. Ar-
tysta dokonał aktualizacji tematu – przeniósł 
sceny z życia Marii do czasów jemu współcze-
snych, ukazując ówczesne stroje, przedmioty, 
architekturę. Podobnie jak Apokalipsa, oba 
cykle, Wielka Pasja i  Żywot Marii, istnieją 
w dzisiejszej świadomości jako autonomicz-
ne dzieła sztuki, jednak zostały zaprojekto-
wane wraz z należącymi do nich łacińskimi 
tekstami i  wydane w  formie książek. Obra-
zy uzupełniał na odwrociach łaciński tekst 
Benedikta Schwalbe (1460-1521), znanego 
jako Benedictus Chelidonius, zakonnika, 
humanisty i  poety. Idealne schematy kom-
pozycyjne obrazów inspirowały wielu twór-
ców i były po wielekroć kopiowane, również 
przez Włochów (Marcantonio Raimondi).

Drzeworyty Dürera szybko się rozpo-
wszechniły. Kupowano serie i  pojedyncze 

ryciny. Trzy cykle graficzne, w  których po-
siadaniu jest Muzeum Archidiecezji War-
szawskiej, dotarły do Polski w  niewyjaśnio-
nych, jak dotąd, okolicznościach. Ryciny są 
współoprawne w jeden wolumin. Wykonane 
zostały na papierze żeberkowym i mają znaki 
wodne. Dodatkowo, jako wklejki na końcu, 
użyto włoskiego piętnastowiecznego mie-
dziorytu przedstawiającego średniowieczny 
kalendarz – prace wykonywane w  poszcze-
gólnych miesiącach roku.

Księga ma okładki z drewna, obciągnięte 
moletowaną skórą z tłoczonymi i złoconymi 
napisami oraz z dekoracją ornamentalną, fi-
guralną i heraldyczną. Pola obu okładzin są 
otoczone renesansową bordiurą o motywach 
palmet, wzbogaconą główkami anielskimi 
w narożach. Pośrodku każdego pola okładzi-
ny widnieją wizerunki św. Stanisława, bisku-
pa i męczennika, ukazanego z Piotrawinem. 
Na okładzinach wytłoczono ponadto herby 
Wedel i inicjały „PV” oraz łacińskie inskryp-
cje, wskazujące na właściciela księgi i  na jej 
zawartość.

Na przedniej okładzinie u góry widnieje 
napis wykonany z  zastosowaniem skrótów: 
„LIBER VVLGARIVM DEVOTE COTE-
PLACONIS PVECHERRIS FIGVRIS”, 

4 | Apocalipsis cum 
figuris,	„Czterech	jeźdźców	
Apokalipsy”

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2020           16



u dołu zaś: „ORNATVS CVM APOCALIP-
SI”. Na tylnej okładzinie odpowiednio: „D P 
E T R I” (De Petri) oraz „V DE O” (Vedeli-
tius de Obornyky).

Herb i  inicjały stanowią część wystroju 
introligatorskiego oprawy i  są jednocześnie 

szczególnym znakiem własnościowym. Na-
leżą do Piotra Wedelickiego (Vedelitiusa) 
(ok. 1483-1543 r.), szlachcica wywodzącego 
się z  zamożnej rodziny mieszczańskiej Qu-
ittembergów (Witimbergów) w  Oborni-
kach. Piotr Wedelicki był osobą gruntownie 

5 | Apocalipsis cum figuris, 
„Adoracja	Baranka”
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wykształconą, po studiach w Akademii Kra-
kowskiej uzyskał w 1515 r. doktorat z medy-
cyny na uniwersytecie w Bolonii. Jego pozycja 
społeczna była wysoka. Około 1520 r. zdobył 
szlachectwo. Od 1521 r. spotykamy go jako 
wykładowcę medycyny na Akademii Kra-
kowskiej, a w latach 1525-1526 dwukrotnie 
jako rektora uczelni. Od 1526 r. aż do śmier-
ci był rajcą miejskim Krakowa, a od 1536 r., 
również do śmierci – nadwornym medykiem 
Zygmunta Starego, królowej Bony i biskupa 
Piotra Tomickiego, co wiązało się z  wyso-
ką pensją. Piotr Wedelicki był zapalonym 
bibliofilem-humanistą i  zgromadził bogaty 
księgozbiór (który zachował się częściowo 
do dziś, głównie w bibliotece poznańskiego 
seminarium duchownego), składający się 
przede wszystkim z  ksiąg dotyczących me-
dycyny i lecznictwa. Książki oznaczał swoim 
superekslibrisem, powstałym w 1520 r., tło-
czonym na skórzanych oprawach i będącym 
pierwszym ekslibrisem medycznym w  Pol-
sce. Taki właśnie znak znajduje się na okła-
dzinach zbioru rycin Dürera, przechowywa-
nych w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Dotychczas nie udało się odpowie-
dzieć na pytanie, w  jaki sposób drzewory-
ty dotarły do Polski. Mogło to nastąpić za 
pośrednictwem brata Albrechta Dürera, 
Hansa, który od 1529  r. był nadwornym 

malarzem Zygmunta Starego. Być może 
był to prezent, jaki dla Vedelitiusa zrobił 
król, zadowolony z usług swojego medyka. 
O jego zdolnościach lekarskich krążyły bo-
wiem najlepsze opinie. „– Najwybitniejszy 
z medyków Akademii Krakowskiej, któremu 
znajomość sztuki lekarskiej zjednała łaski 
królów i możnych, a w mieście najwyższe za-
szczyty” – napisał w  1532  r. słynny lekarz 
Szymon z  Łowicza. Ryciny z  trzech cykli 
drzeworytniczych zostały zebrane w  jedną 
księgę, oprawione jednak w  kolejności od-
wrotnej do czasu powstawania: pierwszy 
jest Żywot Marii, po nim następuje Wielka 
Pasja, a  na końcu Apokalipsa. W  związku 
z  tym, drzeworyt tytułowy Żywota Marii 
stał się ryciną otwierającą zbiór. Zapewne 
dla podkreślenia znaczenia osoby Marii, na 
początku księgi czyjaś nieznana ręka w nie-
wiadomym czasie podkolorowała żółtym 
barwnikiem promienistą aureolę wokół jej 
postaci. Podobnych ingerencji znajdziemy 
w całym zbiorze jeszcze kilka.

Nie są znane późniejsze dzieje tomu. Wia-
domo, że wiele ksiąg po śmierci Piotra odzie-
dziczył jego brat Jakub, kanonik poznański. 
Następnie miały one trafić do biblioteki ka-
pitulnej w  Poznaniu oraz do kolegium jezu-
ickiego. Prawdopodobnie inną część księgo-
zbioru przejął po śmierci Piotra Wedelicjusza 

6 | Apocalipsis cum figuris, 
„Niewiasta	obleczona	
w	słońce”

7 | Apocalipsis cum figuris, 
„Bestia	z	morza”
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kupiec poznański Szymon Quittemberg. Nie 
można jednak stwierdzić, czy była w  tych 
zbiorach nasza księga i  co się z  nią działo 
w następnych stuleciach. W niewyjaśnionych 
okolicznościach i niewiadomym czasie staro-
druk znalazł się u  warszawskich misjonarzy 
przy kościele św. Krzyża. Bibliotekarz zakon-
ny umieścił na nim wówczas odręczną notat-
kę: „ExLibris Cong. Missio: Domu Varsavie ad 
S. Cruce”. Krój czcionki wskazywałby, że eks-
libris sporządzono w XVIII w. Ponadto w ca-
łej księdze można znaleźć odręczne sygnatury 
i adnotacje cyfrowo-literowe, brakuje jednak 
wskazówek, które pozwoliłyby wiązać te 
oznaczenia z  konkretną biblioteką. Dalszym 
etapem w  historii woluminu jest biblioteka 

kościoła seminaryjnego (pokarmelickiego) 
na Krakowskim Przedmieściu w  Warszawie. 
Tam został on odnaleziony przez dyrektora 
biblioteki, ks. prof. Andrzeja Lufta. Z  uwagi 
na rangę artystyczną rycin, w  1990  r. ksiądz 
Luft podjął decyzję o  przekazaniu księgi do 
zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszaw-
skiej, mieszczącego się wówczas na Solcu. 
Dziś Muzeum mieści się na Starym Mieście, 
w  dawnym domu dziekanów Archikatedry 
Warszawskiej przy ul. Dziekania 1, i tu dzieło 
jest okazjonalnie prezentowane. Ostatnio na 
wystawie „Apokalipsa: Dürer – Lebenstein – 
Majka” (29 maja – 29 września 2019 r.).

Ewa Korpysz

8 | Przednia	okładzina	
księgi	z	tłoczoną	dekoracją	
i	superekslibrisem	Piotra	
Wedelickiego

9 | Tylna	okładzina	księgi

(zdjęcia: 1 – Ewa Korpysz, 
2-9 – Daniel Górnicki) 

8 9

Według informacji przesłanej do redakcji przez dr. hab. Arkadiusza Wagnera, prof. Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w  Toruniu, zajmującego się badaniami starych opraw ksiąg, opisana w  artykule oprawa 
Apocalipsis cum figuris „to typowy przykład dzieła italianizującego z pracowni Stanisława z Białej (Mistrza 
Medalionów) lub Macieja z Przasnysza (Mistrza Główek Anielskich). […] Superekslibrisy z herbem Wedel, 
którym na dolnej okładzinie towarzyszy inskrypcja identyfikacyjna (Piotra Wedelicjusza z Obornik tudzież 
jego brata Jakuba) – pisze dalej prof. A. Wagner – reprodukuję w swojej książce habilitacyjnej [Arkadiusz 
Wagner, Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wie-
ku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016]. O innych dziełach tego typu 
piszę zaś w artykule w ostatnim tomie studiów tegumentologicznych [Arkadiusz Wagner, Introligatorzy elit. 
O działalności Stanisława z Białej i Macieja z Przasnysza vel Mistrza Główek Anielskich, w: „Introligatorzy 
i ich klienci”, Toruń 2017, s. 73-92]”.

redakcja
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Cesarskie 
zamówienie

wojciech przybyszewski

Na	temat	dawnych	koszar	pruskich	Czarnych	Huzarów	(Leibhusaren)	
w	Gdańsku-Wrzeszczu,	ich	historii	i	rewitalizacji	zabytkowego	

obiektu	pisała	przed	laty	w	„Spotkaniach	z	Zabytkami”	Katarzyna	
Komar-Michalczyk	(Katarzyna	Komar-Michalczyk,	Nowe życie 
w murach starych koszar,	„Spotkania	z	Zabytkami”,	nr	3-4,	

2013,	s.	50-53).	Autorka	wspomniała	w	artykule	m.in.	o	trzech	
dużych	rozmiarów	obrazach	batalistycznych	namalowanych	na	

zamówienie	cesarza	Wilhelma	II	przez	Wojciecha	Kossaka,	a	także	
pokazała	dwa	z	nich	na	archiwalnej	fotografii	ze	zbiorów	Wojciecha	

Gruszczyńskiego,	ukazującej	fragment	wnętrza	sali	balowej	
w	oficerskim	kasynie	gdańskich	koszar.



Przyjrzyjmy się raz jeszcze tej foto-
grafii – tym razem pochodzącej ze 
zbiorów gdańskiego kolekcjonera 
Andrzeja Walasa, udostępnionej 

do druku przez Stanisława Seyfrieda z  So-
pockiej Galerii „Essey”. Korzystając ponad-
to z listów malarza do jego żony, spróbujmy 
odpowiedzieć na dwa proste pytania: jaka 
była historia namalowania owych obrazów 
(„Szarża huzarów pruskich na baterię ro-
syjską pod Gross Jägersdorf w  1757”, „Wal-
ka o  sztandar w  bitwie pod Heilsbergiem 
w  1807” oraz „Czarni huzarzy pruscy pod 
Düsselward w 1758 r.”) i czym artysta naraził 
się rodakom (bo, że się naraził – to pewne) 
prezentując na wystawach w  kraju „Walkę 
o sztandar”, chronologicznie pierwsze z wy-
mienionych malowideł?

Wojciech Kossak, który w  latach 1895-
1902 przebywał w  Berlinie, robiąc tam 
błyskawiczną karierę malarza pracujące-
go na zamówienie wysokich dostojników 
z otoczenia cesarza Wilhelma II, a z czasem 

zdobywając uznanie samego monarchy, 
w kwietniu 1899 r. znał już zamiary cesarza 
dotyczące powierzenia mu zlecenia w posta-
ci namalowania serii dużych batalistycznych 
obrazów wysławiających dokonania pruskiej 
armii w  XVIII i  na początku XIX  w. „[…] 
wiesz, ile mam takich kolosów przed sobą do 
roboty […]? – pisał w  dniu swoich imienin, 
w liście do żony Marii ze stolicy nad Sprewą 
– s z e ś ć ! , wyraźnie mówię: 6! Fliegeladiu-
tant cesarski [gen. August von] Mackensen 
przyszedł wczoraj obwieścić mi tę wiadomość 
oficjalnie, z  wymienieniem tematów, które 
są wszystkie śliczne i  sympatyczne, z  siedmio-
letniej wojny, z 1807 roku i z 1814, z epopei 
napoleońskiej” (Wojciech Kossak. Listy do 
żony i  przyjaciół (1883-1942). Tom I: lata 
1883-1907, wybór, opracowanie, wstęp, 
przypisy, indeksy: Kazimierz Olszański, 
Kraków 1985, s. 453). Cztery z  nich, zre-
alizowane w  latach 1900-1902, wymienił 
z  nazwy (w  przypisie do listu) biograf ma-
larza i  autor opracowania listów: „Walka 

1 | Fragment	sali	
bankietowej kasyna 
pruskiego regimentu 
Czarnych Huzarów 
w	Gdańsku-Wrzeszczu	na	
fotografii	z	około	1905	r.	
–	obrazy	Wojciecha	Kossaka	
na	ścianie,	po	prawej
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o  sztandar w  bitwie pod Heilsbergiem 10 
VI 1807”, „Czarni huzarzy pruscy atakują 
francuskich kirasjerów pod Düsselward 2 VI 
1758”, „Szarża huzarów pruskich na baterię 
rosyjską pod Gross Jägersdorf 30 VIII 1757” 
– wszystkie szczególnie nas tu interesujące, 
przeznaczone do sali bankietowej kasyna ofi-
cerskiego przy koszarach Czarnych Huzarów 
w  Gdańsku-Wrzeszczu – oraz „Bitwa pod 
Château Thierry 11 II 1814 podczas odwro-
tu Blüchera”, obraz pokazany na wielkiej wy-
stawie sztuki w Berlinie w kwietniu 1902 r.

Pod koniec września 1899 r. artysta wie-
dział już więcej o nowym zleceniu. Był jego 
pewien i znał w szczegółach temat pierwsze-
go z obrazów. A miał on przedstawiać zwy-
cięski szturm pruskich Czarnych Huzarów 
na jeden z  regimentów szaserów 55. pułku 
liniowego armii Napoleona, zakończony 
zdobyciem sztandaru przeciwnika – epizod 
bitwy pod Heilsbergiem (obecnie Lidzbark) 
– 10 czerwca 1807 r. Podekscytowany tymi 
wiadomościami malarz nie tylko pochwalił 
się żonie kolejnym komplementem, który 
usłyszał od cesarza, ale także roztoczył przed 
nią wizję czekającej go jeszcze większej sławy 
i wysokiego zarobku związanego z realizacją 
zlecenia. 23 września pisał w  liście z  Berli-
na: „Cena będzie pewnie 15 000 [marek], bo 
wprawdzie zwykłym zwyczajem zostawiłem 
decyzję dworowi, ale zwróciłem uwagę, że 
obraz ten będzie mniej więcej jak »Etoges«, 
za który mi tyleż zapłacono”, choć już w na-
stępnym zdaniu przyznał bez skrępowania: 
„Swoją drogą będzie mniejszy” (Wojciech Kos-
sak. Listy…, s. 467). Tu należy wyjaśnić, że 
ukończony w  kwietniu 1898  r. obraz „Gre-
nadierzy królewscy w bitwie pod Etoges 25 
lutego 1814 roku”, za który malarz na Mię-
dzynarodowej Wystawie Sztuki w  Berlinie 

w 1898 r. otrzymał złoty medal, a od cesarza 
Krzyż Kawalerski Orderu Żelaznej Korony 
Pruskiej, miał wymiary ponad 2 x 4 m.

Trzeba przyznać, że w  kwestii wynagro-
dzenia Kossak nie pomylił się. Niedługo po 
tym podana przez niego wysoka cena zosta-
ła zatwierdzona, a  przedsmak sławy niefor-
malnego malarza Wilhelma II (Hofmalera) 
poznał artysta podczas uroczystego obiadu 
wydanego przez cesarza w  Poczdamie 10 
października 1899  r., o  czym jeszcze tego 
samego wieczoru (czy raczej już w nocy z 10 
na 11 października) z  satysfakcją donosił 
w  liście do żony: „[…] obiad był wspaniały, 
a  było osób kilkanaście i  gdybyś znała towa-
rzystwo berlińskie, dopiero byś zrozumiała, 
jakie ja mam stanowisko nie tylko jako malarz 
genialny, ale jako galanthomme et gentilhom-
me parfait [człowiek wykwintny i znakomity 
w każdym calu] […] Znowu 15 000 za »He-
ilsberg« [„Walka o  sztandar w  bitwie pod 
Heilsbergiem 10 VI 1807”] i  znowu nowy 
portret cesarza […]” (Wojciech Kossak. Li-
sty…, s. 471).

Przygotowania do namalowania obrazu 
szybko postępowały. W  listopadzie 1899  r. 
artysta odbył jeszcze krótką podróż do Pary-
ża, a stamtąd z malarzem Michałem Wywiór-
skim do Hiszpanii w  celu przeprowadzenia 
wizji lokalnej przed przystąpieniem do na-
malowania panoramy „Somosierra”, ale już 
20 listopada tegoż roku, po powrocie z Pary-
ża do Berlina, wyraźnie zadowolony rapor-
tował żonie: „oto jestem od wczoraj z  rana 
znowu w  kochanym Berlinie, w  tym mieście, 
gdzie nie śmie mi włos z głowy spaść. […] dziś 
od samego rana w [pałacyku] Monbijou […], 
gdzie duże płótno już stoi i cały dzień z pasją 
i rozkoszą rysowałem duży obraz. To jest naj-
pierwsze i  tylko dorywkami inne rzeczy będę 
robił, dopóki nie podmaluję całego, co może mi 
się uda do powrotu kochanego cesarza zrobić” 
(Wojciech Kossak. Listy…, s. 483).

Scenę, którą Wojciech Kossak wziął na 
malarski warsztat, Wojciech Gruszczyński, 
autor wydanej niedawno pierwszej polskiej 
monografii pruskich Czarnych Huzarów, 
opisał w  słowach: „[…] huzarzy, w  galopie 
zaatakowali maszerujący naprzód francu-
ski regiment piechoty. Gwałtowna szarża, 
w której major von Kosel wysunął się na 15 m 
przed swoje oddziały, całkowicie rozbiła sze-
regi francuskie i  zamieniła się szybko w  rzeź 
piechoty. Po przedarciu się przez pierwszą 

2 | Georg	Lehlender,	
„Wjazd	do	pałacu	Monbijou	
w	Berlinie	w	1890	r.”,	1893,	
drzeworyt
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linię francuskich wojsk huzarzy skierowali się 
na prawe skrzydło i w ogniu kartaczy pogalo-
powali w stronę przeważającej liczebnie fran-
cuskiej kawalerii. Atak nastąpił tak szybko, że 
regiment kawalerii znajdujący się na lewym 
skrzydle francuskiej piechoty nie zdążył prze-
formować się i przyjść z odsieczą. Dwóm szwa-
dronom Czarnych Huzarów pod dowódz-
twem majora von Kosel udało się całkowicie 
rozbić regiment szaserów na prawym skrzydle, 
zabijając szefa regimentu, raniąc wielu szefów 
batalionów i zdobywając orła 55. pułku linio-

wego” (Wojciech Gruszczyński, Leibhusaren. 
Historia Czarnych Huzarów, Gdynia 2019, 
s. 57). Owym „orłem 55. pułku liniowego” 
był tytułowy sztandar na obrazie Kossaka 
osadzony na drzewcu zakończonym pełno-
plastycznym złotym orłem pułkowym wojsk 
cesarza Napoleona I.

Podobny, choć ze zrozumiałych względów 
bardziej lapidarny opis tej sceny znajdziemy 
także w „Kurierze Warszawskim”, na pierwszej 
stronie wydania z 17 grudnia 1900 r., a więc 
opublikowany w  niedługim czasie od ukoń-
czenia obrazu. Tu jednak ważniejsze wydaje 
się następujące po tym opisie objaśnienie do-
tyczące osobliwej prośby cesarza skierowanej 
pod adresem malarza (pisownia oryginalna): 
„Wystawę inauguracyjną w  gmachu własnym 

Towarzystwa sztuk pięknych [w Krakowie] 
oglądało wczoraj, pomimo całodniowej słoty, 
mnóstwo widzów. Szczególną uwagę zwracał 
na siebie obraz Wojciecha Kossaka – »Walka 
o sztandar«. Zanim tedy umieścimy ocenę tego 
malowidła, dajemy tu kilka słów objaśnienia. 
Było to w  r. 1807-ym, podczas zwycięskiego 
pochodu wojsk Napoleona przez Prusy. Setki 
sztandarów niemieckich zniesiono do nóg wiel-
kiego cesarza, aliści i  armii króla Fryderyka 
Wilhelma III-go poszczęściło się w jednej spra-
wie: pułk lejb-huzarów pruskich po zaciętej 

walce z 55-ym pułkiem piechoty linjowej fran-
cuskiej zdobył sztandar czyli złotego orła cesar-
skiego… Wpierw jednak pułkownik francuski 
padł martwy od cięcia szabli, a i huzarów sporo 
legło. Pułk zwycięskich huzarów, rekrutowany 
w  ówczesnych Prusiech południowych, skła-
dał się przeważnie z  polaków [!], a  dowodził 
nim ks. Radziwiłł. W historji pułku znajduje 
się rozkaz dzienny z  wymienieniem oficerów, 
podoficerów i  żołnierzy, którzy się przy zdo-
byciu sztandaru odznaczyli. Między niemal 
samemi nazwiskami polskimi jest i  Kossak. 
Cesarz Wilhelm prosił tedy autora obrazu, aby 
jednemu z  huzarów dał swoją głowę. Mamy 
więc w »Walce sztandarów« [!] i własny por-
tret Wojciecha Kossaka” („Kurier Warszawski”, 
nr 348 z 17 grudnia 1900 r., s. 1).

3 | Wojciech Kossak 
w	pracowni	malarskiej	
w	pałacyku	Monbijou	
w	Berlinie	w	1900	r.	podczas	
pracy	nad	obrazem	„Walka	
o	sztandar”
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[winno być 1807] roku jedynego sztandaru 
francuzkiego. Obraz, malowany dla cesarza 
Wilhelma, oczywiście »coś w  tym rodzaju« 
wystawiać powinien. Ale p. Kossak przydał 
dziełu swemu jeszcze coś w  innym rodzaju. 
Sportretował siebie w  postaci najzapalczyw-
szego z huzarów pruskich. W przededniu jed-
nak otwarcia wystawy krakowskiej, na której 
obraz miał się znaleźć, p. Kossak kilku pocią-
gnięciami pendzla zmienił twarz rzeczonemu 

Faktycznie, ujętemu z  profilu oficerowi 
pruskich Czarnych Huzarów, który w  nie-
prawdopodobnej, ekwilibrystycznej pozycji 
ciała z  zaciekłym wyrazem twarzy sięga już 
niemal po drzewce francuskiego sztandaru, 
malarz udzielił własnego oblicza. I  chociaż 
wiadomo, że artyści chętnie korzystają w pra-
cy nad obrazami z usług modeli, których fizjo-
nomia zgodna jest z ich wyobrażeniem posta-
ci odwzorowywanych na płótnie, to jednak 
autoportret malarza ukryty w  twarzy bodaj 
najważniejszego pruskiego bohatera ukazane-
go w scenie bitwy pod Heilsbergiem nie tylko 
nie spodobał się niektórym dziennikarzom 
i krytykom sztuki w kraju, lecz także był dla 
nich okazją do czynienia uszczypliwych ko-
mentarzy pod adresem artysty. Co innego 
bowiem, gdy dla namalowania „starszego pana 
z energiczną twarzą a wygolonego do tego puł-
kownika francuskiego, co dostaje szablą przez 
łeb” poszukiwał Kossak właściwego modela, 
i  znalazł go w osobie aktora i krytyka sztuki 
Józefa Kotarbińskiego, a  co innego gdy po-
słusznie wykonywał polecenie cesarza, który, 
nawiasem mówiąc, niejednokrotnie, w  mia-
rę postępowania prac nad obrazem, udzielał 
Kossakowi wielu podpowiedzi i  życzeń nie 
do zlekceważenia. Czego one dotyczyły? Oto 
przykład. 5 grudnia 1899  r. pisał Kossak do 
żony: „Grenadiery francuskie, jedna z najpięk-
niejszych grup, jakie w moim życiu namalowa-
łem, skończona zupełnie, ale to zupełnie, a  to 
większa połowa [sic!] obrazu. Akcja szalona, 
a  ton całego obrazu taki jak na żadnym jesz-
cze nie było” (Wojciech Kossak. Listy…, s. 492), 
a  jednak trzy miesiące później wrócił do te-
matu, pisząc: „Był dziś znowu [gen. Johann 
Georg] Plessen z polecenia cesarza prosić mnie, 
abym Francuzów na lewo więcej dodał” (Woj-
ciech Kossak. Listy…, s. 517). I dodał.

W  przypadku jednak użyczenia własnej 
twarzy malarza pruskiemu huzarowi artysta 
ryzykował wystawienie się na krytykę u nie-
przychylnych takiemu pomysłowi polskich 
recenzentów. „Wojciech Kossak wymalował 
wielki obraz, wystawiający utarczkę czarnych 
huzarów pruskich z oddziałem piechoty fran-
cuzkiej za napoleońskich czasów – napisał 
niedługo po prezentacji dzieła na tej samej 
wystawie w krakowskim Towarzystwie Przy-
jaciół Sztuk Pięknych autor Notatek arty-
stycznych publikowanych w dodatku ilustro-
wanym do „Kraju”. Upamiętnienie to chwili 
zdobycia przez prusaków w  kampanii 1806 
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prusakowi… No i teraz, gdy obraz wracać bę-
dzie do Berlina, trzeba będzie prusakowi na 
powrót domalowywać twarz własną. Na takie 
to marsze i kontrmarsze narażonym bywa na-
dworny malarz Wilhelma II” („Życie i Sztu-
ka”, nr 29 z 20 lipca [2 sierpnia] 1901, s. 342).

Z kolejnych listów z  Berlina, pisanych 
9 marca 1900  r. (Wojciech Kossak. Listy…, 
s.  518), 2 lipca 1900  r. (Wojciech Kossak. 
Listy…, s. 556-557) i  w  listopadzie 1900  r. 

(Wojciech Kossak. Listy…, s. 581-583) dowia-
dujemy się nie tylko, że „Walka o  sztandar” 
ma być wzbogacona dwoma mniejszymi ob-
razami rozsławiającymi czarnych huzarów 
z  Gdańska w  epizodach z  wojny siedmio-
letniej: „Czarni huzarzy pruscy pod Düssel-
ward w 1758 r.” i „Szarża huzarów pruskich 
na baterię rosyjską pod Gross Jägersdorf 
w  1757  r.”, o  których malarz zastrzegł się, 
że przed zainstalowaniem ich w  gdańskim 

4 | Wojciech Kossak, 
„Walka	o	sztandar”	(„Bój	
o	sztandar”,	„Walka	
o sztandar w bitwie pod 
Heilsbergiem”,	„Bitwa	pod	
Heilsbergiem	10	czerwca	
1807	roku”),	drzeworyt	
sztorcowy na podstawie 
fotografii	obrazu	wykonanej	
w	Photographischen	
Gesellschaft	w	Berlinie	
w	1900	r.
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kasynie nie będą nigdzie wystawiane „bo na 
to absolutnie czasu nie będzie” (Wojciech Kos-
sak. Listy…, s. 556), ale także poznajemy kal-
kulację artysty, w jaki sposób poradzić sobie 
z tym nowym, mniej zyskownym zleceniem. 
„Dwa duże obrazy dla huzarów Mackensena 
– pisał do żony – muszą być na 1 września 
1901 r. gotowe. Cesarz ani chce słyszeć o tym, 
żeby kto inny je robił, a 1 września jest wielkie 
poświęcenie i  otwarcie przez cesarza nowego 
kasyna oficerskiego w Gdańsku i w głównej sali 
balowej czy tam bankietowej »drei Kossaks« 
muszą wisieć. Otóż ponieważ te obrazy nie 
będą wystawione i mogę je więcej dekoratywnie 
traktować, przeto lamentując wciąż i  udając 
nadludzkie wysiłki, do końca samego wątpiąc, 
czy to w ogóle możliwe, machnę te dwa obrazy, 
co – przypuszczam – z Wiewiórem do pomocy 
w sześć tygodni, powiedzmy w dwa miesiące da 
się zrobić” (Wojciech Kossak. Listy…, s. 582). 
I tak też zrobił.

Uroczystość oddania do użytku no-
wego kasyna i  poświęcenia znajdujących 
się tam obrazów nieco się opóźniła. W  jej 

przededniu, 13 września 1901 r., rozgorącz-
kowany artysta, któremu z  pewnością nie 
brakowało wysokiej samooceny, pisał do 
żony: „[…] dziś jestem sam, pół dnia spędzi-
łem w kasynie na werniksowaniu moich obra-
zów. To k[asy]no i ta wielka sala to jest wprost 
nie do opisania, nigdy nigdzie żadne obrazy 
nie wisiały tak, jak moje wiszą i są, powiedz-
my sobie szczerze, najlepsze batalistyczne, 
jakie w  moim życiu widziałem […]. Żebyś je 
mogła kiedyś zobaczyć, dopiero byś je oceniła, 
na ciemnym tle boiserie dębowej świecą jak 
brylanty, nawet ten przeszłoroczny [tj. „Walka 
o sztandar”]. Nie mogłem ja im się napatrzyć. 
Tamte inne, co pułkowi inni ofiarodawcy za-
fundowali, takie sobie, niemieckie, sztywne, 
bez zrozumienia wszelkiego i  temperamentu” 
(Wojciech Kossak. Listy…, s. 616).

Na temat samej uroczystości poświęcenia 
sali balowej kasyna i wiszących w niej obra-
zów, która odbyła się w  sobotę 14 września 
1901  r., artysta wiele do żony nie napisał. 
Tylko jedno, ale jakże znamienne zdanie: 
„Otóż szalony, niebywały sukces i  zachwyt 

5 | Centralny	
fragment drzeworytu 
przedstawiającego	„Walkę	
o	sztandar”
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ogólny, attachés militaires austriaccy i  ten ks. 
Fürstenberg, co to mi się zdawało, że mi się 
w  Karlsruhe nie odkłonił, przyszli do mnie 
z wyrazami, że dumni są, że są moimi land-
smannami”. W  tym samym liście rozmarzył 
się za to nad czekającymi go tytułami i  za-
szczytami, których ostatecznie nie otrzymał 
(Wojciech Kossak. Listy…, s. 617).

Tymczasem powoli kończyły się berlińskie 
złote lata Wojciecha Kossaka na usługach ce-
sarza Wilhelma II. Ich nieuchronny kres ar-
tysta nie tylko przeczuwał, ale też przygoto-
wywał do tego żonę: „[…] nowego nic – pisał 
w liście z Monbijou 30 maja 1902 r. – chyba 
to, że obraz okropnie idzie i że cesarz urządza 
jednakowoż te hece w Marienburgu [Malbor-
ku] i  za pięć dni mam z  nim jechać. Znowu 
dostałem rozkaz, ale to nie przeszkadza, że nie 
pojadę […], a niech sobie myślą, co chcą. Lepiej 
to niż być świadkiem jakiej mowy antypolskiej 
w tym gnieździe krzyżackim i dopiero się na-
myślać, co mi przystoi zrobić. A że powie tam 
coś głupiego z  przeproszeniem w  obronie uci-
śnionej niemczyzny, to z pewnością” (Wojciech 
Kossak. Listy…, s. 661-662).

O konsekwencjach takiego myślenia pi-
sał niedawno Stanisław Seyfried w  jednym 
z  artykułów opublikowanych w  internecie: 
„[…] berlińskie, a  później gdańskie kontakty 
Kossaka z  Wilhelmem II, wśród polskich pa-
triotów wzbudzały duże niezadowolenie. Do-
brze i szczodrze płacący cesarz składał kolejne 
zamówienia. Dopiero odmowa przyjazdu na 
niemieckie uroczystości otwarcia odrestauro-
wanego zamku malborskiego mogła tę sytu-
ację nieco zmienić, a przemówienie monarchy 
w  malborskich uroczystościach nawołujące 
do »świętej wojny z  polską bezczelnością 
i  sarmacką butą« doprowadziły Kossaka do 
opuszczenia Berlina” (Stanisław Seyfried, 
Wojciech Kossak i  gdańscy Czarni Huzarzy; 
https://www.galeria-essey.pl/1003,Woj-
ciech_Kossak_i_gdanscy_Czarni_Huza-
rzy).

Także Maja i  Jan Łozińscy w  opowie-
ści biograficznej poświęconej Wojciechowi 
Kossakowi podkreślają, że największy wpływ 
na decyzję o  powrocie malarza z  Berlina 
miały zapamiętane przez wielu butne i  ob-
rażające Polaków słowa cesarza w  jego mo-
wie wygłoszonej w  Malborku: „Ostateczną 
decyzję o powrocie do Krakowa podjął Kossak 
[…] zaraz po wystąpieniu Wilhelma na uro-
czystościach w  Malborku, zorganizowanych 

z  okazji odrestaurowania krzyżackiego zam-
ku. Mowa cesarza, w której padły nienawist-
ne słowa: »Wzywam was wszystkich, rycerze 
zakonu niemieckiego, do świętej wojny z polską 
bezczelnością i  sarmacką butą«, wzburzyła 
wszystkich Polaków. Wojciech nie mógł już 
dłużej lawirować pomiędzy lojalnością wobec 
kraju i  rodaków a  przynoszącą zyski pozycją 
cesarskiego Hofmalera” (Maja i Jan Łozińscy, 
Wojciech Kossak. Opowieść biograficzna, War-
szawa 2016, s. 109).

A co z  obrazami? Niestety, o  ich losach 
w kolejnych latach wiemy bardzo mało. „Po 
powstaniu Wolnego Miasta Gdańska w 1920 
roku – czytamy w artykule S. Seyfrieda – hu-
zarzy z  pełnym wyposażeniem, również ka-
syna, opuścili koszary. Dalsze losy tych trzech 
wspaniałych obrazów są nieznane. Prywatne 
rozmowy z  miłośnikami Gdańska wskazały 
na tragiczny ich dalszy los. Obrazy były prze-
chowywane w pobliżu Berlina i dla ich ochro-
ny podczas wojny, kolejowym transportem 
były transportowane w bezpieczne miejsce, ale 
transport został zbombardowany” (Stanisław 
Seyfried, Wojciech Kossak…).

Wojciech Przybyszewski

6 | Wojciech Kossak 
na	fotografii	portretowej,	
1901,	pocztówka,	odbitka	
na papierze srebrowo- 
-żelatynowym,	Zakład	
Artystyczno-Fotograficzny	
Juliusza	Miena	w	Krakowie

(ilustracje: 1 – fotografia 
ze zbiorów Andrzeja Walasa 
w Gdańsku; 2 – wg Richard 
Borrman, Die Bau- und 
Kunstdenkmäler von Berlin, 
Berlin-Heidelberg 1893, 
https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Berlin_Schloss_
Monbijou_Vordergebaeude.
jpg; 3 – wg Kazimierz Olszański, 
„Wojciech Kossak”, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, 
s. 25, il. 9; 4, 5 – wg „Moderne 
Kunst in Meister-Holzschnitten 
nach Gemälden und Skulpturen 
berůhmter Meister der 
Gegenwart”, t. XVII, Berlin 
1910; 6 – Biblioteka Narodowa 
/ https://polona.pl)
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Wokół jednego zabytku

W  dniach od 8 do 30 
września 2019  r. 
w  atrium krakowskie-
go klasztoru domini-

kanów można było obejrzeć niezwy-
kły zabytek. Była to kopia kanoni-
zacyjnej chorągwi św.  Jacka, pocho-
dząca z  końca XVI  w. i  od początku 
XVII  w. przechowywana w  krakow-
skim klasztorze.

Św. Jacek urodził się w  1183  r. 
w Kamieniu Śląskim w rodzinie Od-
rowążów, zmarł w Krakowie w 1257 r. 
Był bratankiem biskupa krakowskiego 
Iwona Odrowąża, obecnie kandydata 
do wyniesienia na ołtarze, oraz kuzy-
nem dwojga błogosławionych: Bro-
nisławy i  Czesława Odrowążów. Ten 
ostatni wraz ze św.  Jackiem przyjął 
habit zakonny i  był współzałożycie-
lem polskiej prowincji dominikań-
skiej, której macierzystym domem jest 
klasztor krakowski.

W latach 1220-1221 Jacek Odro-
wąż przebywał na studiach we Wło-
szech. Tam zetknął się ze św.  Domi-
nikiem i  w  1221  r. przyjął z  jego rąk 
habit zakonny. Jeszcze w  tym samym 
roku powrócił do Krakowa, gdzie 
przy kościele Świętej Trójcy założył 
pierwszy polski klasztor dominikań-
ski. Następnie w  latach 1228-1232 
założył klasztory na Rusi oraz prze-
bywał jako misjonarz w  Prusach 
i w Gdańsku. 

Niedługo po śmierci zakonnika 
rozpoczęto starania o  jego kanoni-
zację. W  1527  r. został beatyfikowa-
ny przez papieża Klemensa VII, a 17 
kwietnia 1594 r. kanonizowany przez 
Klemensa VIII. Uznano go za apo-
stoła Słowian. Św. Jacek jest też jedy-
nym polskim świętym, którego posąg 
znajduje się na szczycie kolumnady 
Berniniego, otaczającej Plac św. Piotra 
w Rzymie.

Istnieje chorągiew kanonizacyjna 
św.  Jacka i  jej kopia, obydwa zabyt-
ki przechowywane są w  krakowskim 

klasztorze. Chorągiew, jak podają 
klasztorne inwentarze, wykonana zo-
stała w 1594 r. techniką malarską „[…] 
na kitajce czerwonej [jedwabiu] malo-
wana”. Zawieszono ją w dniu kanoni-
zacji za tronem papieskim w bazylice 
św.  Piotra, aby pokazać wiernym wi-
zerunek nowego świętego. Informa-
cję tę podaje w  1606  r. ojciec Alfons 
Borzęcki, postulator w procesie kano-
nizacyjnym i  autor żywota św.  Jacka. 
Po uroczystościach kanonizacyjnych 
chorągiew trafiła na krótko do rzym-
skiego kościoła Santa Maria sopra Mi-
nerwa, będącego tutejszym kościołem 
dominikańskim. Z  Rzymu przewie-
ziona została do Krakowa przez wo-
jewodę łęczyckiego Stanisława Miń-
skiego, który na uroczystościach ka-
nonizacyjnych reprezentował polskie-
go króla Zygmunta III Wazę. Dodać 
tu wypada, iż w  ówczesnych czasach 

chorągiew taka, poświęcona osobi-
ście przez papieża, oraz przekazana 
przedstawicielowi kraju, z którego po-
chodził wyniesiony właśnie na ołtarze 
święty, miała ogromną wartość. Była 
też oznaką dużego prestiżu.

W  tym samym czasie powstała 
dokładna kopia chorągwi kanoni-
zacyjnej. W  klasztornych inwenta-
rzach można o  niej przeczytać, że 
była to: „[…] druga chorągiew tegoż 
Hiacynta świętego, z  rzymskiej prze-
malowana na czerwonym wzorzystym 
adamaszku”. To ona, po konserwa-
cji i  renowacji, prezentowana była 
w  klasztorze na wrześniowym poka-
zie. Jest ona malowana dwustronnie. 
Na jednej stronie (eksponowanej 
podczas pokazu) znajduje się wize-
runek św. Jacka i Matki Boskiej oraz 
herby: papieski, króla polskiego i za-
konu. Widoczny wizerunek świętego 

Chorągiew św. Jacka
..............................................................................................................................................

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

1 | Kopia	chorągwi	
kanonizacyjnej 
św.	Jacka,	stan		
po konserwacji

2 | Wizerunek 
św.	Jacka

....................................... 
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od końca XVI w. stał się jego oficjal-
nym portretem; służył za wzór wy-
konywanym w  późniejszym czasie 
rozlicznym podobiznom św.  Jacka, 
rozsianym po całym świecie, wszę-
dzie tam, gdzie znajdą się klasztory 
dominikańskie. Fakt ten umacniał 
pozycję świętego, gdyż zgromadzenie 
cieszyło się w dawnych czasach wiel-
kim prestiżem i posiadało wiele pro-
wincji. Na drugiej stronie kopii cho-
rągwi znajduje się lustrzane odbicie 
sceny ze strony pierwszej. 

Dlaczego nie pokazano obu za-
bytków – chorągwi i  jej kopii? Stało 

się tak z  przyczyn technicznych. Jak 
pisali ksiądz Piotr Hiacynt ( Jacek) 
Pruszcz, autor pierwszego przewod-
nika po Krakowie, oraz współczesny 
mu ks. Michał Siejkowski, w roczni-
cę kanonizacji świętego chorągiew 
była wystawiana w kaplicy przy jego 
grobie. Wierni, przekonani o  jej cu-
downej mocy jako relikwii, zabierali 
ze sobą jej niewielkie fragmenty albo 
pocierali o  nią szkaplerze. W  ten 
sposób stawali się posiadaczami re-
likwii per contactum, czyli poprzez 
dotyk. „Jedni w  Szkáplerzách, inni 
w  szátách konserwowáli málinkie 

pártykułki z  tey Chorągwi Jácka S. 
– czytamy w  przewodniku księdza 
Pruszcza – áby byli wolni álbo od nie-
przyiaćiela, álbo iákiego nieszczęśćia. 
Ták wsławiony Jácek S. y przy grobie 
y przy chorągwi, ktora przed Grobem 
Jego bywa w  Kośćiele záwieszona co 
rok przez Oktawę” (P. H. Pruszcz, 
Kleynoty Stołecznego Miástá Krako-
wa, albo Kościoły, y co w nich iest wi-
dzenia godnego y znacznego przez… 
krotko opisane, Kraków 1745, s. 81). 
Niestety, na skutek tych działań cho-
rągiew jest obecnie tak bardzo znisz-
czona, iż nie nadaje się do konser-
wacji i  późniejszego eksponowania. 
Przechowywana jest w  klasztorze 
jako cenna pamiątka.

Na oba zabytki – chorągiew i  jej 
kopię − będące najstarszymi zachowa-
nymi tego typu obiektami na świecie, 
natknęli się podczas porządkowania 
zbiorów dominikańskich ówczesny 
ich kustosz, konserwator zabytków 
Marcin Ciba oraz historyk sztuki 
i  obecny dyrektor Instytutu Historii 
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w  Krakowie Marek Walczak. Posta-
nowili oni odrestaurować i  pokazać 
w  przyszłym muzeum dominikań-
skim (zob. „Spotkania z  Zabytkami”, 
nr 7-8, 2018, s. 21) lepiej zachowaną 
kopię chorągwi. Koszty prac konser-
watorskich wyniosły 270 tys. zł, któ-
rą to sumę w  latach 2017 i 2018 po-
zyskano z  kasy miejskiej. W  ramach 
prac konserwatorskich, oprócz zabie-
gów ściśle technicznych, polegających 
m.in. na rozprostowaniu zagnieceń 
materiału, poprawieniu stanu malo-
wideł oraz uzupełnieniu ubytków tka-
niny, wykonano też specjalną gablo-
tę pozwalającą na wyeksponowanie 
zabytku. 

Ponowna okazja do obejrzenia 
zabytku będzie w  2021  r. Wtedy to 
z  okazji 800-lecia zakonu domini-
kanów w  Polsce i  zarazem 800-lecia 
krakowskiego klasztoru, będącego do-
mem macierzystym polskiej prowincji 
zakonu, planowane jest uruchomienie 
przy klasztorze stałej ekspozycji mu-
zealnej, na której chorągiew będzie 
można oglądać z obu stron.

Andrzej Nazar
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pozostawała pod zarządem kierow-
nictwa kolejek leśnych w  Dolinie, 
podczas gdy nadzór techniczny nad 
nią sprawowała Dyrekcja P.K.P. we 
Lwowie, zaś jej kierownictwo znajdo-
wało się w tartaku w Nadwórnie.

Most w  Pasiecznej waży 92  006 
kg, a  koszt budowy wyniósł 22  540 
koron austro-węgierskich. Usytuowa-
no go na 15,02 km trasy kolei, której 
cała trasa główna liczyła 33 km (kilo-
metr „0,00” oznaczono przy dworcu 
kolei normalnotorowej w Nadwórnie, 
gdzie linia wąskotorowa brała począ-
tek). W  dzisiejszej konfiguracji miej-
scowych szlaków drogowych most 
znajduje się po prawej stronie drogi 
wiodącej z  Pasiecznej ku południo-
wi – przy lokalnym skrzyżowaniu, 
w miejscu zwanym Roztoka. Z głów-
nej drogi nie jest widoczny, ponie-
waż ukryty jest za gęstymi drzewami 
i dopiero po przejściu kilkunastu kro-
ków w  kierunku Bystrzycy widzimy 
go w pełnej krasie. Jest to jednoprzę-
słowa żelazna konstrukcja wsparta na 

dwóch solidnych kamiennych przy-
czółkach i jednym, także kamiennym, 
filarze; prześwit mostu nad lustrem 
wody, przy jej średnim stanie, to oko-
ło 7 m. 

Most został wykonany, jak wszyst-
ko na to wskazuje, przez Arcyksiążęcy 
Zakład Budowy Mostów, który w re-
alizacji takich obiektów miał duże do-
świadczenie (mosty na Odrze, Wiśle, 
Dunaju, Sawie i  Prucie w  Czerniow-
cach); pod koniec XIX w. zakład ten 
znajdował się na terenie huty „Karol” 
(noszącej imię na cześć Karola Habs-
burga) w  Lipinie (dziś część miasta 
Frydek-Mistek, Czechy). Elemen-
ty konstrukcji – w  postaci nitowa-
nych, gotowych części z  żelaznych 
kształtowników o  różnych profilach 
i  grubościach − zostały więc wyko-
nane i  dostarczone przez hutę „Ka-
rol”. Można na nich odnaleźć znaki 
producenta – dwie żeliwne tabliczki 
znamionowe wraz z  datą: „Teschen 
1899”, znajdujące się na początku obu 
górnych pasów kratownic bocznych 

Zabytkowy most 
w Pasiecznej

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

W  Pasiecznej na Ukra-
inie (rejon nadwór-
niański, obwód iwa-
no-frankiwski), wsi 

położonej nad Bystrzycą Nadwór-
niańską, znajduje się niezwykły, za-
pomniany zabytek techniki – potęż-
ny żelazny most kratownicowy, prze-
rzucony przed ponad stu laty przez tę 
rzekę dla potrzeb leśnej kolei wąsko-
torowej, łączącej Nadwórnę z  Rafaj-
łową. To nie tylko jedyny zachowany 
do dziś obiekt związany z  eksploata-
cją tej nieistniejącej już od pół wieku 
linii. Jest to także jedyny w  tej części 
Podkarpacia i  Karpat znak istnienia 
licznych tam niegdyś tras kolejek le-
śnych służących do transportu drew-
na z wyrębów. Ten w Pasiecznej oparł 
się niszczycielskim działaniom rwą-
cych, powodziowych wód Bystrzycy, 
a  również i  nieprzemyślanym poczy-
naniom człowieka, gdy inne podobne 
konstrukcje mostowe służące tej ko-
lei zostały rozebrane i  przeznaczone 
na złom. Obecnie niszczejący, wyso-
kiej klasy zabytkowy obiekt powinien 
jak najszybciej zostać objęty opieką 
konserwatorską.

Most był jednym z  wielu obiek-
tów infrastruktury linii kolei wąsko-
torowej oddanej do ruchu w  1900  r. 
− była to Cesarsko-Królewska Kolej 
Leśna (CK Waldbahn), więc kolej 
państwowa, a  koncesję na jej budo-
wę wydało Cesarsko-Królewskie Mi-
nisterstwo Rolnictwa w  Wiedniu; 
w  latach międzywojennych kolej ta 
była własnością Administracji Lasów 
Państwowych. Z  ramienia Dyrek-
cji Lasów Państwowych we Lwowie 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

............................................................................... 
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od wewnątrz konstrukcji. Takie ozna-
czenie mogło jednak pojawiać się 
również na wyrobach walcowniczych 
zakładów metalurgicznych znajdu-
jących się w  innych niż Lipina miej-
scowościach dawnej „Komory Cie-
szyńskiej” (niem. Teschener Kammer 
– to nazwa połączonych majątków 
należących do książąt cieszyńskich, 
a  także instytucji nimi zarządzającej 
w  ich imieniu w  latach 1654-1918). 
Zestawienie daty produkcji materiału 
konstrukcyjnego mostu z rokiem uru-
chomienia linii (1900) sugeruje, że 
montaż na miejscu nastąpił zapewne 
jeszcze w  roku wyprodukowania po-
trzebnych nań elementów, czyli 1899.

Nadzwyczaj interesująca jest kon-
strukcja obiektu. Jej kratownice bocz-
ne są zbudowane ze słupków oraz 
krzyżulców o  strukturze kratowej, 
gdy ich pasy górne związane są także 
kratowymi poprzecznicami oraz wia-
trownicami. Słupki skrajne kratownic 
złączone są w górnej części poprzecz-
nymi blachownicami, natomiast po-
łączenia słupków i  krzyżulców zosta-
ły zrealizowane poprzez nitowanie 

z użyciem blach węzłowych. Kratow-
nica mostu została wykorzystana do 
jazdy dołem – do tego celu ułożono 
szyny dla jednego toru o szerokości 76 
cm. Umocowano je na mostownicach 
leżących na poprzecznicach i podłuż-
nicach stanowiących dolny ruszt kon-
strukcji. Z  jednego zaś boku mostu 
umieszczono zespolony z  nim wąski 
pomost z  żelaznym podestem i  niską 
barierką z  prętów, przeznaczony do 
ruchu pieszego, mogący również peł-
nić funkcje serwisowe. 

Most służył kolei leśnej do 1968 r., 
kiedy to wielka powódź w dolinie By-
strzycy Nadwórniańskiej tak bardzo 
uszkodziła nasypy, torowiska i  przy-
czółki innych mostów, że przywróce-
nie jej do ruchu okazało się nieopła-
calne, wobec czego linia została defi-
nitywnie zamknięta i z czasem zlikwi-
dowana. Most w  Pasiecznej oparł się 
jednak żywiołowi, dzięki czemu mógł 
służyć dalej, ale tym razem jako most 
drogowy. Po zdjęciu torowiska ułożo-
no na dolnym ruszcie konstrukcji dwa 
równoległe rzędy płyt betonowych, 
stanowiących jezdnię do dziś użytko-
wanej, dla potrzeb lokalnego ruchu 
kołowego, zabytkowej przeprawy mo-
stowej. W  tym czasie nastąpiły jed-
nak nieznaczne ingerencje technicz-
ne w  żelaznej konstrukcji – skrajne 

słupki kratownic bocznych na pra-
wym (orograficznie) brzegu rzeki zo-
stały w górnej części odcięte, zapewne 
ze względu na ich zniszczenie. Podob-
nie się stało przy przyczółku na lewym 
brzegu − zostały odcięte fragmen-
ty belek obu pasów dolnych; wtedy 
to wystąpiła konieczność podparcia 

2 | 3 |	Most	w	Pasiecznej	i	jego	fragmenty,	stan	
w	2019	r.

...............................................................................
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konstrukcji kamiennym filarem, który 
jest tu elementem wtórnym.

Dziś, to powoli niszczejące i niere-
montowane, choć nadal eksploatowa-
ne, dzieło dawnej sztuki inżynierskiej, 
powinno jak najszybciej zostać wpi-
sane na listę obiektów zabytkowych, 
co pozwoliłoby na objęcie go prawną 
ochroną. Zapobiegłaby ona nie tyl-
ko nieuprawnionym okazjonalnym 
naprawom albo modyfikacjom czy 
wręcz ewentualnej pochopnej roz-

biórce, ale też przede wszystkim zwró-
ciłaby uwagę odpowiednich służb 
na konieczność przeprowadzenia 
niezbędnych prac konserwatorskich 
mostu. Ten unikatowy zabytek powi-
nien bez wątpienia zostać uratowany 
dla przyszłych pokoleń, jako wybitne 
świadectwo dziedzictwa kulturowo-
-cywilizacyjnego nadwórniańskiej 
ziemi.

Jan Skłodowski

Autor dziękuje Pani Alicji Michałek 
z  Muzeum Ustrońskiego za informacje 
dotyczące historii zakładów metalur-
gicznych dawnej „Komory Cieszyńskiej” 
oraz Panom Wołodymyrowi Muszakowi 
z Nadwórny i Romanowi Sadrukowi z Pa-
siecznej (Ukraina) za pomoc w  dokona-
niu pomiarów mostu.

dwie dominanty − zamek bisku-
pi i  kościół parafialny św.  Mikołaja 
i Franciszka Ksawerego.

Fundatorem dwuwieżowego, ba-
ro kowego kościoła, który powstał 
w miejscu gotyckiego kościoła św. Jana 
Chrzciciela (wzmiankowanego po 
raz pierwszy w  1235  r.), był biskup 

Perła śląskiej 
architektury
.........................................................................................................................

Otmuchów, dawna kasz-
telania biskupów wro-
cławskich, wzmian-
kowana 23 kwietnia 

1155  r. w  Srebrnej Bulli papieża 
Hadriana IV (jako: „Otemochov”, 
a  w  innym miejscu „Castellum Oto-
mochov”), ma w  swojej panoramie 

4 |	Most	w	Pasiecznej	–	fragment,	stan	
w	2019	r.

(zdjęcia: 2-4 – Jan Skłodowski)

...............................................................................
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Emporowo-bazylikowe wnętrze 
kościoła w Otmuchowie ma wymiary 
52 x 13 m  i wysokość 20 m. Pod em-
porami po obu stronach znajdują się 
trzy pary bliźniaczych kaplic. W ołta-
rzu głównym, będącym dziełem Jana 
Wienmanna z  Ellwangen, znajduje 
się obraz „Św. Mikołaj błogosławią-
cy rozbitków” z 1695 r., namalowany 
i  sygnowany przez jednego z najsłyn-
niejszych malarzy doby baroku na Ślą-
sku − Michaela Willmanna, zwanego 
„Śląskim Rembrandtem”.

Dwie bliźniacze kaplice przy 
prezbiterium poświęcone zostały 
św.  Franciszkowi Ksaweremu oraz 
św.  Janowi Chrzcicielowi. W  obu 
znajdują się obrazy do niedawna tak-
że uznawane za dzieła Michaela Wil-
lmanna: „Śmierć św.  Franciszka Ksa-
werego” oraz „Ścięcie św. Jana Chrzci-
ciela”. Projekt tych ołtarzy można 

wrocławski Franciszek Ludwik von 
Neuburg. 17 maja 1690 r. zaczęto bu-
rzyć pozostałości starej świątyni, znisz-
czonej przez husytów, a 21 październi-
ka 1691  r. biskup Franciszek Ludwik 
położył uroczyście kamień węgielny 
pod lewym filarem nowego kościoła. 
Na jego budowę oprócz biskupa skła-
dali się (finansowo i w materiałach bu-
dowlanych) również możni mieszkań-
cy ziemi otmuchowskiej.

Kościół wzniesiony został na pla-
nie krzyża, a  jego budowa w  latach 
1690-1693 przebiegała, jak na tamte 
czasy, w bardzo szybkim tempie. Bu-
downiczym był pochodzący z Wied-
nia Jan Piotr Dobler, a  jego pomoc-
nikiem Jakub Thoser z  Innsbrucka. 
Uroczysta konsekracja kościoła od-
była się 8 lutego 1695  r. Wyposaża-
nie wnętrza zakończono w  1701  r. 
i 8 września tegoż roku nastąpiło po-
nowne poświęcenie otmuchowskie-
go kościoła.

Główne wejście do kościoła znaj-
duje się od strony rynku. W  porta-
lu tego wejścia, wykonanym przez 
miejscowego kamieniarza Wacława 
Ledera, umieszczona jest tablica z in-
skrypcją fundacyjną oraz kartuszem 
herbowym biskupa wrocławskiego 
Franciszka Ludwika von Neuburga. 
Inskrypcja po przetłumaczeniu brzmi 
następująco: „Boskim cudotwórcom, 
biskupowi Mikołajowi z  Myry i  Fran-
ciszkowi Xaweremu apostołowi krajów 
hinduskich wzniósł najczcigodniejszy 
i najdostojniejszy książę i pan, Franci-
szek Ludwik biskup wrocławski, pala-
tyn reński, książę Bawarii, Julich, Cle-
ve, Bergu, hrabia z  Valdenz, Spanhe-
im, Mark, Ravensberg i Mors, pan na 
Ravenstein i Najwyższy naczelnik nad 
obydwoma prowincjami śląskimi, ten-
że Dom Boży od podstaw w roku 1693 
wystawił”.

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

1 |	Fasada	kościoła	parafialnego	widziana	
od	strony	śródrynku

2 | Inskrypcja fundacyjna wraz z kartuszem 
herbowym	biskupa	wrocławskiego	Franciszka	
Ludwika	von	Neuburga	na	zwieńczeniu	portalu	
głównego

3 |	Nawa	główna	kościoła	z	ujęciem	części	
sklepienia	z	dekoracją	malarską	Karola	
Dankwarta

2
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przypisywać autorowi ołtarza głów-
nego kościoła Janowi Weinmannowi 
z Ellwangen.

Kolejne dwie bliźniacze kapli-
ce to kaplica Pasyjna (ukrzyżowania 
Jezusa Chrystusa) oraz Maryjna. Ich 
ołtarze (1697  r.) zostały zbudowa-
ne z  drewna lipowego przez miej-
scowego snycerza i  rzeźbiarza Jana 
Józefa Weissa, który wykonał w  ko-
ściele również stalle rajców przy oł-
tarzu głównym, ambonę oraz lożę 
kolatorską. Loża zwieńczona jest 
kolorowym kartuszem herbowym 
biskupa wrocławskiego Francisz-
ka Ludwika. Herb ma cztery pola, 
podzielone przez krzyż jerozolim-
ski (biskup Franciszek Ludwik od 
1699  r. był Wielkim Mistrzem Za-
konu Najświętszej Maryi Panny z sie-
dzibą w  miejscowości Freudenthal, 
obecnie Bruntal w  Republice Cze-
skiej; był również m.in. Elektorem 

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

4 |	Fresk	Karola	Dankwarta	„Chór	muzykujących	
aniołów”	w	centralnej	części	sklepienia

5 |	Obraz	Michaela	Willmanna	„Św.	Mikołaj	
błogosławiący	rozbitków”	w	ołtarzu	głównym;	
stan po renowacji przeprowadzonej w okresie 
styczeń	−	listopad	2019

6 |	Ambona	wykonana	w	1693	r.	przez	Jana	
Józefa	Weissa

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

54
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Mogunckim i dzięki tej funkcji miał 
prawo do wyboru cesarza).

Ostatnia para bliźniaczych kaplic 
przy emporze organowej poświęcona 
jest św.  Janowi Nepomucenowi oraz 
św.  Wawrzyńcowi. W  ołtarzu kapli-
cy św.  Jana Nepomucena znajduje się 
obraz namalowany przez niderlandz-
kiego malarza Johanna Claessensa, 
a obraz ołtarzowy w kaplicy św. Waw-
rzyńca w  starszej literaturze przed-
miotu uznawany był za kolejne dzie-
ło pochodzące najprawdopodobniej 
z warsztatu Michaela Willmanna.

W  emporze organowej znajdują 
się klasycystyczne organy. Prospekt 
pochodzi z 1798 r. i jest dziełem Pe-
tera Zeitiusa z  Ząbkowic Śląskich. 
Pierwotnie organy miały traktu-
rę mechaniczną, która obsługiwała 
dwie szafy główne po obu stronach 
oraz szafę na balustradzie chóru, tzw. 
pozytyw przedni. Obecna struktu-
ra brzmieniowa organów, pneuma-
tyczna, z  38 głosami rozdzielonymi 
pomiędzy sekcje trzech manuałów 
i  jednego pedału, została wykona-
na w  warsztacie Carla Beschdorfa 

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

7 |	Ołtarz	w	kaplicy	
Pasyjnej	autorstwa	
Jana	Józefa	Weissa

8 | Fragment 
ołtarza	w	kaplicy	
św.	Franciszka	
Ksawerego z obrazem 
„Śmierć	św.	Franciszka	
Ksawerego”

9 |	Loża	kolatorska	
fundatora	kościoła	
biskupa Franciszka 
Ludwika	von	Neuburga	
zwieńczona	kartuszem	
herbowym,	dzieło	Jana	
Józefa	Weissa

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

7
8
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najprawdopodobniej w  1694  r. przez 
nadwornego malarza Jana III Sobie-
skiego rodem ze Szwecji − Karola Dan-
kwarta. W kościele znajduje się 39 fre-
sków, z czego 21 na samym sklepieniu. 
Nad ołtarzem głównym fresk przedsta-
wia Trójcę Świętą. Patrząc w kościele od 
strony ołtarza głównego (poświęconego 

w  1701  r.), po prawej stronie znajduje 
się sześć fresków zawierających sceny 
z życia św. Mikołaja, podobnie po prze-
ciwnej stronie – sześć fresków ukazuje 
sceny z życia św. Franciszka Ksawerego. 
Bardzo istotną cechą dekoracji malar-
skiej wykonanej przez Karola Dankwar-
ta jest jej tektonika, czyli podporządko-
wanie architekturze. Dekoracja ta nie 
zaburza odbioru i  podziałów innych 
elementów, które składają się na archi-
tekturę wnętrza.

Kościół w  Otmuchowie dzięki 
czystości i  harmonii stylowej sztuka-
terii, snycerki i  dekoracji malarskiej 
ma jedno z  najpiękniejszych wnętrz 
sakralnych na Śląsku i  dlatego nazy-
wany jest „Perłą śląskiej architektury”.

Adrian Dwornicki

Więcej na temat historii miasta oraz 
jego zabytków można znaleźć na worta-
lu Otmuchowskie zabytki i  osobliwości: 
www.facebook.com/Otmuchowskie.
zabytki.i.osobliwosci.

z  Nysy i  zabrzmiała po raz pierwszy  
na Wielkanoc 1935 r.

Bogatą sztukaterię świątyni wyko-
nali włoscy artyści − Piotr Simonet-
ti, Giovanni Alberti oraz Bartolomeo 
Mutino. Najpiękniejszą jednak częścią 
wnętrza świątyni jest dekoracja malar-
ska z freskami, które zostały wykonane 

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

W	 2018	 r.	warszawska	Fundacja	Hereditas	wydała	 książkę	pt.	Detal ar-
chitektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939	 /	 Architectural Detail 

of Warsaw’s Praga District 1850-1939.	Jest	to	drugi	tom	pracy	poświęconej	
detalom	architektonicznym	w	okresie	historyzmu,	secesji	i	modernizmu	w	la-
tach	1850-1939.	W	2014	r.	Fundacja	Hereditas	opublikowała	pracę	pod	re-
dakcją	naukową	prof.	Jadwigi	Roguskiej	pt.	Dziedzictwo na nowo odkrywane. 
Detal architektoniczny 1850-1939. Na	potrzeby	książki	przyjęto	 tam	ramy	
czasowe	prezentacji	różnych	aspektów	detalu	architektoniczne-
go	od	połowy	XIX	w.	do	wybuchu	drugiej	wojny	światowej.	Tom	
oparty	 był	 na	 badaniach	 architektury	w	Warszawie,	 Krakowie	
i	Gdańsku.

Wydana	 w	 2018	 r.	 publikacja	 zbiorowa,	 przygotowana	
również	 pod	 redakcją	 naukową	 prof.	 Jadwigi	 Roguskiej,	 za-
wiera	 dziesięć	 tekstów	poświęconych	 różnym	 rodzajom	detali	
architektonicznych	obiektów	zlokalizowanych	na	warszawskiej	
Pradze:	sztukateriom,	balkonom,	drewnianym	i	żelaznym	wro-
tom,	odbojom,	detalowi	schodów	i	klatek	schodowych,	płytkom	
posadzkowym,	drzwiom,	polichromiom,	rozwiązaniom	wypraw	
elewacyjnych	w	okresie	międzywojennym	i	detalowi	Pragi	w	la-

tach	trzydziestych	XX	w.	Książka	zawiera	artykuły	historyków	sztuki,	archi-
tektów,	konserwatorów	zabytków	i	varsavianistów	(Andrzej	Cichy,	Katarzyna	
Dankiewicz,	Katarzyna	Komar-Michalczyk,	Małgorzata	Korpała,	Jerzy	S.	Ma-
jewski,	Małgorzata	Maksymiuk,	Zbigniew	Michalczyk,	Jadwiga	Roguska,	Anna	
Agata	Wagner).	 Różnorodność	 tematyki	 podejmowanej	 w	 tekstach	 została	
podporządkowana	 kluczowemu	 zagadnieniu	 potrzeby	 uzyskiwania	 wiedzy	
teoretycznej	 i	praktycznej	na	temat	praskiego	detalu,	niezbędnej	 także	dla	

potencjalnych	 inwestorów,	 projektantów	 i	 wykonawców	 prac	
konserwatorskich,	coraz	częściej	zainteresowanych	tą	warszaw-
ską	dzielnicą.

Tekst	 wzbogacony	 został	 rozbudowanym	 materiałem	 ilu-
stracyjnym,	szczegółową	bibliografią	przedmiotu	oraz	indeksa-
mi:	osobowym	i	topograficznym.

Warto	również	wspomnieć	o	bazie	detalu	architektoniczne-
go	zabytek.co/detal,	która	powstała	z	inicjatywy	Fundacji	He-
reditas.	W	bazie	znajduje	się	obecnie	ponad	500	różnych	detali	
architektonicznych	 z	około	100	kamienic	 i	 obiektów	użytecz-
ności	 publicznej	 z	 Pragi-Północ,	 Pragi-Południe	 oraz	 kilku	 ze	
Śródmieścia. 

Spotkanie z książką

DETAL	NA	PRADZE

10 |	Widok	wnętrza	kościoła	z	prezbiterium	
w	stronę	prospektu	organowego

(zdjęcia: 1-3, 5-8, 10 – Adrian Dwornicki,  
4, 9 – Sabina Łaptas)

...............................................................................
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Willa Żabińskich 
w warszawskim ZOO

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

W  1871  r. park o  nazwie Aleksan-
drowski udostępniono ludności. 
W  1900  r. postanowiono uporząd-
kować park − wykonano ogrodzenie 
z  bramami oraz zbudowano obiekty 
towarzyszące, takie jak Teatr Ludowy, 
herbaciarnia, sala taneczna. W 1916 r. 
nazwa parku została zmieniona na 
Park Praski. 

W  odrodzonej Polsce, w  1927  r. 
władze miasta podjęły decyzję o utwo-
rzeniu na terenie parku miejskiego 

ogrodu zoologicznego. Ogród miał 
być urządzony w  północnej części 
parku, powyżej ul. Ratuszowej. Do 
tej pory teren ten o nazwie „Gaj” miał 
charakter błoni i głównie latem służył 
mieszkańcom Pragi, jako miejsce wy-
poczynku rodzinnego.

Przed utworzeniem Ogrodu Zoo-
logicznego w Warszawie prowadzone 

Na terenie dawnych umoc-
nień napoleońskich na 
warszawskiej Pradze przy-
stąpiono w  1865  r. do 

urządzania parku w stylu geometrycz-
no-krajobrazowym. Jego projekt wy-
konał kierownik Ogrodu Krasińskich 
Jan Dobrowolski. Główna aleja par-
kowa odchodziła od okrągłego placu, 
usytuowanego w  połowie przebiegu 
ul. Aleksandrowskiej, prowadzącej 
od mostu Kierbedzia do ul. Targowej. 

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

1 |	Willa	od	strony	wejściowej	
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Burdziński, dawny dyrektor Ogrodu 
Zoologicznego w  Kijowie. Niestety, 
po kilku miesiącach dyrektor Bur-
dziński zmarł. W  czasie jego krótkiej 
działalności wykonane zostały wstęp-
ne prace związane z urządzaniem no-
wego ogrodu. W 1929 r. dyrektorem 

został Jan Żabiński. W ciągu kilku lat 
doprowadził on ogród do rozkwitu. 
Wprowadzono systematyczne gro-
madzenie wielu gatunków zwierząt 
z  całego świata, w  tym dużo egzo-
tycznych, powstały też liczne inwe-
stycje budowlane i  terenowe, związa-
ne z funkcjonowaniem ogrodu, który 
zyskał również duże zainteresowanie 
mieszkańców Warszawy. Powiększo-
ny jeszcze przed wybuchem drugiej 
wojny światowej należał już do grupy 
największych europejskich ogrodów 
zoologicznych.

Dyrektor Jan Żabiński, zapewne 
pragnąc być na co dzień jak najbliżej 
swoich zwierząt, postanowił zamiesz-
kać na terenie ogrodu. Dlatego w  la-
tach 1931-1932 zbudowana została 
w  pobliżu strefy wejściowej willa dla 
rodziny dyrektora. Nieznany jest, 
jak dotychczas, projektant budowli, 
jednak rozwiązania architektonicz-
ne i  funkcjonalne świadczą, że do-
kumentacja wykonana została przez 
profesjonalnego twórcę. Willę, która 

były prywatne zwierzyńce, tzw. me-
nażerie. Pierwsze zwierzęta do no-
wego ogrodu zostały sprowadzone 
ze zwierzyńca prowadzonego przez 
Mieczysława Pągowskiego. Orga-
nizatorem i  pierwszym dyrektorem 
Ogrodu Zoologicznego był Wenanty 

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

2 |	Widok	willi	z	drugiej	strony	ogrodu	

3 |	Fragment	wnętrza	salonu	z	kominkiem

2

3
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modernizm nazywany był również 
„stylem międzynarodowym”. W  Pol-
sce nowe tendencje szerzyły awan-
gardowe czasopisma, takie jak „Blok” 
w  Krakowie i  „Praesens” w  Warsza-
wie. Ugrupowania twórcze związane 

z nimi wykorzystywały je w konkret-
nej działalności zawodowej. Wydział 
Architektury Politechniki Warszaw-
skiej, posiadający kadrę profesorską 
złożoną z wybitnych praktyków, szko-
lił nowe pokolenia zdolnych architek-
tów. W  rezultacie w  stolicy w  latach 
trzydziestych XX w. wzniesionych zo-
stało wiele obiektów reprezentujących 
architekturę funkcjonalną, z  jedno-
czesnym stosowaniem nowych tech-
nik i materiałów budowlanych. 

Willa dla dyrektora Żabińskie-
go zaprojektowana została właśnie 
w  takim czytelnym układzie funk-
cjonalnym. Parter przeznaczono na 
część dzienną, piętro na część sypial-
ną, a  obszerne piwnice na cele go-
spodarcze. W  części dziennej zna-
lazły się: jadalnia, kuchnia, gabinet 

przetrwała do dziś, zaprojektowano 
w panującym wówczas modernistycz-
nym stylu. Lata trzydzieste XX w. to 
okres największego rozwoju archi-
tektury nowoczesnej we wszystkich 
krajach europejskich. Dlatego też 

4 |	Salon	–	ściana	z	fotografiami	
i	autoportretem	Jana	Żabińskiego	

5 |	Fragment	jadalni	–	wnęka	z	biurkiem	

...............................................................................
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znaczeniu utrzymała się w czasie oku-
pacji niemieckiej.

Wraz z  nastaniem drugiej wojny 
światowej, w  1939  r. Ogród Zoolo-
giczny w Warszawie został zniszczony 
bombardowaniami, zginęły zwierzę-
ta, te, które pozostały i  były najgroź-
niejsze odstrzelono, najcenniejsze zaś 
wywieziono do niemieckich ogrodów 
zoologicznych. W  ten sposób kilku-
letnie dokonania dyrektora Żabiń-
skiego zostały zniweczone, szczęśliwie 
pozostała niezniszczona willa i dyrek-
tor z  rodziną mieszkał w  niej nadal. 
W  nowych warunkach Żabiński pra-
gnął uchronić tylko teren ogrodu po-
przez wykorzystanie go dla doraźnych 
celów. Prowadzona więc była najpierw 
hodowla trzody chlewnej, a  potem 
założone zostały ogrody działkowe. 
Dzięki uzyskaniu prawa wstępu do 

getta Żabiński niósł pomoc Żydom 
i  ułatwiał im ucieczki. Wielu z  nich, 
którym się udało zbiec, ukrywało się 
w  urządzeniach dawnego ogrodu, 
a także w piwnicach willi Żabińskich. 
W  razie najścia władz okupacyjnych 
mieli tam zabezpieczoną ucieczkę po-
przez zachowany do dziś podziemny 
kanał z wyjściem na zewnątrz. Sygna-
łem do ucieczki był umówiony utwór 
muzyczny, wykonywany na fortepia-
nie przez żonę dyrektora Antoninę. 
Cała ta działalność małżeństwa Ża-
bińskich połączona była z ciągłym na-
rażaniem życia całej rodziny. Docenio-
ne to zostało już po wojnie poprzez 
przyznanie im przez izraelski instytut 
Yad Vashem medalu „Sprawiedliwy 
wśród narodów świata”.

Jan Żabiński, jako oficer AK, wal-
czył w  powstaniu warszawskim, po 
kapitulacji trafił do obozu jenieckiego 
w Niemczech. W 1945 r. powrócił do 

z  biblioteką, salon oraz niewielka 
oranżeria. Część sypialna składała 
się z  trzech pokoi z  łazienką, każdy 
pokój miał wyjście bezpośrednie na 
wspólny taras. Obecnie trzy dawne 
sypialnie są pokojami gościnnymi. 
Piwnice wykorzystane zostały na ma-
gazynowanie żywności dla mieszkań-
ców i  zwierząt oraz przechowywanie 
sprzętów. Taka dyspozycja funkcjo-
nalna zapewniała rodzinie dyrektora 
odpowiednie warunki mieszkanio-
we. Budynek zaprojektowany został 
w prostym kształcie z wnęką tarasową 
w części piętrowej. Elewacje utrzyma-
no w  jasnej kolorystyce, z większymi 
otworami okiennymi w parterze i po-
jedynczymi w  parterze i  na piętrze. 
Znajomi i  goście Żabińskich nadali 
ich willi nazwę „Willa Pod Zwario-
waną Gwiazdą”, nazwa ta w  innym 

6 |	Fragment	gabinetu	–	biurko	i	ściana	
z	fotografiami	

7 |	Magdalena	Gross,	„Kaczor”,	1945-1946,	brąz,	
kopia,	wys.	55	cm	

8 |	Wyłaz	z	kanału	podziemnego	znajdujący	się	
na	zewnątrz	budynku	

(zdjęcia: 1-6,8 – Stanisław Grzelachowski, 
7 – fot. Anna Babula / www.polskanapiechote.waw.pl)

...............................................................................
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Wydany	w	2018	 r.,	w	setną	 rocznicę	odzyskania	niepodległości,	przez	
Muzeum	 Wsi	 Lubelskiej	 katalog	Miasteczko Polski Odrodzonej, czyli 

ekspozycja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej o wpływie prawa II Rzeczy-
pospolitej na wartości i życie codzienne	 poświęcony	 jest	 prezentacji	 od-
tworzonego	 w	 skansenie	 w	 Lublinie	 przedwojennego,	 prowincjonalnego	
miasteczka.

Publikacja	stanowi	efekt	wieloletnich	badań	pracowników	naukowych	mu-
zeum,	autorów	scenariuszy	wystaw.	Motywem	przewodnim	wydawnictwa	jest	
kontekst	 historyczny	 odradzającej	 się	 i	 utrwalającej	 państwowości	 Drugiej	
Rzeczypospolitej	 przez	 pryzmat	 tworzonego	 prawodaw-
stwa	i	organizacji	życia	codziennego.	Kluczem	do	podjęcia	
wybranych	 zagadnień	 z	 życia	 społeczno-gospodarczego	
przedwojennych	 miasteczek	 stały	 się	 wnętrza	 muzealne	
oraz prezentowane w nich zabytki.

Katalog	składa	się	z	trzech	części.	W	pierwszej	–	kata-
logu	ekspozycji	−	przedstawiono	22	obiekty,	udostępnione	
do	zwiedzania	w	Muzeum	Wsi	Lubelskiej:	agencję	poczto-
wą,	 areszt	 gminny,	 kościół	 katolicki,	 plebanię,	 spichlerz,	
mieszkanie	burmistrza,	 trzy	 sklepy,	 piwiarnię	 i	masarnię,	

zakład	 fryzjerski,	 gabinet	 dentystyczny,	 sześć	 warsztatów	 rzemieślniczych	
i	stodołę.	

W	 drugiej	 części	 zamieszczony	 został	 katalog	 51	 wybranych	 zabytków,	
przede	wszystkim	dokumentów	związanych	z	prawodawstwem,	samorządem,	
szkolnictwem,	systemem	miar	 i	wag,	ale	są	tu	także	dokumenty	odzwiercie-
dlające	aktywność	grup	wyznaniowych,	są	i	repliki	warsztatów	rzemieślniczych,	
przedwojennego	sklepu	z	wyrobami	tytoniowymi,	dawnych	drewnianych	ubika-
cji	czy	ówczesnych	restauracji.	Trzecia	część	zawiera	opisy	doświadczeń	eduka-
cyjnych	powstałych	w	trakcie	zwiedzania	muzealnego	miasteczka.	

W	 katalogu	 zamieszczono	 fotografie,	 ilustracje,	 noty	
katalogowe	 oraz	 noty	 historyczne	 prezentowanych	 przed-
miotów,	 a	 także	 propozycje	 nowych	 działań	 edukacyjnych	
na	 nich	 opartych.	 Komentarze	 uzupełniają	 charakterystykę	
ekspozycji	przedstawionych	w	pierwszej	części	książki.	

Publikacja	Miasteczko Polski Odrodzonej, czyli ekspozy-
cja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej o wpływie prawa II 
Rzeczypospolitej na wartości i życie codzienne wyróżniona	
została	w	konkursie	„Książka	Roku	2018	Lublin	–	Lubelsz-
czyzna”.	

Spotkanie z książką

MIASTECZKO	POLSKI	ODRODZONEJ

Radio i  opracowywał publikacje ze 
swojej dziedziny. Od 1980  r. Jan Ża-
biński jest patronem jednej z  ulic 
w dzielnicy Ursynów.    

W  latach 2014-2015 z  funduszy 
unijnych i  państwowych przeprowa-
dzono prace remontowe z  aranżacją 
wnętrz dawnej willi w  celu przywró-
cenia stanu, kiedy zamieszkiwała ją 
rodzina Żabińskich. Autorką aranża-
cji była znana scenografka Iza Cheł-
kowska. Wykorzystane zostały przy 
tym autentyczne meble i  pamiątki 
przekazane przez rodzinę Żabińskich 

z  uzupełnieniem ich obiektami po-
chodzącymi z  okresu międzywojen-
nego. Autoportrety Jana Żabińskiego, 
gabloty z  kolekcji owadów Szymona 
Tanenbauma w  jadalni, księgozbiór 
dyrektora w  bibliotece gabinetu, ko-
minek i  fortepian w  salonie, foto-
grafie rodzinne i  akcesoria zwierzęce 
– wszystko to przyczyniło się do od-
tworzenia dawnego stanu. Zorganizo-
wana ekspozycja w piwnicach poświę-
cona została przechowywanym ucie-
kinierom żydowskim z  getta. Zacho-
wany otwór w ścianie do kanału pod-
ziemnego pokazuje kierunek ucieczki 
w  razie najścia służb okupacyjnych. 
Fotografie w  połączeniu z  zachowa-
nymi eksponatami i  objaśnieniami 
pomagają w  odtworzeniu okrutnego 
okresu okupacyjnego. W  willi ukry-
wała się też rzeźbiarka Magdalena 
Gross. Jej kolekcja figurek i  innych 
przedmiotów o  tematyce zwierzęcej 
pokazuje, że można było ten trudny 
czas wykorzystać także na twórcze 
zajęcia.

Obecnie Willa Żabińskich w war-
szawskim Ogrodzie Zoologicznym 
udostępniana jest zwiedzającym po-
przez rezerwację lub w  pierwszą nie-
dzielę każdego miesiąca z przewodni-
kiem po obiekcie. 

Stanisław Grzelachowski

Warszawy i  rozpoczął przygotowania 
do reaktywacji ogrodu. W 1948 r. ru-
szyły prace budowlano-remontowe 
i dzięki pomocy zagranicznych ogro-
dów zoologicznych i  polskich kolek-
cjonerów rozpoczęto gromadzenie 
zwierząt. Wkrótce, w  1949  r. Ogród 
Zoologiczny został udostępniony 
zwiedzającym. Niestety, w 1951 r. dy-
rektor Żabiński, nie mając poparcia ze 
strony ówczesnych władz, zrezygno-
wał ze stanowiska. Odtąd zajął się pra-
cą naukową i  popularyzatorską. Wy-
głaszał liczne pogadanki w  Polskim 
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z  inspiracji jego właściciela Stanisła-
wa Walknowskiego, przewidując po-
nowne przybycie Napoleona na tere-
ny dawnej Rzeczypospolitej, wystawić 
mieli murowany łuk triumfalny na 
jego powitanie. Cesarz obrał jednak 
ówcześnie inną drogę i w Ślesinie był 
przejazdem dopiero w godzinach wie-
czornych 11 grudnia 1812  r., kiedy 
pokonany, incognito i  w  pośpiechu 
wracał spod Moskwy do Paryża. 

Według innej wersji, zlecenio-
dawca pomnika, wspomniany wyżej 
dziedzic Ślesina, kazał go wznieść 
dla uczczenia osoby króla saskiego 
i  księcia warszawskiego Fryderyka 
Augusta. Z  taką informacją zetknął 
się Oskar Kolberg, gdy w  połowie 
XIX  w. – a  więc w  czasie, gdy żyli 
jeszcze świadkowie pamiętający czasy 
napoleońskie – zbierał materiały do 
swej monumentalnej pracy poświęco-
nej obyczajom ludowym na ziemiach 
polskich. W  świetle najnowszych 
ustaleń do budowy nie doszło jednak, 
jak pierwotnie uważano, w  1807  r., 
w  związku z  pierwszą wizytą władcy 
w Księstwie, lecz w 1810 r. przy okazji 

trzecich odwiedzin monarchy (zacho-
wany przekaz nie odnotowuje jeszcze 
obecności bramy w  1809  r.). Odbyły 
się one w  atmosferze entuzjazmu po 
zwycięskiej wojnie Francji (wspoma-
ganej przez wojsko polskie) z Austrią 
i  przyłączeniu do Księstwa Warszaw-
skiego czterech nowych departamen-
tów. Przejazd Fryderyka Augusta 
przez ziemie polskie nabrał cech wiel-
kiego pochodu triumfalnego. Lud-
ność witała króla owacyjnie w  nie-
omal każdej miejscowości, w  niektó-
rych pojawiały się mniej lub bardziej 
trwałe bramy triumfalne. Nie inaczej 
było w Ślesinie, przez który monarcha 
przejeżdżał 24 czerwca 1810  r., wra-
cając z  Warszawy do Drezna. Źródła 
nie odnotowały przebiegu tej ceremo-
nii, z  uwagi jednak na fakt, że Ślesin 
stanowił pierwsze liczące się miasto 
departamentu poznańskiego od stro-
ny wschodniej, powitanie musiało 
być szczególnie uroczyste. Zgodnie 
z  przyjętym obyczajem króla zapew-
ne witał prefekt departamentu w  to-
warzystwie miejscowych osobistości. 
Znakomitą oprawą owego powitania 
mógł być niewątpliwie łuk triumfal-
ny. Przygotowania do wizyty trwały 
w  Ślesinie już od lutego, cztery mie-
siące wystarczyły zatem w  zupełno-
ści, aby wznieść murowaną budowlę 
(Krzysztof Gorczyca, Brama trium-
falna w  Ślesinie, „Konińskie Zeszyty 
Muzealne”, t. 9, 2014, s. 20-44).

Jak wspomniano wyżej, zabytek 
usytuowany jest przy drodze woje-
wódzkiej, która na tym odcinku – we 
wschodniej części miasta, w  pobli-
żu Jeziora Ślesińskiego − nosi nazwę 
ul. Napoleona. Wzniesiony w  stylu 
klasycystycznym z  cegły i  otynkowa-
ny, osiągający wysokość 7,6 m, ma 

Łuk triumfalny ze Ślesina
.........................................................................................................................................

W  Ślesinie, niewielkim 
wielkopolskim mie-
ście w  pow. koniń-
skim, przy drodze 

prowadzącej ze Słupcy do Sompol-
na, znajduje się osobliwy zabytek. Jest 
nim tzw. napoleoński łuk triumfalny, 
zwany również „bramą napoleońską”.

Geneza tej oryginalnej pamiątki 
z czasów Księstwa Warszawskiego do-
piero niedawno została w  miarę jed-
noznacznie wyjaśniona. Najbardziej 
rozpowszechniona teoria, znajdująca 
odzwierciedlenie m.in. w  treści tabli-
cy informacyjnej widniejącej na bu-
dowli, wiązała przez lata jej powsta-
nie z osobą cesarza Francuzów, który 
przejeżdżał przez Ślesin 16 grudnia 
1806 r., podążając z Poznania do War-
szawy w  toku tzw. pierwszej wojny 
polskiej (przyniosła ona utworzenie 
Księstwa Warszawskiego z  ziem dru-
giego i  trzeciego zaboru pruskiego). 
W  1812  r., w  obliczu szykującej się 
wojny Francji z Rosją, z którą wiązano 
nadzieje na odbudowę Polski z  włą-
czeniem w  jej granice ziem zaboru 
rosyjskiego, mieszkańcy miasteczka 

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

1 |	Łuk	napoleoński,	stan	sprzed	odbudowy,	lata	
sześćdziesiąte	XX	w.
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prostą trójosiową formę – z  główną 
arkadą (pod którą przebiega jeden 
pas jezdni) oraz dwoma niższymi po 
bokach. Dekoracja „bramy” jest dość 
oszczędna. Arkady flankowane są pi-
lastrami zakończonymi kapitelami 
w stylu jońskim. Zwornik łuku arkady 
centralnej ozdobiony został niewiel-
ką, czterolistną rozetą. Całość kon-
strukcji wieńczy figura stylizowanego 
orła, nawiązująca do znaków wojsko-
wych Księstwa Warszawskiego. Orzeł 
w oryginalnej postaci, określany w li-
teraturze mianem „orła polskiego”, 
przetrwał jedynie do 1864 r. Budowla 

również nie zachowała się w pierwot-
nym stanie. W 1971 r. – trzy lata po 
wpisaniu do rejestru zabytków – zo-
stała niemal doszczętnie zniszczona 
przez przejeżdżający pod nią samo-
chód ciężarowy. Odbudowano ją w la-
tach 1976-1977, zachowując dotych-
czasowy wygląd. W latach osiemdzie-
siątych XX  w. na ścianie zachodniej 
łuku nad prawą arkadą umieszczono 
tablicę z błędnie informującym napi-
sem „ŁUK TRIUMFALNY / ZBU-
DOWANY / PRZEZ MIESZKAŃ-
CÓW / ŚLESINA W 1812 ROKU / 
KU CZCI NAPOLEONA”. Kolejną 
renowację obiekt przeszedł w 2012 r. 
– błękitno-białą kolorystykę zmie-
niono wówczas na beżowo-białą. Na 
2020  r. planowana jest przebudowa 
drogi wojewódzkiej, w  wyniku któ-
rej ruch samochodowy nie będzie już 
przebiegał pod łukiem, co z  punk-
tu widzenia bezpieczeństwa zabytku 
wydaje się ze wszech miar słusznym 
rozwiązaniem.

Dedykowany Fryderykowi Augu-
stowi ślesiński łuk triumfalny pozo-
staje jedyną o tym charakterze zacho-
waną po dziś dzień, choć zrekonstru-
owaną, pamiątką z  okresu napoleoń-
skiego na ziemiach polskich.

Arkadiusz Malejka

Za udostępnienie współczesnych fotogra-
fii obiektu autor składa serdeczne podzię-
kowanie Stowarzyszeniu Nasze Wycieczki 
www.naszewycieczki.pl.

Styl	 zakopiański	 był	 fenomenem	w	 historii	 polskiej	 architektury	 i	 sztuki	
użytkowej.	Z	jego	twórcą	–	Stanisławem	Witkiewiczem	na	przełomie	XIX	

i	XX	w.	w	Zakopanem	współdziałali	przedstawiciele	elity	kulturalnej,	a	także	
górale	–	cieśle	i	snycerze,	którzy	wprowadzali	w	życie	koncepcje	artysty.	

Styl	ten	miał	objąć	różne	dziedziny	życia,	do	dziś	zachowało	
się	 jednak	niewiele	 jego	przykładów.	Obiekty,	które	przetrwały	
są	więc	szczególnie	cenne;	te	i	już	niezachowane	przedstawione	
zostały	w	opublikowanym	w	2019	r.	przez	Wydawnictwo	BOSZ	
albumie	Styl zakopiański Stanisława Witkiewicza.	 Jest	 to	kilka	
drewnianych	 zakopiańskich	 willi,	 m.in.:	 Koliba	 (pierwszy	 dom	
w	stylu	zakopiańskim),	Korwinówka	(Oksza),	dom	Pod	Jedlami	
z	oryginalnym	wyposażeniem	z	epoki,	sanatorium	dra	Hawranka,	
dwór	w	Łańcuchowie,	obiekty	sakralne	−	ołtarze	i	wystrój	kaplicy	
św.	Jana	Chrzciciela	w	kościele	Najświętszej	Rodziny,	klasztor	al-

bertynów	oraz	kaplica	w	Jaszczurówce	i	kapliczka	na	Bystrem,	a	także	meble,	
tkaniny	i	ceramika,	witraże,	koronki,	biżuteria	czy	wyroby	kowalskie.	

Autorka	tekstu,	wyboru	zdjęć	oraz	koncepcji	albumu	–	Teresa	Jabłoń-
ska,	wieloletnia	była	dyrektor	Muzeum	Tatrzańskiego	w	Zakopanem	–	jest	

wybitnym	znawcą	tematu.	Współczesne	fotografie	obiektów	
w	 stylu	 zakopiańskim	wykonał	 Piotr	 Droździk,	 a	 oryginalny	
projekt	 graficzny	 albumu	 przygotował	 Leszek	 Szurkowski.	
W	 publikacji	 znalazły	 się	 również	 liczne	 zdjęcia	 archiwal-
ne,	 rysunki	 i	 projekty,	 które	 pokazują,	 jak	 kształtowała	 się	
koncepcja	stylu	zakopiańskiego	i	jak	wyglądało	Zakopane	na	
przełomie	XIX	i	XX	w.

Publikacja	 z	 2019	 r.	 to	 drugie,	 poszerzone	 wydanie	 albu-
mu,	który	pierwszy	raz	ukazał	się	nakładem	Wydawnictwa	BOSZ	
w	2008	r.	

Spotkanie z książką

O	STYLU	ZAKOPIAŃSKIM

2 | 3 |	Łuk	–	stan	obecny	(2)	i	tablica	
zamieszczona	na	ścianie	łuku	(3)

(zdjęcia: 2, 3 – Rafał Witkowski)
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Cmentarz, obok mykwy i sy-
nagogi, należy do najważ-
niejszych obiektów każdej 
społeczności żydowskiej. 

Jest miejscem, w  którym nienaruszo-
ne ciała zmarłych mają oczekiwać na-
dejścia czasów mesjańskich – „świa-
ta, który przyjdzie” (hebr. ha-olam 
ha-ba).

W przypadku cmentarzy żydow-
skich możemy spotkać się z  różnym 
nazewnictwem. W języku hebrajskim 
są to eufemistyczne określenia, takie 
jak: bejt kwarot (dom grobów), bejt 
chaim (dom życia), bejt olam (dom 
wieczności), bejt awot (dom ojców); 
w  języku jidysz: hajlike ort (święte 
miejsce) oraz gute ort (dobre miejsce).

Polacy często używają słowa kir-
kut, które przybiera formy regional-
ne, m.in. kerkut, kierkut, kierchow, 
kierkow, kierek, kirchol. Określenie 
jest prawdopodobnie efektem spolsz-
czenia niemieckiego słowa Kirchof, 
oznaczającego dziedziniec lub cmen-
tarz przykościelny, lub Kirchengut/
Kirchgut, oznaczającego własność ko-
ścielną. Żydowskie cmentarze nazywa 
się także okopiskami i mogiłkami, choć 
określenia te stosowane są raczej przez 
starsze pokolenia. Słowo okopisko 
może pochodzić od okopu, jakim ota-
czano cmentarze, ale także od grzebo-
wisk padłych zwierząt gospodarskich, 
i  jako takie było stosowane w  oficjal-
nych dokumentach przynajmniej do 
lat trzydziestych XX  w. Podobnie 
jest ze słowem kirkut. Dlatego też dla 
wielu Żydów przytoczone polskoję-
zyczne formy mają zabarwienie pejo-
ratywne i są postrzegane jako niosące 
przeświadczenie ludności nieżydow-
skiej o  niższej wartości tych miejsc. 
Żydzi mieszkający współcześnie 

w  Polsce, niezależnie od stopnia re-
ligijności, mówią najczęściej „cmen-
tarz” lub „cmentarz żydowski”.

Nie wiadomo, kiedy i  gdzie po-
wstały pierwsze cmentarze żydowskie 
na ziemiach obecnej Polski. Z  pew-
nością już na początku XIII  w. ist-
niał cmentarz we Wrocławiu, z  któ-
rego zachowało się kilka nagrobków, 
z  najstarszym pochodzącym z  grobu 
Dawida syna Sara Szaloma, zmarłego 
4 sierpnia 1203 r. Znane są także śre-
dniowieczne cmentarze w  Głogowie, 
Kaliszu, Świdnicy i innych miastach.

Początkowo cmentarze lokowano 
zarówno w obrębie miasta, jak i poza 
terenem zabudowanym. Przykładem 
może być Kraków, gdzie w XV w. dwa 
cmentarze znajdowały się przy syna-
gogach w kwartale zamkniętym ul. św. 
Anny, dzisiejszą ul. Jagiellońską, ul. 
Garncarską i  murem, a  trzecie miej-
sce pochówku funkcjonowało poza 
miastem, za Portula Iudaeorum, przy 
rzece Rudawie. Pod koniec XVIII w., 
w  związku ze wzrostem świadomości 
sanitarnej, władze administracyjne 
rozpoczęły akcję zamykania cmenta-
rzy w  miastach i  zakładania nowych 
poza terenami zabudowanymi. W Au-
strii odpowiednie nakazy zostały wy-
dane przez cesarza Józefa II Habsbur-
ga w  1783 oraz w  1784  r. Cesarski 
patent z  czasem objął ziemie rozbio-
rowe. W  Prusach dekret o  zakłada-
niu cmentarzy poza miastem wydano 
w  1773  r., a  w  1814 ukazało się roz-
porządzenie królewskie, nakazujące 
tworzenie własnych miejsc pochów-
ku rodzinom żydowskim mieszkają-
cym dalej niż o  milę od cmentarza. 
W  Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów w 1792 r. wydano „Uniwersał do 
Miast Wolnych względem cmentarzy 

i  szlachtuzów”, w  którym polecono 
magistratom zakładanie cmentarzy 
poza miastem. W  zaborze rosyjskim 
tę kwestię uregulowały ukaz carski 
z  1817  r. o  chowaniu zmarłych oraz 
postanowienie Rady Administracyj-
nej Królestwa Polskiego z 1846 r.

Cmentarz powinien być ogro-
dzony – w  przeszłości oprócz mu-
rów i  płotów stosowano także ob-
wałowania i  rowy. Zabudowania 
przy wejściu mieszczą dom przedpo-
grzebowy (hebr. bejt tahara – dom 
oczyszczenia), w  którym przygo-
towywane są zwłoki do pochówku, 
mieszkanie stróża i  grabarza, maga-
zyn na narzędzia, dawniej również 
wozownię. W  związku z  tradycją 
powracania z  pogrzebu inną drogą, 

Cmentarze  
Żydów aszkenazyjskich

1 | Macewa	Dawida	syna	Sara	Szaloma,	
zmarłego	w	1203	r.	(w	zbiorach	Muzeum	
Historycznego	we	Wrocławiu	/	Oddział	Muzeum	
Miejskiego	Wrocławia)

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

.........................................................................................................................................
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ziemnych, odrzucając zwyczaje cho-
wania zmarłych np. w  sarkofagach 
czy katakumbach. Pomimo zakazu 
kremacji, w wyniku akulturacji części 
Żydów i  rozwoju judaizmu postępo-
wego, w  drugiej połowie XIX  w. na 
niektórych cmentarzach pojawiły się 
również groby urnowe.

Żydzi aszkenazyjscy – czyli wy-
wodzący się z krajów Europy Środko-
wej i  Wschodniej – groby oznaczają 

część cmentarzy posiada dodatkową 
bramę lub furtkę. Ponieważ prze-
strzeń cmentarza jest uznawana za 
nieczystą, przy wyjściu znajduje się 
ujęcie wody, służącej do rytualnej 
ablucji. W  przeszłości na cmenta-
rzach tworzono oddzielne kwatery 
dla mężczyzn i  kobiet (dopuszczano 
pochówki obok siebie osób odmien-
nej płci, jeśli za życia mogłyby spać 
w  jednym łóżku – np. małżonków 
lub rodzeństwa), jednak z  czasem 
przemiany obyczajowości stopnio-
wo zatarły ten podział. W  XIX  w. 
na cmentarzach wielkomiejskich do-
datkowo zaistniał podział na kwate-
ry Żydów ortodoksyjnych i  postę-
powych. Ze względu na konieczność 
przestrzegania czystości rytualnej 
przez Kohenów – potomków kapła-
nów ze Świątyni Jerozolimskiej, do-
stęp do grobów członków ich rodzin 
umożliwia się wytyczając szerokie 
aleje o  charakterze eksterytorialnym 
(tzw. drogi Kohenów) lub tworząc 
wydzielone kwatery grzebalne na 
skraju cmentarza, z  jednoczesnym 
obniżeniem muru cmentarnego lub 
wykuciem w nim otworów.

Na cmentarzach żydowskich po-
chówków dokonuje się w  grobach 

pionowymi stelami, potocznie nazy-
wanymi macewami (hebr. pomnik), 
wykonanymi z  drewna, piaskowca, 
wapienia, granitu, betonu, żeliwa i in-
nych materiałów.

Inną formą nagrobną jest ohel 
(hebr. namiot), czyli obiekt małej 
architektury, zadaszony lub odkry-
ty, rzadziej ograniczony do dachu 
wspartego na filarach lub o  kon-
strukcji trwale zamkniętej. Składa się 

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

2 | 
Szesnastowieczny 
cmentarz 
przy synagodze 
Remu w Krakowie

3 | Mauzoleum	
Izraela	
Poznańskiego	
na cmentarzu 
w	Łodzi

.............................
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z  jednego lub kilku pomieszczeń, np. 
z  wydzielonym babińcem. Ohele sta-
wia się nad grobami rabinów i  cady-
ków oraz członków ich rodzin. Ich za-
daniem jest zabezpieczenie grobu i za-
pewnienie osobom modlącym się we 
wnętrzu ochrony przed niekorzystny-
mi warunkami atmosferycznymi.

W XIX  w. na cmentarzach ży-
dowskich zaczęły pojawiać się rów-
nież nowe formy nagrobne, przejęte 
z  cmentarzy innych wyznań, m.in. 
stele zmodyfikowane, obeliski, gro-
bowce architektoniczne, małe formy 
architektoniczno-rzeźbiarskie.

Przez setki lat inskrypcje na na-
grobkach ryto w  języku hebrajskim, 
a od połowy XIX w. także w językach 
codziennej komunikacji, m.in. jidysz, 
polskim, rosyjskim i niemieckim. Tra-
dycyjna inskrypcja zawiera formułę 
wstępną „Tu pochowany/Tu pocho-
wana”, imię zmarłego, imię ojca, datę 
śmierci oraz formułę końcową „Niech 
dusza jego (jej) będzie związana w wę-
zełku życia wiecznego”, stanowiącą na-
wiązanie do błogosławieństwa udzie-
lonego przez Abigail Dawidowi (1Sm 
25,29). Liczne inskrypcje są rozbudo-
wane przez wprowadzenie elementów 
laudacyjnych i lamentacyjnych, i two-
rzą nierzadko prawdziwe poematy na 
cześć zmarłego. Na nagrobkach moż-
na znaleźć informacje o wieku zmarłe-
go, jego zawodzie, pozycji społecznej, 
dokonaniach, miejscu zamieszkania, 
przodkach, okolicznościach śmierci.

Zgodnie z zawartym w Torze przy-
kazaniem: „Nie uczynisz sobie rzeźby, 
żadnej podobizny tego, co na niebie wy-
soko, i co na ziemi nisko, albo co w wo-
dzie poniżej ziemi!”, na nagrobkach 
nie umieszczano podobizn zmarłych. 
Dopiero XX  w. przyniósł stopniowe 
zmiany, które przejawiły się w rzeźbie-
niu figur ludzkich oraz umieszczaniu 
na nagrobkach fotografii.

W przypadku macew możemy 
spotkać się z rozbudowanym zdobnic-
twem, na które składają się motywy 
figuratywne (motywy roślinne, zwie-
rzęce, antropomorficzne), elemen-
ty architektoniczne, krój pisma oraz 
polichromie. Charakterystyczny dla 
żydowskiej sztuki sepulkralnej jest 
zestaw symbolicznych płaskorzeźb, 

umieszczanych najczęściej w  naczół-
kach stel. Są to m.in.:

• ręce w  geście błogosławieństwa 
– symbol umieszczany na nagrobkach 
Kohenów;

• dzban, misa, dłonie trzymające 
przechylony dzban – symbol na na-
grobkach Lewitów, czyli osób wywo-
dzących się z plemienia Lewiego, wy-
branych do opiekowania się Przybyt-
kiem i Świątynią Jerozolimską;

• księgi, szafa z księgami – symbol 
umieszczany na grobach mężczyzn, 
odwołujący się do nakazu studiowa-
nia literatury religijnej lub wiedzy 
zmarłego;

• korona – symbol o zróżnicowa-
nym znaczeniu, umieszczany na mace-
wach rabinów i osób darzonych ogól-
nym szacunkiem;

• świece, świeczniki – symbol 
na grobach kobiet, nawiązujący do 
zapalania przez kobiety świec pod-
czas szabatu i  odmawiania nad nimi 
błogosławieństwa;

• skarbona, ręce trzymające mone-
tę – symbol odwołujący się do dobro-
czynności zmarłego;

• lew – symbol wieloznaczny, któ-
ry może stanowić nawiązanie do ludu 
Izraela lub imienia zmarłego ( Jehuda, 
Arie, Lejb);

• ptak, ptaki – symbol umiesz-
czany przeważnie na grobach kobiet, 
odpowiednik imienia Fejga; płasko-
rzeźba ptaka spożywającego owoce 

stanowi metaforę duszy w  ogrodzie 
Eden;

• orzeł – symbol umieszczany na 
macewach mężczyzn, odwołujący 
się do potęgi i boskiej opieki, czasem 
błędnie interpretowany jako demon-
stracja patriotyzmu;

• jeleń – symbol dążenia ku Bogu, 
odpowiednik imion Naftali, Hirsz;

• drzewo – symbol odnoszący się 
do życia; drzewa złamane lub z  ob-
ciętymi konarami stanowią metaforę 
przedwcześnie przerwanego życia;

• gwiazda Dawida – symbol iden-
tyfikacji narodowej, ryty także na na-
grobkach syjonistów oraz zmarłych 
o imieniu Dawid;

• gęsie pióro lub kałamarz – 
płaskorzeźba na nagrobkach soferów, 
czyli osób przepisujących m.in. zwo-
je Tory, wkłady do mezuz, kontrakty 
ślubne oraz literatów;

• nóż – motyw na nagrobkach 
moheli, czyli osób zajmujących się 
obrzezaniem.

Przed drugą wojną światową po-
wszechne było zdobienie nagrobków 
polichromiami. Wykorzystywano 
do tego kontrastowe barwniki, m.in. 
czerń, żółć, czerwień, zieleń, błękit.

Na cmentarzach chowa się rów-
nież uszkodzone zwoje Tory i  inne 
pisma zawierające imiona boskie. To-
warzyszy temu rytuał pogrzebowy, 
a  miejsce pochówku oznacza się na-
grobkiem. W przeszłości odbywały się 
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na cmentarzach także… śluby. Był to 
przejaw ludowego – nieuznawanego 
przez bardziej światłe osoby – prze-
sądu, według którego taki ślub miał 
zapobiegać epidemiom. Parę młodą 
wybierano na ogół spośród osób spo-
łecznie dysfunkcyjnych. Ostatni zna-
ny ślub na cmentarzu odbył się w 1941 
lub 1942 r. w Żelechowie, kiedy w get-
cie wybuchła epidemia tyfusu.

Organizacja cmentarzy odzwier-
ciedla obyczajowość i status material-
ny lokalnych społeczności. W  ma-
łych, ubogich sztetlach cmentarze 
były czasem otoczone jedynie wałem 
ziemnym, nagrobki ograniczały się 
do skromnych stel z polnych kamieni, 

drewna czy płyt piaskowcowych, 
a domy przedpogrzebowe były wyko-
nane z  drewna. W  dużych miastach 
cmentarze na ogół były ogrodzone 
murem, stawiano na nich okazałe za-
budowania, w  których dokonywano 
rytualnej ablucji zwłok i  urzędował 
w  nich administrator cmentarza. Od 
XIX  w. o  zróżnicowaniu ludności 
miejskiej świadczyły pomniki nagrob-
ne, które zaczęły przybierać coraz bar-
dziej wyszukane formy.

W judaizmie ważna jest zasada nie-
naruszalności grobu. W  odróżnieniu 
od cmentarzy różnych wyznań, gdzie 
po upływie określonego czasu dopusz-
cza się rozkopanie grobu, usunięcie 

szczątków i  złożenie w  tym miejscu 
kolejnych zwłok, żydowski grób nie 
może być naruszony. Zabroniona jest 
ingerencja w  grunt, na którym znaj-
dują się groby. Prochy zmarłych mają 
w  spokoju oczekiwać czasów me-
sjańskich. Wyjaśnia to rabin Abra-
ham Ginsberg z  Komitetu Ochrony 
Cmentarzy Żydowskich w  Europie: 
„Połączenie duszy i  ludzkiego ciała po 
śmierci stanowi kluczowy aspekt naszej 
wiary w  nieśmiertelność duszy. Dusza 
cierpi, gdy grób zostaje naruszony. […] 
Prawo żydowskie stanowi, że ziemia 
przykrywająca grób należy do zmar-
łego i  nie może być w  żadnym stopniu 
usuwana, ponieważ wywoływałoby to 
niepokój zmarłego” (A. Ginsberg, Jak 
rozumieć wartość żydowskich cmenta-
rzy? [https://sztetl.org.pl/pl/tradycja-
-i-kultura-zydowska/religia/jak-rozu-
miec-wartosc-zydowskich-cmentarzy; 
dostęp: 31.12.2018]).

Szacuje się, że w  Polsce założono 
około 1200 cmentarzy żydowskich, 
ale prawie wszystkie uległy mniejszej 
lub większej destrukcji. Była ona spo-
wodowana przez Niemców podczas 
drugiej wojny światowej oraz część 
mieszkańców – Polaków i  osób in-
nych narodowości. Ogromny udział 
w tym procesie miało powojenne pań-
stwo polskie, które nie objęło cmen-
tarzy odpowiednią ochroną, dopusz-
czając jednocześnie do ich niszczenia, 
zabudowywania i  przekształcania na 
tereny zielone, targowiska i  parkingi. 
W  konsekwencji straciliśmy istotną 
część naszego wspólnego dziedzictwa 
kulturowego. Nieliczne dziś organiza-
cje żydowskie w Polsce nie są w stanie 
skutecznie zadbać o  wszystkie cmen-
tarze. Troska o  nie powinna spoczy-
wać na nas wszystkich.

Krzysztof Bielawski

4 | Nagrobki na cmentarzu w Krynkach 

5 | Zwieńczenie	macewy	z	Mogielnicy	
z	zachowaną	polichromią

6 | Płaskorzeźba	świecznika	i	ptaków	
na	nagrobku	na	cmentarzu	w	Żyrardowie

(zdjęcia: 1 – Tomasz Gąsior / Muzeum Miejskie 
Wrocławia, 2-6 − Krzysztof Bielawski)

...............................................................................
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Uniwersytet Warszawski, 
założony w 1816 r., należy 
do grupy uczelni oświece-
niowych, w których istot-

ną rolę odgrywała nauka poprzez do-
świadczenia, badania, eksperymenty. 
Profesorowie Uniwersytetu stworzy-
li ponad 20 wysokiej klasy gabine-
tów, ułatwiających poznawanie świata 
i  praw nim rządzących. Niestety, nie 
wszystkie przetrwały do naszych cza-
sów. Upadki zrywów narodowościo-
wych, wojny, okupacja przyczyniły 
się do rozproszenia naukowych zbio-
rów uczelni. Taki los spotkał m.in. 
jedną z  cenniejszych kolekcji war-
szawskiej uczelni – gabinet odlewów 
gipsowych.

Uniwersytecka kolekcja odle-
wów gipsowych ma swój początek 
w  zbiorach króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, a  więc należy cof-
nąć się do XVIII w., do czasów, kiedy 
Europę opanowało zainteresowanie 
sztuką i  kulturą starożytną. Recep-
cja antyku w  Polsce swoje apogeum 
osiągnęła właśnie w  czasach pano-
wania Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, który niewątpliwie kierował 
się własnymi zainteresowaniami i pa-
sją do sztuki, ale z  pewnością inspi-
rował się też wielkimi kolekcjami 
władców absolutnych – Katarzyny II 
czy Augusta III. Poniatowski dążył 
do stworzenia w  Warszawie jednego 

z  najważniejszych centrów artystycz-
nych, w  związku z  tym zamierzał 
stworzyć ośrodek kształcenia arty-
stów. Ambitne założenia miały iść 
w  parze z  powstaniem kolekcji dzieł 
antycznych, które stanowiłyby pod-
stawowe narzędzie edukacyjne. Pro-
jekt Królewskiej Akademii Malarstwa 
i  Sztuki, niewątpliwie opus magnum 
władcy, został opracowany około 
1777 r. przez Augusta Moszyńskiego, 
kierownika spraw artystycznych na 

Rozproszona kolekcja
..............................................................................................................................................

1 | Dokumentalnaja kniga Kabineta Gipsowych 
Figur i statui Imperatorskowo Warszawskowo 
Uniwersiteta	(w	zbiorach	Biblioteki	
Uniwersyteckiej	w	Warszawie,	Dział	Rękopisów)	

2 |	Jan	Chrystian	Kamsetzer,	„Projekt	północnej	
ściany	Starej	Pomarańczarni	w	Łazienkach	
z	galerią	rzeźb	antycznych”,	1784,	rysunek	
(w	zbiorach	Gabinetu	Rycin	Biblioteki	
Uniwersyteckiej	w	Warszawie)

3 |	Pawilon	Sztuk	Pięknych	w	Sali	Kolumnowej	
Wydziału	Nauk	i	Sztuk	Pięknych	na	drzeworycie	
Kazimierza	Krzyżanowskiego	wykonanym	na	
podstawie	rysunku	Franciszka	Tegazzo,	1866,	
(wg	„Tygodnik	Ilustrowany”,	nr	13/14,	s.	124)
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kształt licznych pracowni Europy Za-
chodniej, Poniatowski ufundował for-
miernię, w której wykonywano gipso-
we kopie rzeźb. 

Marzenie o  stworzeniu ośrodka 
kształtującego artystów nie zostało, 
niestety, zrealizowane z  powodu bra-
ku funduszy. Nie przeszkodziło to 
jednak ambitnym planom króla. Cię-
żar edukacji artystycznej przeniósł 
się na dwór w  Warszawie. Podstawą 
szkolnictwa artystycznego w  Pol-
sce stała się Malarnia i Skulptornia – 
szkoła malarstwa i rzeźby przy Zamku 
Królewskim, działająca pod kierun-
kiem Marcella Bacciarellego. Wspo-
mniane odlewy, zgodnie z  zamysłem 
władcy, służyły tam jako główny in-
strument dydaktyczny. W tym samym 
okresie powstał projekt wewnętrzne-
go ogrodu mieszczącego się w  Oran-
żerii w Łazienkach Królewskich, gdzie 
miały zostać umieszczone najpiękniej-
sze egzemplarze kopii w gipsie. Infor-
macji o  wyglądzie niezrealizowanego 

gabinetu dostarczają projekty deko-
racji ścian w  postaci italianizującego 
pejzażu oraz ustawienia rzeźb autor-
stwa Jana Chrystiana Kamsetzera. 
U  schyłku panowania Poniatowskie-
go zbiór odlewów składał się z  542 
sztuk i zawierał m.in. dokładne odle-
wy naturalnej wielkości Apolla Bel-
wederskiego, Laokoona, itp. Szczegó-
łowych informacji na temat kolekcji 
i  zgromadzonych odlewów dostarcza 
inwentarz Bacciarellego sporządzony 
w 1795 r.

Po śmierci ostatniego króla Polski 
kolekcja odlewów gipsowych przeszła 
w  ręce księcia Józefa Poniatowskiego 
i  jego plenipotentów, a w 1811 r. zo-
stała zakupiona przez Rząd Królestwa 
Polskiego z  zamiarem ulokowania jej 
w planowanej Szkole Sztuk Pięknych. 
W  1817  r., po utworzeniu Królew-
skiego Uniwersytetu Warszawskie-
go, otwarto Wydział Nauk i  Sztuk 
Pięknych. Kolekcja gipsów zosta-
ła przeniesiona z  Malarni do Pałacu 

dworze, kolekcjonera i bliskiego przy-
jaciela króla. Twórca projektu Kró-
lewskiej Akademii Sztuk Pięknych 
był jednak pesymistą co do możliwo-
ści sprowadzenia do Akademii orygi-
nalnych dzieł antycznych. Przeszko-
dę widział zarówno w  ograniczonym 
budżecie, jak i ogromnym popycie na 
greckie i rzymskie rzeźby. Dodatkowo 
trudności przysparzał także papieski 
zakaz wywozu wartościowych eks-
ponatów i  prawo pierwokupu dzieł 
przez głowę Kościoła. Jedynym roz-
wiązaniem było zatem zgromadze-
nie wiernych kopii. Stanisław August 
działał dwutorowo: do najważniej-
szych ośrodków artystycznych wysłał 
agentów (m.in. Jana Chrystiana Kam-
setzera, Abbate’a Bacciarellego, Igna-
zia Bracchiego, Marcella Bacciarelle-
go czy samego Augusta Moszyńskie-
go), którzy mieli za zadanie kupować 
odlewy gipsowe rzeźb antycznych, 
a  w  miarę możliwości oryginalne 
dzieła. Dodatkowo w  Warszawie, na 

3
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Kazimierzowskiego, a  następnie do 
miejsca jej stałej ekspozycji, czyli do 
Sali Kolumnowej (obecnie jednego 
z  pomieszczeń Wydziału Historycz-
nego Uniwersytetu Warszawskiego). 
Do kolekcji dołączono wkrótce także 
egzemplarze nabyte przez Stanisła-
wa Potockiego w  Dreźnie oraz zaku-
pione po śmierci Bacciarellego gipsy, 
będące własnością artysty. Pieczę nad 
zbiorem przejął konserwator Antoni 
Blank – jeden z  profesorów rysunku 
na Uniwersytecie Warszawskim. Jak 
dowiadujemy się z inwentarza sporzą-
dzonego przez niego w 1820 r., wiele 
z odlewów zgromadzonych przez kró-
la zachowało się do tamtego czasu.

Zbiór odlewów gipsowych pełnił 
funkcję zarówno ars, jaki i  educatio. 
Traktowano go jako bezcenną kolek-
cję o charakterze muzealnym prezen-
towaną szerszej publiczności. Nie bez 
znaczenia było także umieszczenie 
go w  specjalnie na ten cel wybudo-
wanej Sali Kolumnowej w  Gmachu 
Pomuzealnym UW, a  nawet sama 
nazwa budynku wskazuje na charak-
ter zgromadzonych tam kopii dzieł. 

Odlewy gipsowe to także niezastą-
piona pomoc edukacyjna. W  XIX 
i XX w. nie każdy student sztuki czy 
architektury mógł pozwolić sobie 
na podróż do Włoch, Grecji czy Pa-
ryża. Dzięki takiej kolekcji studenci 
nie musieli uczyć się sztuki wyłącz-
nie z rycin. W każdej chwili mogli na 
własne oczy zobaczyć starożytne rzeź-
by w  rzeczywistych rozmiarach bez 
konieczności opuszczania Warszawy, 
obserwować je z bliska, o różnych po-
rach dnia, w  różnym świetle. O  uży-
teczności modeli w  trakcie eduka-
cji świadczy zachowana ikonografia. 
Przede wszystkim są to dziewiętna-
sto- i dwudziestowieczne obrazy oraz 

ryciny ukazujące pracownię malarską, 
wykonane przez wychowanków Szko-
ły Sztuk Pięknych Uniwersytetu War-
szawskiego. Ciekawym materiałem 
porównawczym są także znakomitej 
klasy rysunki ukazujące konkretne 
odlewy, jak zachowane w  Muzeum 
Narodowym przedstawienie „Fauna 
z  koźlęciem” Bronisława Abramo-
wicza i  rysunki Ignacego Jasińskiego 
ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu 
Warszawskiego.

By zagwarantować jak najlepszą 
edukację, zbiór był stale powiększa-
ny. Włączono doń posągi należące do 
zamkniętego po upadku powstania li-
stopadowego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk oraz odlewy zakupione w Pary-
żu w 1820 i 1830 r. Później zakupiono 
m.in. 36 odlewów fryzu partenońskie-
go sprowadzonych z Paryża w 1862 r. 
czy 18 kopii dzieł Wita Stwosza ku-
pionych trzy lata później w  Norym-
berdze. I tak zbiór Stanisława Augusta 
Poniatowskiego liczący 542 obiekty 
urósł do 750 kopii dzieł antycznych. 
Tych wszystkich informacji dostar-
czają inwentarze muzealne, skrupu-
latnie prowadzone przez kolejnych 
kustoszy, oraz dokumenty zachowa-
ne w  archiwach – listy kustoszy, Ko-
misji Rządowej Wyznań Religijnych 
i  Oświecenia Publicznego oraz wsze-
lakie spisy. Bardzo dużo informacji 
zawierają też same odlewy. Na każdy 

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

4 |	Cyprian	Dylczyński,	„Pracownia	malarska	
zwana	amfiteatrem”,	1856,	rysunek	tuszem	
(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	w	Warszawie)

5 |	„Popiersie	Menelaosa”,	gips	(w	zbiorach	
Politechniki	Warszawskiej)

6 |	Ignacy	Jasiński,	„Menelaos”,	około	1854,	
rysunek	ołówkiem	(w	zbiorach	Muzeum	
Uniwersytetu	Warszawskiego) 65

4
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Wraz z  rosnącym zainteresowaniem 
tworzeniem kolekcji gipsów, by zapo-
biec praktyce podrabiania, w  poło-
wie XIX  w. wprowadzono obowiązek 
umieszczania stempla na wszystkich 
odlewach powstających w  renomo-
wanych formierniach. Sposób ten 
stosowany był w  całej Europie. Swoje 
oznaczenia miały atelier powstałe przy 
muzeach państwowych w  Berlinie, 

Brukseli czy Luwrze. Z  czasem także 
i prywatne pracownie sygnowały swoje 
odlewy charakterystycznymi dla siebie 
stemplami. Wygląd oznaczeń zmieniał 
się wraz z upływem lat czy też w zależ-
ności od sytuacji politycznej w danym 
kraju.

W  czasie świetności kolekcji roz-
począł się także pierwszy etap jej roz-
proszenia. W archiwach zachowały się 
dokumenty świadczące o  wycofywa-
niu z  inwentarza zniszczonych rzeźb, 
przenoszeniu wybranych egzempla-
rzy, m.in. do pałaców warszawskich, 
do Pałacu w Skierniewicach, czy o od-
stąpieniu kilku egzemplarzy zakłada-
nej w Lublinie szkole plastycznej. Ko-
lejny etap rozproszenia związany jest 
z sytuacją polityczną. Wraz z przenie-
sieniem Uniwersytetu Warszawskie-
go do Rostowa nad Donem w 1915 r. 
kilka egzemplarzy zostało wywiezio-
nych do Rosji i  najprawdopodobniej 
nigdy stamtąd nie wróciło. Po pierw-
szej wojnie światowej w  kolekcji po-
zostało około 655 odlewów. Kolejna 
wojna przyczyniła się do całkowitego 

gips nanoszono obowiązujący numer 
inwentarzowy, jednocześnie pozo-
stawiając wcześniejsze. Pozwala to na 
w  miarę dokładne przeanalizowanie 
dynamiki rozrostu kolekcji, które eg-
zemplarze ją wzbogaciły, jakie grupy 
rzeźb sprowadzono, o jakiej tematyce. 
Dodatkowym atutem skupienia się na 
samych gipsach jest możliwość dojścia 
do konkretnych odlewni i wytwórców. 

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

7 | Spis odlewów gipsowych zakupionych w Paryżu w 1862 r. 
(w	zbiorach	Archiwum	Muzeum	Narodowego	w	Warszawie)	

8-10 |	Stemple	wytwórców	gipsowych	kopii	rzeźb:	Leonard	
Alexandre	Desachy	(Paris-London)	na	IV	płycie	zachodniego	
fryzu	partenońskiego	(8)	(w	Starej	Pomarańczarni	w	Łazienkach	
Królewskich	w	Warszawie),	Leopoldo	Malpieri	(Roma)	na	
posągu	Demostenesa	(9)	(w	ekspozycji	w	Starej	Pomarańczarni	
w	Łazienkach	Królewskich	w	Warszawie),	Musée	Royal	(Paris)	na	
posągu	Demeter	(10)	(w	Sali	Kolumnowej	UW,	w	zbiorach	Łazienek	
Królewskich	w	Warszawie)

7
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Od	września	do	grudnia	2019	r.	czynna	była	na	Zamku	Królewskim	w	Warsza-
wie	wystawa	„Poczet	królów	Polski.	Wizerunki	władców	na	medalach	i	mo-

netach”,	 stanowiąca	 część	 obchodów	Roku	Wazowskiego.	 Prezentowała	 ona	
wizerunki	polskich	władców	na	numizmatach	od	początków	państwa	polskiego	
po	kres	Pierwszej	Rzeczypospolitej,	pochodzących	ze	zbiorów	Zamku	Królew-
skiego	w	Warszawie.	Szczególne	miejsce	zajęły	na	wystawie	monety	i	medale	
z	epoki	Wazów,	gdy	sztuka	medalierska	w	Rzeczypospolitej	i	Europie	stała	na	
bardzo	wysokim	poziomie.	Druga	część	ekspozycji	przedstawiała	serie	medali	
z	wizerunkami	władców	polskich	z	najważniejszą	suitą,	wykonaną	dla	Stanisła-
wa	Augusta.	

Wystawę	 uzupełnił	 dwutomowy	 katalog	 Medale polskie 
i z Polską związane z okresu Pierwszej Rzeczypospolitej, opra-
cowany	przez	Juliusza	W.	Zachera,	Grzegorza	Śnieżko	i	Micha-
ła	Zawadzkiego	przy	współpracy	Marty	Męclewskiej.	

Publikacja	 obejmuje	 461	 pozycji	 (łącznie	 687	 medali)	
i	podzielona	została	na	sześć	rozdziałów:	medale	królewskie,	
serie	medalierskie,	medale	osobistości,	ślubne,	religijne	oraz	
medale	 państw	 zaborczych.	 Pierwszy,	 najbardziej	 obszerny	
rozdział	zawiera	15	podrozdziałów,	nazwanych	imionami	kró-
lów	polskich.	Z	katalogu	wyłączone	zostały	donatywy	 i	 licz-
many, które uznano za osobne kategorie numizmatów. Nie 
uwzględniono	też	medali	związanych	z	wiktorią	wiedeńską.	

We	wszystkich	rozdziałach	noty	zostały	ułożone	w	porządku	chronologicz-
nym.	Tylko	w	części	poświęconej	medalom	osobistości	opisy	uporządkowano	
alfabetycznie,	według	osób	na	nich	przedstawionych.	

O	wyjątkowości	katalogu	stanowią	obszerne	noty,	przygotowane	na	podsta-
wie	własnych	ustaleń	i	przemyśleń	autorów,	które	dostarczają	dużo	informacji,	
często	publikowanych	po	raz	pierwszy.	Zawierają	podstawowe	dane	o	obiekcie	
–	twórcę,	miejsce	powstania,	datowanie,	numer	inwentarzowy,	materiał,	tech-
nikę	wykonania,	wymiary,	wagę.	Opisy	medali,	podzielone	na	awers	i	rewers,	
zawierają	zarówno	objaśnienia	przedstawień	zamieszczonych	na	stemplach,	jak	

i	ich	detali,	części	ubiorów,	elementów	architektonicznych,	
napisów	(rozwiniętych	i	przetłumaczonych).	

Uwagę	 zwraca	 także	 szczegółowa,	 wyczerpująca	 bi-
bliografia	dla	poszczególnych	medali,	podobnie	jak	wykaz	
literatury,	indeks	medalierów	i	indeks	medali	osobistości,	
umieszczone	 na	 końcu	 drugiego	 tomu.	 Drobiazgowość	
i szeroka kwerenda przeprowadzona przez autorów kata-
logu	jest	imponująca.	

Każdy	z	medali	pokazany	został	w	naturalnej	wielkości	
na	 czarno-białej	 fotografii,	 co	 pozwala	 na	 dostrzeżenie	
detali	obiektów.	Katalog	na	pewno	jest	pozycją	obowiąz-
kową	dla	każdej	osoby,	która	interesuje	się	polskim	meda-
lierstwem	lub	nawet	szerzej	numizmatyką.

Spotkanie z książką

WIZERUNKI	WŁADCÓW	NA	MEDALACH	I	MONETACH

rozproszenia zbioru. Na początku 
1940  r. uszkodzone przez okupan-
tów odlewy i  ich fragmenty zosta-
ły przetransportowane do Muzeum 
Narodowego, gdzie pozostały aż do 
końca działań wojennych. W 1946 r. 
kolekcja została przewieziona do ma-
gazynów muzealnych w  Wilanowie, 
a  następnie rozproszona po różnych 
instytucjach. Stan rozproszenia kró-
lewsko-uniwersyteckiej kolekcji trwa 
do dziś. Analizując materiały archi-
walne, ikonografię i  same odlewy 

gipsowe można zaobserwować, że jest 
możliwość zrekonstruowania obrazu 
kolekcji z okresu jej świetności. Wiele 
odlewów nadal znajduje się w instytu-
cjach, w których w trakcie wojny lub 
po niej zostały umieszczone. Praw-
dopodobnie niektóre egzemplarze 
trafiły do kolekcji prywatnych, czego 
przykładem jest odzyskane kilka lat 
temu przez Muzeum Uniwersytetu 
Warszawskiego popiersie Merkurego.

Monika Dunajko

.........................................................................................................................................
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11 |	„Popiersie	Merkurego”,	gips,	zakup	
antykwaryczny	(w	zbiorach	Muzeum	
Uniwersytetu	Warszawskiego)

12 |	Ekspozycja	gipsowych	kopii	dzieł	sztuki	
w	Sali	Kolumnowej	UW,	dostępna	do	zwiedzania	
od	2015	r.	

(fot. 12 – Łukasz Kamiński)

...............................................................................
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Z Monachium do Suwałk
.........................................................................................................................................

polskiego środowiska artystycznego. 
Przyjaźnił się z  Józefem Brandtem, 
Aleksandrem i  Maksymilianem Gie-
rymskimi, Juliuszem i  Wojciechem 
Kossakami. Ulubionym motywem 
jego malarstwa były wiejskie sceny 
rodzajowe. Malował także portrety, 
pejzaże oraz kompozycje inspirowa-
ne poezją Adama Mickiewicza. Wiele 
jego obrazów znajduje się w polskich 
i europejskich kolekcjach prywatnych 

oraz w kilku najważniejszych zbiorach 
muzealnych, w Muzeum Narodowym 
w  Warszawie, Poznaniu, Kielcach 
i w Lwowskiej Galerii Obrazów.

„W małym miasteczku” to nastro-
jowa, stimmungowa scena jarmarku, 
odbywającego się na skraju mazowiec-
kiej mieściny, przeciętej błotnistą dro-
gą. W tej  niemalowniczej kompozycji 
wszystko jednak urzeka malowniczo-
ścią i  swoistym urokiem. Kolorowe 

chusty kobiet, gołębie gruchające 
w  otworze poddasza, dziurawa strze-
cha na chałupie, złociście połyskują-
ce koła przetaków trzymanych przez 
wiejskiego rzemieślnika, kury na dro-
dze i gęsi szczypiące trawę na jej pobo-
czu. I  otwierający się z  prawej strony 
płaski po horyzont, zamknięty ścianą 
lasu, pejzaż. To musiało podobać się 
i  Polakom, poprzez przypomnienie 
rodzimych stron, i europejskim miło-

śnikom malarstwa, niepamiętającym 
już takich jarmarków.

W  Muzeum Okręgowym w  Su-
wałkach obraz uzupełni zbiory ma-
larstwa monachijskiego prezento-
wane na stałej galerii muzealnej, 
która jest kontynuacją wystawy po-
święconej życiu i  twórczości Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego. 

Eliza Ptaszyńska

Zbiory Działu Sztuki Mu-
zeum Okręgowego w  Su-
wałkach wzbogaciły się cen-
nym i  interesującym obra-

zem. Jest to dzieło Ludwika Kurelli 
(1834-1902) „W małym miasteczku”, 
sygn. l. d.: Lud. Kurella / München, 
olej, płótno, wym. 66,5 x 118 cm.

Ludwik Kurella, uczeń Rafała Ha-
dziewicza w warszawskiej Szkole Sztuk 
Pięknych, od 1857  r. studiował na 

Akademii Sztuk Pięknych w  Dreźnie 
w  pracowni Juliusa Schnorr von Ca-
rolsfelda. W  1861  r. rozpoczął studia 
na Akademii Sztuk Pięknych w  Mo-
nachium w  pracowni m.in. Wilhelma 
von Kaulbacha i Arthura von Ramber-
ga. Po czym na blisko 40 lat pozostawał 
w Monachium, skąd powrócił do War-
szawy dopiero pod koniec życia. 

W  stolicy Bawarii zyskał Kurella 
ważną pozycję w centrum tamtejszego 

ZBIORY I ZBIERACZE

|	Ludwik	Kurella,	„W	małym	miasteczku,”	olej,	płótno,	wym.	66,5	x	118	cm	(w	zbiorach	Muzeum	Okręgowego	w	Suwałkach)
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wątek przedstawień lub jako jeden 
z elementów bardziej rozbudowanych 
kompozycji. Jego zadaniem jest pro-
pagowanie udzielania Komunii pod 
dwiema postaciami, jako wyznacznika 
liturgii i teologii protestanckiej.

Ukazane na pokrywie przed-
stawienie wskazuje jednoznacznie, 
że przedmiot ten należał do parafii 
protestanckiej. Której? Otóż odpo-
wiedź na to pytanie zakodowana zo-
stała w  napisie umieszczonym na li-
stwie otaczającej wieczko: IM Iahr 
aLs LanDeshVt eIne kIrChe gege-
ben war. Wyróżnione litery senten-
cji wskazują, że mamy do czynienia 

Tajemnica ukryta 
w srebrze
.........................................................................................................................

W  bogatych zbiorach 
sztuki złotniczej Mu-
zeum Nadwiślańskie-
go w Kazimierzu Dol-

nym, które eksponowane są na wysta-
wie stałej Oddziału Muzeum Sztuki 
Złotniczej, w  sali ze srebrami kulto-
wymi i  obrzędowymi odnajdziemy 
bez trudu pięknej roboty cyborium 
z  początku XVIII w., czyli okrągłą 
puszkę służącą do przechowywania 
komunikantów. Pierwsze cyboria po-
jawiły się na początku XII w., kiedy 
to wprowadzono do liturgii komuni-
kanty. Cyboria miały szczelnie dopa-
sowane pokrywy, które zabezpieczały 
zawartość puszki przed kurzem, owa-
dami i  przypadkowym rozsypaniem 
małych komunikantów.

Srebrne cyborium w  Muzeum 
Nadwiślańskim ma kształt okrągłej 
puszki z  pokrywą. Korpus jego jest 
gładki, natomiast na lekko wypukłej 
pokrywie odnajdujemy głęboko re-
pusowane przedstawienie tzw. Luthe-
risches Bekenntnisgemälde. Przed-
stawienie to ukazuje udzielanie wier-
nym Komunii Świętej pod dwiema 
postaciami – chleba i  wina. Na środ-
ku dostrzegamy barokowy ołtarz, na 
którym widnieje kielich przykryty 
pateną. Symetrycznie po jego bokach 
ukazani są dwaj duchowni, odziani 
w  togi i  gotyckie komże z  kryzami. 
Udzielają oni Komunii pod dwiema 
postaciami – po lewej dostrzegamy 
duchownego podającego klęczącemu 
wiernemu chleb, po prawej zaś wino. 
Nad całością przedstawienia widnieje 
tetragram, czyli cztery hebrajskie li-
tery tworzące zapis imienia własnego 
Boga oraz Baranek Boży.

Opisany motyw pojawia się 
w  sztuce protestanckiej jako główny 

z  chronostykiem, czyli napisem za-
wierającym ukrytą datę powstania 
przedmiotu. Układając w  logiczny 
ciąg rzymskie cyfry, otrzymujemy 
datę MDCLLVIIII (1709). W  na-
pisie użyta została również nazwa 
własna miejscowości – Landeshut, 
czyli dzisiejsza Kamienna Góra. Po-
łączenie faktów historycznych szybko 
doprowadzi nas do rozwiązania za-
gadki proweniencji cyborium. Otóż 
w 1709 r. w mieście rozpoczęto wzno-
szenie ewangelickiego kościoła Trójcy 
Świętej, jednego z sześciu „Kościołów 
Łaski”. Powstały one na mocy ugody 
altransztadzkiej z  1707  r., popartej 

ZBIORY I ZBIERACZE

1

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2020           54



dodatkowo w  1709  r. umową zwaną 
„recesem egzekucyjnym”. Wszystko 
wskazuje, że misternie wykonane cy-
borium miało przypominać o chwaleb-
nej dla kamiennogórskich luteran da-
cie, a przedmiot ten miał służyć nowo 
powstałej parafii.

Na cyborium widnieją dodatkowo: 
znak mistrzowski „CS”, który pozwala 
przypisać autorstwo przedmiotu słyn-
nemu śląskiemu złotnikowi Christia-
nowi Schrotterowi, czynnemu w latach 
1680-1725, oraz znak miejski „LH” 
w  owalu, który oznacza Landeshut 
(Kamienną Górę).

Warto wspomnieć, że w  2000  r. 
cyborium ze zbiorów Muzeum Nad-
wiślańskiego, do których trafiło jako 
dar Jędrzeja Jaworskiego, prezento-
wane było na wystawie czasowej „Or-
namenta Silesie. Tysiąc lat rzemiosła 
artystycznego na Śląsku”, zorganizo-
wanej przez Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu.

Marcin M. Pawlas
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1 |	Cyborium	śląskie,	
1709	r.,	srebro	złocone,	
kute, repusowane, wys. 
7,7	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Nadwiślańskiego	
w	Kazimierzu	Dolnym)

2 |	Łukasz	Cranach	Młodszy	
(szkoła),	„Komunia	
udzielana	przez	Marcina	
Lutra	i	Jana	Husa”,	lata	
1550-1580,	drzeworyt

(ilustracje: 1 – fot. Seweryn 
Kuter; 2 – https://pl.wikipedia.
org./wiki)

.............................................
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Choć noc jest porą snu i od-
poczynku, budzi także 
pierwotne ludzkie lęki. 
W  sferze kultury maso-

wej bywa uznawana za czas zbrodni 
i występku, porę nocnych koszmarów 
i  wyzwolenia demonów podświado-
mości. Nic więc dziwnego, że co naj-
mniej od czasów romantyzmu po-
budza wyobraźnię pisarzy, muzyków 
i  plastyków. Stanowi również intere-
sujący temat dla fotografów. 

Wykonywanie pierwszych nok-
turnów fotograficznych było utrud-
nione ze względów technologicznych. 
W  okresie międzywojennym wyko-
nywanie ujęć nocnych nie było już 
tak skomplikowane, jak w  XIX stu-
leciu, wymagało jedynie cierpliwości, 
dobrego warsztatu i  artystycznego 
smaku. Znany polski fotografik i  pu-
blicysta, Tadeusz Cyprian, zalecał wy-
konywanie zdjęć nocnych przy użyciu 
statywu (Tadeusz Cyprian, Zdjęcia 
w  nocy. Poradnik dla amatorów-fo-
tografów, „Światowid”, nr 19, 1926,  
s. 17). Dla obiektów oświetlonych 
sztucznym światłem sugerował na-
świetlanie w granicach 25-40 sekund. 
Fotografowanie krajobrazu oświetlo-
nego wyłącznie światłem księżyco-
wym wymagało zdecydowanie dłuż-
szego czasu otwarcia migawki, sięgają-
cego nawet 40 minut.

Temat nokturnu był dość chęt-
nie podejmowany przez polskich 
fotografów działających w  okresie 
dwudziestolecia międzywojennego. 
Autorami zdjęć nocnych byli m.in.: 
Jan Bułhak (1876-1950), Tadeusz 

Cyprian (1898-1979), Franciszek 
Gazda (1893-1942), Ludwik Gro-
nowski (1904-1945), Edward Har-
twig (1909-2003), Henryk Herma-
nowicz (1912-1992), Adam Lenkie-
wicz (1888-1941), Stanisław Mucha 
(1895-1976), Czesław Olszewski 
(1894-1969), Roman Puchalski 
(1906-1941), Antoni Wieczorek 
(1887-1940), Antoni Anatol Węcław-
ski (1891-1985) i  Stefan Zyberk-Pla-
ter (1891-1943). W  międzywojennej 
prasie oraz w  archiwach fotograficz-
nych wciąż można odnaleźć wiele 
nokturnów autorstwa anonimowych 
– bądź znanych jedynie z  inicjału 
imienia i nazwiska – fotografów-ama-
torów. Świadczy to o zainteresowaniu 

międzywojennych twórców ujęciami 
nocnymi, które – choć pozostawa-
ły w  cieniu dominujących liczebnie 
zdjęć wykonywanych w trakcie dnia – 
przeniknęły do kultury masowej dwu-
dziestolecia międzywojennego.

Istotnym przejawem infiltrowania 
sfery kultury masowej przez gatunek 
fotograficznego nokturnu są pocz-
tówki powielające zdjęcia wykonane 
nocą. Choć stanowią one margines 
ówczesnej działalności wydawniczej, 
to zasługują na baczną uwagę badaczy 
i  kolekcjonerów. Pojedyncze wzory 
pocztówek nokturnowych były wy-
dawane niemal w  każdym większym 
mieście Drugiej Rzeczypospolitej. 
Widokówki nokturnowe powielano 

Nokturn na widokówkach 
fotograficznych 
Książnicy-Atlas

..............................................................................................................................................
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trzydziestych XX  w. lwowska Książ-
nica-Atlas. Opublikowała ona ob-
szerny zbiór nocnych widoków 
miast, wyróżniający się wysoką jako-
ścią techniczną i  artystyczną. Karty 
pocztowe Atlasu, wydawane w  latach 
1937-1939, były powielane techniką 
fotograficzną na srebrowo-żelatyno-
wym papierze światłoczułym. Wybra-
ne wzory widokówek były wydawane 
w  dwóch wariantach: czarno-białym 
i  w  kolorze sepii. Pozyskiwanie zdjęć 
odbywało się na podstawie wyników 
konkursów fotograficznych oraz za-
proszeń indywidualnych, kierowa-
nych do poszczególnych fotografów, 
którzy mogli także zgłaszać własne 
propozycje zdjęć. Zdjęcia te podle-
gały ocenie komisji kwalifikacyjnej, 
w  której zasiadali Bronisław Kupiec, 
Witold Romer i Józef Wąsowicz. 

Bronisław Kupiec podkreślał, że 
widokówki wydawane przez Książ-
nicę-Atlas „miały stanowić ilustracyj-
ne uzupełnienie zakresu krajoznaw-
stwa, przyrody, historii kultury, bę-
dąc zarówno pomocą naukową, jak 
i  dobrym obrazkiem, który by wyparł 
liczne wydawnictwa widokówkowe, 

nie zadowalające poziomem” (Broni-
sław Kupiec, Dzieło mistrza chwa-
li, „Fotografia”, nr 12, 1957, s. 297). 
Przyglądając się niskim standardom 
jakościowym panującym w  okresie 
międzywojennym na polskim rynku 
pocztówek, rzeczywiście trudno by-
łoby nie protestować przeciwko „nie-
zadowalającemu poziomowi” rodzi-
mych widokówek. Wysokiej jakości 
pocztówki Książnicy-Atlas stanowiły 
bowiem chlubny wyjątek na tle sztam-
powej produkcji. Składały się na nią 
setki wzorów widokówek, które tech-
niką drukarską powielały niskiej jako-
ści fotografie. Zdjęcia te ukazywały 
najbardziej ikoniczne ujęcia polskich 
miast i  miasteczek. Brak oryginal-
ności kadrowania był jednak niczym 
w  porównaniu z  efektami zastosowa-
nia technik drukarskich w  procesie 
produkcji tych pocztówek. Rezygna-
cja z ich powielania techniką fotogra-
ficzną na papierze światłoczułym pro-
wadziła zazwyczaj do nieprzyjemnego 
w  odbiorze rozpikselowania zdjęć. 
Choć Książnicy-Atlas przez nieca-
łe trzy lata „pocztówkowej” działal-
ności nie udało się wyprzeć z  rynku 

technikami drukarskimi bądź tech-
niką fotograficzną, publikując jako 
karty pocztowe odbitki zdjęć wydru-
kowane na papierze światłoczułym. 
Tematem tego typu pocztówek był 
zazwyczaj pejzaż miejski. Chętnie fo-
tografowano zamki, ratusze, kościoły, 
pomniki oraz inne miejsca istotne dla 
historii i  kultury narodowej. W  wi-
zji miasta konstruowanej w  medium 
nokturnowej widokówki ekspono-
wano głównie zabytki architektury 
oraz oznaki nowoczesności. Między-
wojennym pocztówkom z  nocnymi 
widokami miast obca jest atmosfera 
dekadenckiego niepokoju, tak charak-
terystyczna dla młodopolskich nok-
turnów malarskich. Miasto utrwalone 
na kartach pocztowych jest bezpiecz-
ne i  skrajnie uporządkowane. Na wi-
dokówkach dostrzeżemy eleganckie, 
opustoszałe trotuary, z  rzadka tylko 
urozmaicone motywem dorożki bądź 
tramwaju czy samochodu. Jedynie na 
nielicznych zdjęciach odnajdziemy 
pojedyncze sylwetki ludzi.

Najaktywniejszym polskim wy-
dawcą nokturnowych pocztówek 
fotograficznych była pod koniec lat 

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

1 |	Ludwik	Herbert,	
„Tatry.	Zachód	słońca	
nad	Pięciu	Stawami	
Polskimi”,	1939,	
wym.	10,5	x	14,5	cm	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Uniwersytetu	Marii	
Curie-Skłodowskiej	
w	Lublinie)

2 |	Adam	Lenkiewicz,	
„Lwów.	Katedra	
Łacińska	w	czasie	
iluminacji”,	1938,	
wym.	14,7	x	10,6	
cm	(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej	
w	Warszawie)

3 |	Roman	Puchalski,	
„Kraków.	Wawel,	
Pomnik	Kościuszki	
na	tle	Katedry”,	
1939,	wym.	13,8	x	
9,6	cm	(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej	
w	Warszawie)

...................................
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widokówek niskiej jakości, to publi-
kowane przez nią karty uświadamia-
ły odbiorcom i  środowisku wydaw-
niczemu, że możliwe jest połączenie 
wysokiej jakości artystycznej z  ko-
mercyjnym celem i  krajoznawczym 
przekazem. 

Trudno określić dokładną licz-
bę wzorów nokturnowych pocz-
tówek wydanych przez Książnicę-
-Atlas. W  sprawozdaniach rocznych 
publikowanych przez wydawnictwo 
nie uwzględniano spisu widokówek 
oferowanych do sprzedaży w  danym 
roku. Z  całą pewnością Książnica-
-Atlas wydała ponad trzydzieści od-
miennych wzorów pocztówek nok-
turnowych. Dominują pośród nich 
ujęcia pejzażu miejskiego Lwowa, 
Krakowa, Warszawy, Gdyni, Zamo-
ścia oraz Zakopanego i Łodzi. Zdecy-
dowanie rzadziej publikowano nocne 
ujęcia naturalnego krajobrazu. Intry-
gującym przykładem tego typu pocz-
tówki jest nokturnowa karta „Tatry. 
Zachód słońca nad Pięciu Stawami 
Polskimi” Ludwika Herberta, stano-
wiąca wyraz poszukiwań nowator-
skich efektów oświetleniowych w  fo-
tografii pejzażowej. Na zdjęciu Her-
berta intensywne światło zachodzące-
go słońca odbija się od tafli wody i ni-
czym szklista polewa igra na zboczach 
stawu pokrytych śniegiem.

Najliczniejsza grupa nokturno-
wych widokówek Książnicy-Atlas 
ukazywała zabytki i  zaułki Lwowa. 
Autorami nocnych zdjęć tego miasta 
opublikowanych w formie pocztówek 
byli miejscowi fotografowie. Najak-
tywniejszym spośród nich był Adam 
Lenkiewicz. Zdjęć do kart pocz-
towych dostarczyli także Andrzej 
Butrymowicz, Bruno Prugar, Józef 
Treszka i Mieczysław Wątorek.

W  grupie lwowskich pocztó-
wek nokturnowych Książnicy-Atlas 
przeważają przedstawienia budowli 
zabytkowych. Odnajdziemy nocne 
ujęcia Rynku ze Studnią Adonisa, ul. 
Teatralnej z  widoczną wieżą Katedry 
Łacińskiej, świątyni św. Andrzeja i ko-
ścioła dominikanów. Ostatni z  wy-
mienionych budynków zyskał niety-
pową reprezentację w  postaci intry-
gującego zdjęcia Adama Lenkiewicza. 

Wyjątkowość tej widokówki wynika 
nie tylko z faktu uchwycenia w ruchu 
licznych sylwetek ludzi – co, jak wie-
my, nie było typową praktyką w pocz-
tówkowej ikonosferze – ale również 
ze wzmocnienia kontrastu między 
biegunami światła i  cienia. Więk-
szość nocnych widoków Lwowa opu-
blikowanych przez Książnicę-Atlas 
ma bowiem charakter uspokojonych, 
wystudiowanych portretów miasta. 

Najczęściej obca jest im poetyka skraj-
nych różnic walorowych i  ekspresyj-
nie rozjarzonych ścian budynków. 
Mniej nowatorska, choć nie mniej 
interesująca jest pocztówka „Lwów 
w  nocy. Aleja u  ulicy Akademickiej” 
Andrzeja Butrymowicza. Zdjęcie Bu-
trymowicza prezentuje nowoczesne, 
europejskie oblicze lwiego grodu. 
Tym, co je wyróżnia, jest harmonijne 
połączenie pierwiastków nowoczesnej 
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znajdują się m.in.: Planty, Pomnik 
Grunwaldzki, zimowy widok Rynku 
z Kościołem Mariackim, zróżnicowa-
ne ujęcia Wawelu i  Wieża Ratuszo-
wa oglądana spod arkady Sukiennic. 
Odrębnym, nieco melancholijnym 
nastrojem wyróżnia się pocztówka 
z  widokiem kratownicowego mostu 
na Wiśle autorstwa Romana Puchal-
skiego. Ta nietypowa widokówka 
została wykonana w  stylistyce zbli-
żonej do estetyki piktorialnej, nie 
stanowiąc – pomimo obrazowanej 
tematyki – apologii nowoczesnego, 
stechnicyzowanego miasta. Autorem 
fotografii powielonych w  większo-
ści spośród krakowskich pocztówek 
Książnicy-Atlas był Roman Puchal-
ski. Wykonane przez niego zdjęcia 
mają zazwyczaj charakter realistycz-
nych przedstawień poszczególnych 
zabytków, lecz na tle zdjęć Lenkie-
wicza wyróżniają się nastrojowością 
i  bardziej śmiałym, wycinkowym 
kadrowaniem.

Obraz Warszawy i Gdyni konstru-
owany w  fotowidokówkach Książ-
nicy-Atlas opierał się przede wszyst-
kim na uwypukleniu nowoczesnego 
charakteru tych miast. Symbolami 
dawnej, zabytkowej Warszawy są je-
dynie Pałac Staszica i figura Chrystu-
sa „Sursum Corda” na Krakowskim 
Przedmieściu. Pozostałe nocne ujęcia 
Warszawy eksponują przede wszyst-
kim kosmopolityczny szyk stołecz-
nych ulic. Na dwóch widokówkach 
powielających fotografie Romana 
Puchalskiego zobaczymy eleganckie, 
szerokie Aleje Ujazdowskie i  Ale-
ję Trzeciego Maja. Są one skąpane 
w  dyskretnym blasku ulicznych la-
tarń. Schludne i czyste ulice ozdobio-
ne są licznymi, dość regularnie roz-
mieszczonymi drzewami. W  Alejach 
Ujazdowskich dostrzeżemy pojedyn-
cze pojazdy, a na tarasie kawiarni Ga-
stronomia na rogu Nowego Światu 
i Alei Trzeciego Maja licznie zgroma-
dzonych gości. Zestaw warszawskich 
pocztówek Książnicy-Atlas zamyka 
karta ze zdjęciem Adama Lenkie-
wicza, ukazującym fragment Wisły 
wraz z  mostem Kierbedzia oraz za-
cumowanymi barką i statkiem. To re-
alistyczne ujęcie nadrzecznych okolic 
Warszawy kontrastuje ze wspomnia-
ną już krakowską pocztówką Puchal-
skiego. Nawet zdjęcie Lenkiewicza 
dalekie jest jednak od ascetycznych, 
nowatorskich nokturnów warszaw-
skich Czesława Olszewskiego, któ-
ry jest autorem wielu intrygujących, 
nocnych ujęć Alei Jerozolimskich, 
Wału Miedzeszyńskiego i  Wybrzeża 
Gdańskiego. Śmiała kompozycja ob-
razu, wybór miejsc niemal zupełnie 
opustoszałych oraz świadome wy-
korzystanie rytmicznego rozmiesz-
czenia latarń ulicznych czynią z  jego 
zdjęć modelowe, wybitne artystycz-
nie przykłady chłodnej fotograficznej 
wizji nowoczesnej metropolii.

Gdynia na pocztówkach Atla-
su pokazywana była podobnie jak 
Warszawa. Także i  tu – na zdjęciach 
Adama Lenkiewicza – zobaczymy 
eleganckie, szerokie ulice rozświetlo-
ne rzędami latarń i  urozmaicone syl-
wetkami regularnie rozmieszczonych 
drzew. Na fasadach modernistycznych 

cywilizacji i  idyllicznej natury. Foto-
graf wykorzystał estetyczny potencjał 
drzemiący w  wilgotnej powierzchni 
chodnika, wydatnie dodając liryzmu 
fotografowanej przestrzeni. Spośród 
nocnych widoków Lwowa wydanych 
przez Książnicę-Atlas warto wymie-
nić jeszcze serię monumentalnych, 
patriotycznych widoków Cmentarza 
Orląt Lwowskich autorstwa Józefa 
Treszki, nasyconą powagą i religijnym 
patosem.

Wizje Krakowa i  Zamościa, kre-
owane w  nokturnowych widoków-
kach Książnicy-Atlas, w jeszcze więk-
szym stopniu niż w  wypadku Lwo-
wa, opierają się na wyeksponowaniu 
i  podkreśleniu walorów zabytkowej 
architektury. Zamość na zdjęciach 
nocnych Adama Lenkiewicza jest 
reprezentowany w  postaci zabytko-
wego ratusza i  kamieniczek ormiań-
skich. Urozmaiceniem tych fotografii 
jest ludzki sztafaż i motywy dorożek. 
W krakowskich pocztówkach Atlasu 

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

4 | Roman 
Puchalski,	
„Warszawa. 
U zbiegu Nowego 
Świata	i	Al.	3	
Maja	wieczorem”,	
1938,	wym.	9	x	14	
cm	(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej	
w	Warszawie)

5 |	Adam	
Lenkiewicz,	
„Gdynia.	Batory	
w	nocy”,	1939,	
wym.	11	x	15	
cm		(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej	
w	Warszawie)

6 | Roman 
Puchalski,	
„Zakopane	w	nocy.	
Widok	kościółka”,	
1939,	pocztówka,	
wym.	10,5	x	14,5	
cm	(w	zbiorach	
Biblioteki	
Uniwersytetu	Marii	
Curie-Skłodowskiej	
w	Lublinie)

................................
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budynków odbija się blask ulicznych 
neonów. Gdzieniegdzie stoją zaparko-
wane samochody. Życie tego nadmor-
skiego miasta pulsuje w  ukryciu, nie 
anektując opustoszałych ulic. Do naj-
ciekawszych nokturnowych pocztó-
wek Książnicy-Atlas prezentujących 
Gdynię należą: ujęcie MS Batorego 
zacumowanego w  porcie autorstwa 
Adama Lenkiewicza oraz widok mia-
sta utrwalony z  perspektywy Zatoki 
Gdańskiej przez Zenona Chruszcza. 
Widokówki te przekonują, że noc-
na sceneria również mogła stanowić 
okazję do podkreślenia wagi osiągnięć 
Drugiej Rzeczypospolitej, posiada-
jącej nie tylko nowoczesny port, ale 
również własne transatlantyki.

Warto przyjrzeć się także pocz-
tówkom Książnicy-Atlas ukazującym 
łódzką katedrę św.  Stanisława Kostki 
czy zakopiański kościół na Pęksowym 
Brzyzku. Włodzimierz Pfeiffer, autor 
pierwszego z  wymienionych zdjęć, 
w  interesujący sposób wykorzystał 
ekspresyjny potencjał słupów świa-
tła rzutowanych na świątynię z nisko 
umieszczonych reflektorów. Smugi 

światła tworzą swoistą symfonię bla-
sku na tle nieba, uwypuklając monu-
mentalne sylwetki sygnaturki i wieży. 
Fotowidokówka ze zdjęciem Romana 
Puchalskiego, ukazującym kościół na 
Pęksowym Brzyzku, stanowi interesu-
jący przykład zimowego, nastrojowe-
go portretu fotograficznego drewnia-
nej świątyni.

Noc dodaje uroku miastom 
uwiecznionym na widokówkach 
Książnicy-Atlas, wydobywając wy-
łącznie to, co w  nich najpiękniejsze. 
Autorzy poszczególnych zdjęć pomi-
jają świadectwa ubóstwa, które mogli-
byśmy dostrzec na międzywojennych 
ulicach także nocą. W  świetle latarń 
poszczególne miejscowości sprawiają 
wrażenie oaz spokoju i uporządkowa-
nia. Ta racjonalistyczna, podszywająca 
się pod realizm wizja polskich miast 
krzepi serce i  cieszy oko. Przedsię-
wzięcie wydawnicze Książnicy-Atlas 
realizowało swoistą formułę fotogra-
fii „złotego środka”. Analizowane wi-
dokówki sytuują się bowiem pomię-
dzy biegunami wyznaczanymi z  jed-
nej strony przez liryczne, malarskie 

nokturny piktorialistów, z  drugiej zaś 
przez skrajnie ascetyczne zdjęcia noc-
ne Czesława Olszewskiego oraz poszu-
kiwania twórców awangardowych. Po-
mimo krajoznawczej tematyki, fotowi-
dokówki Atlasu nie były wykonywane 
przy użyciu miękko rysujących obiek-
tywów, pozwalających na uzyskanie 
efektów typowych dla estetyki pik-
torialnej. Twórcy omawianych zdjęć 
stosowali niekiedy wycinkowe kadro-
wanie lub dynamiczne kompozycje 
oparte na diagonalach bądź wprowa-
dzali wyraziście kontrastujące partie 
świateł i cieni. Ze względu na wymóg 
czytelności świata przedstawionego – 
charakterystyczny dla medium karty 
pocztowej – nie decydowali się jed-
nak na stosowanie awangardowych 
form fotograficznego wyrazu. Dzięki 
wysokiej jakości oraz przemyślanemu 
doborowi środków do założonych ce-
lów, pocztówki Książnicy-Atlas oferu-
ją widzowi oryginalną i ujmującą wizję 
nocnego świata, ukazując urok najcie-
kawszych fragmentów polskich miast.

Piotr Cyniak

Wystawa	„Leonardiana	w	kolekcjach	polskich”,	czynna	do	15	paździer-
nika	 	 br.	w	Muzeum	Pałacu	Króla	 Jana	 III	w	Wilanowie,	 otwiera	 cykl	

prezentacji	 „Co	 jest	 czym:	 oryginał,	 replika,	 kopia”,	 ukazujących	 dzieła	
z	kolekcji	wilanowskiej	w	kontekście	zainteresowań	i	fascynacji	kolekcjoner-
skich	w	Polsce	(zob.	„Spotkania	z	Zabytkami”,	nr	11-12,	2019,	s.	60-62).	
Ekspozycja	odwołuje	 się	do	dziedzictwa	Leonarda	da	Vinci	 (rozumianego	
jako	dziedzictwo	idei,	form	i	warsztatu	mistrza),	a	także	inicjuje	nowe	ob-
szary	 badawcze,	 pokazując	 zarówno	 niezwykłe	 dzieła,	 jak	 i	 historię	 oraz	
konteksty	ich	nabycia,	przypomina	również	o	problemie	
rozproszenia	polskich	historycznych	prywatnych	kolekcji	
dzieł	sztuki,	ciągle	wymagającym	pogłębionych	interdy-
scyplinarnych	 badań.	 Elementem	wystawy	 jest	 też	 pre-
zentacja	zaawansowanych	technologicznie	metod	bada-
nia obrazów i sposobów oceny ich wieku. 

Ekspozycji	 towarzyszy	 katalog.	 Część	 pierwsza	 pu-
blikacji	 zawiera	 pięć	 esejów.	 Anna	 Kwiatkowska	 pisze	
o	archiwum	 leonardianów	w	zbiorach	wilanowskich,	Do-
rota	 Folga-Januszewska	 o	 fascynacjach	 kolekcjonerskich	
Stanisława	Kostki	Potockiego	oraz	 jego	zainteresowaniu	
leonardianami,	 Elżbieta	 Modzelewska	 i	 Iwona	 Szmelter	
przedstawiają	 historię	 oraz	 najnowsze	 badania	 obrazu	
„Zbawca	Świata”	(„Salvator	Mundi”),	stanowiącego	cen-

tralny	punkt	ekspozycji,	natomiast	Agnieszka	Woźniak-Wieczorek	opisuje	le-
onardiana	w	kolekcjach	dzieł	sztuki	polskich	rodzin	w	XIX	w.

W	drugiej	części	publikacji	przedstawiono	39	zaprezentowanych	na	wy-
stawie	obiektów,	w	tym	sześć	obrazów	(na	płótnie,	desce	i	pergaminie)	oraz	
grafiki	 i	 rysunki	korespondujące	 formalnie	 i	 treściowo	z	obrazem	„Salvator	
Mundi”.

Uwagę	 zwracają	 obszerne	 noty	 katalogowe,	 opracowane	 przez	Małgo-
rzatę	 Biłozór-Salwę,	 Filipa	 Chmielewskiego,	 Ewę	 Gwiazdowską-Banaszek,	

Emilię	 Kłodę,	 Annę	 Olszewską,	 Izabelę	 Przepałkowską	
i	Izabelę	Żak.	Noty	zawierają	imię	i	nazwisko	autora,	da-
towanie,	pierwowzór	dzieła	(jeśli	 jest	znany),	 technikę,	
wymiary, adnotacje, numer inwentarzowy, pochodzenie, 
szczegółowy	 opis	 scen,	 historię	 obiektu,	 wystawy,	 na	
których	był	eksponowany	i	bibliografię.

Atutem	 publikacji	 jest	 opracowanie	 graficzne	 i	 szata	
edytorska	 autorstwa	 Macieja	 Buszewicza,	 a	 ciekawost-
ką	 ukryta	 tajemnica	 obwoluty	 katalogu.	 Po	 jej	 zdjęciu	
i	rozłożeniu	na	wewnętrznej	karcie	widać	reprodukowany	
w	skali	niemal	jeden	do	jednego	główny	obraz	ekspozycji	
–	„Salvator	Mundi”.

Na	końcu	katalogu	zamieszczono	bibliografię,	 indeks	
nazwisk	i	nazw	własnych.

Spotkanie z książką

LEONARDIANA
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Album  
rodziny Lubomirskich 
z Przeworska

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

W  zbiorach Muzeum-
-Zamku w  Łańcu-
cie znajduje się al-
bum przedstawicieli 

tzw. przeworskiej linii ordynackiej 
książąt Lubomirskich, który stano-
wi tylko niewielką część archiwum 
fotograficznego tego rodu. W  cią-
gu wielu lat przez antykwariaty lub 
osoby prywatne polskie instytucje 
kultury weszły w  posiadanie tego 
rodzaju pamiątek. Wprawdzie foto-
grafie w  albumie rodziny Lubomir-
skich nie dotyczą w  żaden sposób 
łańcuckiego muzeum, ale rodzina 
ta była związana z  Łańcutem przez 
Henryka Lubomirskiego, będącego 

ZBIORY I ZBIERACZE

1 | Brama do parku 
i	pałacu	w	Przeworsku

2 |	Przed	pałacem	
w	Przeworsku,	1892	r.,	
fotografia	„trzech	
pokoleń”;	stoją	
od	lewej:	Jadwiga	
Hussarzewska	(siostra	
księżnej	Eleonory),	
księżna	Eleonora	
z Hussarzewskich 
Lubomirska,	książę	
Andrzej	Lubomirski,	
mężczyzna	pierwszy	
od	lewej	to	Józef	
Hussarzewski	(ojciec	
księżnej	Eleonory,	
podróżnik),	obok	niego	
Helena	z	Sierakowskich	
Hussarzewska, 
kobieta z prawej 
strony nieznana 
z imienia, dzieci 
Eleonory	i	Andrzeja	
Lubomirskich,	od	
lewej:	Helena,	Teresa	
i	Jerzy	Rafał

1

2
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wychowankiem księżnej marszałko-
wej Izabeli Lubomirskiej. W  zamku 
w  Łańcucie mieszkał i  dorastał. Po 
śmierci swojej protektorki przeniósł 

się do pałacu w  Przeworsku, w  któ-
rym przebywał w  okresie wiosenno-
-letnim, a  na jesień i  zimę przenosił 
się do pałacu w  Wiedniu. W  histo-
rii naszego kraju zapisał się przede 
wszystkim jako pierwszy kurator Za-
kładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Lwowie i wybitny mecenas kultu-
ry. Jego jedyny syn, Jerzy Henryk Lu-
bomirski, był wybitnym politykiem 
galicyjskim, pierwszym ordynatem 
przeworskim.

Jerzy Lubomirski, ożeniony 
z  Cecylią Zamoyską, miał czwo-
ro dzieci: Teresę, Marię, Andrzeja 

i  Kazimierza. Teresa zmarła po wyj-
ściu za mąż w młodym wieku. Maria 
była żoną Benedykta Tyszkiewicza 
z  Andruszówki (dawniej gubernia 
kijowska), przemysłowca, wpływo-
wego członka syndykatu cukrowni-
czego w  Rosji, właściciela cukrowni 
w Pliskowie i fabryki maszyn w Ber-
dyczowie. Kazimierz Lubomirski 
ożenił się z  Teresą Wodzicką i  za-
mieszkał w Myślenicach pod Krako-
wem, zajmował się przemysłem le-
śnym i polityką. Andrzej Lubomirski 
ożenił się z  Eleonorą Hussarzewską 
ze Szczucina koło Tarnowa, zasłynął 
jako inicjator rozbudowy polskiego 
przemysłu cukrowniczego, ale także 
maszynowego i  rolnego. Był polity-
kiem, drugim, a  zarazem ostatnim 
ordynatem przeworskim i kuratorem 
Ossolineum we Lwowie.

To właśnie dzięki zaangażowaniu 
księcia Andrzeja uratowano przed 
konkurencją austriacką w  Galicji 

3 |	Andrzej	Lubomirski	przy	sekretarzyku,	
na	którym	stoją	m.in.	fotografie	jego	rodziców:	
Jerzego	Henryka	i	Cecylii	z	Zamoyskich

4 |	Pożegnanie	księcia	Andrzeja	Lubomirskiego	
(siedzi	w	środku	obok	księdza)	przed	dworcem	
kolejowym	w	Przeworsku	przed	wyjazdem	księcia	
do	Lwowa	na	posiedzenie	Sejmu	Krajowego	
w	1907	r.

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

3

4
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maszyn we Lwowie, kauczuku w Byd-
goszczy, a  także Bank Przemysłowy 
we Lwowie. Dziś, nieco zapomniany, 
przeszedł książę Andrzej do historii 
jako orędownik rozwoju przemysłu 
w porozbiorowej Polsce, a po 1918 r. 
na terenie Drugiej Rzeczypospolitej. 
To dzięki jego inicjatywom powstała 

kolej wąskotorowa Przeworsk-Dy-
nów, Tarnów-Szczucin, kolej nor-
malnotorowa relacji Przeworsk-Roz-
wadów. Rozpowszechnił uprawę bu-
raków cukrowych i  zmodernizował 
Ordynację Przeworską.

W albumie, wśród około 500 fo-
tografii najwięcej ukazuje drugiego 
ordynata przeworskiego, Andrze-
ja Lubomirskiego, jego żonę, dzieci 
oraz osoby pochodzące z  ich kręgu 
towarzyskiego. Przeważają fotogra-
fie z  podróży, polowań, spotkań ro-
dzinnych i  biznesowych. Ponadto 
są w  zbiorze fotografie osób z  kręgu 
„wielkiej polityki”, a  nawet korono-
wanych głów takich państw, jak Bel-
gia, Rumunia czy Austro-Węgry.

Właściciel albumu, Andrzej Lu-
bomirski, w 1944 r. wyjechał z Prze-
worska tuż przed wkroczeniem 
wojsk sowieckich i  udał się na emi-
grację. Zmarł w  1953  r. w  wieku 91 
lat w Brazylii. 

Łukasz Chrobak

jedyną polską cukrownię w Przewor-
sku, której był twórcą i  właścicie-
lem. Andrzej Lubomirski brał udział 
w wielu innych inwestycjach przemy-
słowych w zaborze austriackim i wol-
nej Polsce. Do jego największych 
dzieł, oprócz cukrowni w  Przewor-
sku i w Horodence, należały fabryki: 

W	2014	r.	w	Muzeum	Narodowym	w	Krakowie	czynna	była	wystawa	„Mak-
symilian	 Gierymski.	 Dzieła,	 inspiracja,	 recepcja”.	 Ekspozycja	 stanowiła	

wstęp	do	podjętych	przez	krakowskie	Muzeum	Narodowe	interdyscyplinarnych	
prac	badawczych,	mających	na	celu	rozpoznanie	i	określenie	warsztatu	malar-
skiego	artysty,	których	efektem	jest	wydana	w	2019	r.	publikacja	Maksymilian 
Gierymski (1846-1874). Katalog dzieł zebranych	(autorzy	tekstów:	Aleksandra	
Krypczyk-De	Barra,	Elżbieta	Zygier,	Anna	Klisińska-Kopacz,	Piotr	Frączek).	Jest	
to	 pierwszy	wyczerpujący	 i	 obszerny	 (512	 stron)	 katalog	 prac	Maksymiliana	
Gierymskiego,	„artysty o warszawskich korzeniach i europejskim formacie”. 

Jak	czytamy	we	wstępie,	„Radość z tak monumentalnego efektu badań 
łączy się z […] odnalezieniem obrazu »Zima w małym mia-
steczku«, który był jedną z największych strat wojennych 
naszego Muzeum”.

Katalog	składa	się	z	dwóch	części.	Część	pierwsza,	obej-
mująca	obrazy	olejne,	podzielona	została	na	rozdziały:	Krajo-
brazy, pejzaże ze sztafażem, sceny rodzajowe, Sceny wojsko-
we, powstańcze i batalistyczne, Kompozycje „zopfowe”	(sce-
ny	polowań	w	strojach	z	XVIII	w.),	Studia zwierząt, Martwe 
natury, Portrety, studia portretowe,	na	końcu	przedstawiono	
obrazy	o	trudnej	do	ustalenia	lub	wątpliwej	atrybucji.  

Część	 druga	 obejmuje	 rysunki,	 akwarele,	 gwasze,	 ilu-
stracje;	 oprócz	 prac	 o	 tematyce	 znanej	 z	 części	 pierwszej	
wydzielone	tu	zostały	też	Szkicownik	(1869-1872),	Album 

(1867-1870),	 Ilustracje w czasopismach i kalendarzach,	 a	 także	 dzieła	
znane	ze	wzmianek,	zaginione	i	prace	o	wątpliwej	atrybucji.

W	 katalogu	 zamieszczono	 ponadto	 alfabetyczny	wykaz	 najważniejszych	
kolekcjonerów,	ofiarodawców,	marszandów,	antykwariuszy,	 ekspertów,	bio-
grafów	oraz	domów	aukcyjnych	związanych	z	funkcjonującymi	na	rynku	sztuki	
dziełami	Maksymiliana	Gierymskiego,	literaturę,	w	której	pojawiają	się	infor-
macje	na	temat	jego	dzieł	i	spis	wystaw	(w	latach	1865-2017),	na	których	
je prezentowano.

Publikację	 zamykają	 tabele	 przedstawiające	 pigmenty	 zidentyfikowane	
w	zaprawie	i	warstwie	malarskiej	obrazów	olejnych	malarza	i	jemu	przypisywa-

nych,	paletę	barw	najczęściej	przez	niego	używanych	oraz	in-
deks	dzieł	Gierymskiego	i	nazwisk	występujących	w	katalogu.

W	 notach	 katalogowych	 podano	 datowanie,	 wymiary,	
technikę,	 rodzaj	 podobrazia,	 oznaczenia	warsztatowe	 (pie-
czątki	 producentów	 i	 dystrybutorów	 podobrazi),	 prowe-
niencję,	 autorskie	 sygnatury,	 napisy,	 alternatywne	 wersje	
tytułów,	historie	danego	dzieła,	wystawy,	na	których	je	wy-
stawiano,	bibliografię.	Są	tu	też	informacje	na	temat	składu	
pierwiastkowego	zaprawy	i	warstwy	malarskiej	przebadanych	
obrazów	metodą	fluorescencji	rentgenowskiej.

Starannie	wydana	publikacja	o	ciekawej	szacie	graficznej	
z	bardzo	dobrej	jakości	reprodukcjami	pozwoli	wzbogacić	na-
szą	wiedzę	o	sztuce	polskiej	XIX	w.

Spotkanie z książką

KATALOG	DZIEŁ	MAKSYMILIANA	GIERYMSKIEGO

5 |	VII	Zjazd	Cukrowniczy	(20	czerwca	1929	r.)	
w	Auli	Collegium	Medicum	w	Poznaniu

................................................................................
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Pod takim tytułem w  Mu-
zeum im. Emeryka Hutten-
-Czapskiego w  Krakowie 
można zwiedzać wystawę 

fałszywych monet ze zbioru Lecha 
Kokocińskiego.

Proceder fałszowania monet jest 
równie stary, jak ich wynalezienie. 
Od początku ludzie starali się popra-
wić swój ekonomiczny byt poprzez 
tworzenie własnych pieniędzy, na-
ruszając tym samym prawa ich ofi-
cjalnych emitentów. Nie ustawał on 
mimo przewidywanych dla fałszerzy 
surowych kar, wśród których znajdo-
wały się również wymyślne i  mające 
odstraszyć naśladowców tortury. Fał-
szowanie monet od zawsze uznawano 
za jedno z  najcięższych przestępstw, 
bo skierowane było przeciw władcy, 
państwu i  jego mieszkańcom. Parali 
się nim ludzie ze wszystkich sfer, nie 
tylko ci wywodzący się ze środowisk 
przestępczych, ale także książęta, du-
chowni, bankierzy, mieszczanie, kup-
cy i  zdesperowani biedacy. Często 
również władcy używali fałszywych 
pieniędzy jako broni przeciw swoim 
wrogom. Do fałszerstw monet i bank-
notów wykonywanych na szkodę emi-
tenta dołączyły te tworzone z  myślą 
o  kolekcjonerach, a  ich liczba rosła 
wraz z popularyzacją zbierania numi-
zmatów i  co za tym idzie, wzrostem 
ich cen. 

Wraz z  rozwojem wiedzy dalsze-
mu udoskonaleniu podlegały i  nadal 
podlegają metody fałszowania monet 
i  banknotów. Wykorzystywane są do 
tego coraz częściej odlewy ciśnienio-
we, dające pozór bicia monety, skano-
wanie 3D pozwalające na wykonanie 
znakomitych matryc, widoczny jest 
również postęp w zakresie sztucznego 
patynowania. Do wybijania współcze-
snych odpowiedników używa się też 
niekiedy oryginalnych, ale wytartych 
monet z  epoki, co uniemożliwia wy-
krycie fałszerstwa za pomocą analizy 

składu metalu. Sprawę ułatwia prze-
niesienie handlu do internetu, gdzie 
weryfikacji autentyczności dokonuje 
się przeważnie na podstawie zdjęć. Ze 
współczesnymi fałszerstwami niejed-
nokrotnie mają problemy nawet po-
ważne domy aukcyjne czy firmy zaj-
mujące się potwierdzeniem oryginal-
ności monet.

Fałszywe pieniądze towarzyszą 
nam do dziś, choć czasami możemy 

nie wiedzieć, że weszliśmy w  ich po-
siadanie, a następnie płacąc nimi stać 
się nieświadomymi ich dystrybutora-
mi. Podobnie jest z fałszerstwami mo-
net historycznych. Któż bowiem nie 
skusiłby się w  trakcie egzotycznych 
wczasów na okazyjny zakup garści an-
tycznych monet, wykopanych „przed 
chwilą” w piaskach pustyni i oferowa-
nych przez ich znalazcę u bram kuror-
tu lub u  stóp którejś z  turystycznych 

Uwaga! Fałszerstwo
..............................................................................................................................................

1 |	Współczesna	
imitacja statera 
Pantikapejonu	z	IV	w.	
p.n.e. w srebrze, 
autorstwa	Sleveya	
Petrova;	kolekcja	Lecha	
Kokocińskiego

2 |	Fałszerstwo	z	epoki	
denara	krzyżowego	z	lat	
1065-1100,	wykonane	
przez pokrycie 
miedzianego	wnętrza	
srebrną	blachą;	dar	
Lecha	Kokocińskiego

3 |	Talar	koronny	
Zygmunta	I	Starego	
(1506-1548),	
dziewiętnastowieczne	
fałszerstwo	Józefa	
Majnerta	na	szkodę	
kolekcjonerów;	kolekcja	
Emeryka Hutten- 
-Czapskiego	(dar	
rodziny	Czapskich)

4 | Dukat koronny 
Zygmunta	I	Starego	
(1506-1548)	autorstwa	
Fajna,	fałszerstwo	
dziewiętnastowieczne	
na	szkodę	
kolekcjonerów;	kolekcja	
Emeryka Hutten- 
-Czapskiego	(dar	
rodziny	Czapskich)

5 |	Fałszywy	szeląg	
koronny	Jana	II	
Kazimierza	(1649-1668)	
z	1666	r.;	dar	Lecha	
Kokocińskiego

1 2

3

4

5

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2020           64



Z WIZYTĄ W MUZEUM

atrakcji. Szczęśliwi nabywamy taką 
niezwykłą pamiątkę z  wakacji, licząc, 
że ich późniejsza odsprzedaż się opła-
ci. Tymczasem dziesiątki fałszerskich 
warsztatów czy wręcz małych przed-
siębiorstw, pełną parą pracujących 
w  Europie czy Chinach, produkują 
kolejne ich kilogramy.

W  założonym w  1883  r. Gabi-
necie Numizmatycznym Muzeum 
Narodowego w  Krakowie, obecnie 
mającym siedzibę w  Muzeum im. 
Emeryka Hutten-Czapskiego (Od-
dział Muzeum Narodowego w  Kra-
kowie), obok wybitnych dzieł bitych 
w  szlachetnych kruszcach, licznych 
unikatów i  znakomitych rzadkości, 

znajdują się także obiekty, które re-
prezentują ciemną stronę mennictwa 
i kolekcjonerstwa. Niejednokrotnie są 
to obiekty brzydkie, technicznie nie-
udolnie wykonane i  pozbawione du-
cha epoki. 

Drogi napływu monet fałszy-
wych do zbiorów Muzeum Narodo-
wego w  Krakowie były i  są różnora-
kie. Fałszerstwa z  epoki wchodziły 
w  skład przekazywanych do niego 
wielkich zbiorów, jak kolekcja Eme-
ryka Hutten-Czapskiego (1828-
1896) czy Zygmunta Zakrzewskiego 
(1867-1951), i  były one włączane 
przez ich twórców świadomie, 
zgodnie z  zaleceniem znakomitego 

numizmatyka Karola Beyera (1818-
1877), by zbiór poza „blaskami” 
ukazywał także „cienie numizmaty-
ki”. Znajdowały się w  nich również 
fałszerstwa, z  których te zdemasko-
wane już w  XIX  w. pozostawiano 
jako ciekawostkę lub przestrogę dla 
następnych pokoleń zbieraczy. Z ko-
lei te nierozpoznane tkwiły w  nich 
przez dziesiątki lat, by w  końcu 
dzięki dociekliwości badaczy ulec 
zdemaskowaniu.

Obecnie kolekcja monet fałszy-
wych Gabinetu Numizmatycznego, 
której trzon stanowi dar Lecha Ko-
kocińskiego (4500 obiektów), liczy 
niemal 7 tys. egzemplarzy i  ciągle się 
powiększa. Na wystawie można zo-
baczyć wybór obiektów z  tego ze-
społu od czasów antycznych po rok 
1990, zarówno tych tworzonych ze 
szkodą dla emitenta, jak i  na szkodę 
kolekcjonerów.

 Anna Bochnak
Mateusz Woźniak

Wystawa „Uwaga! Fałszerstwo” w  Mu-
zeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego  
w Krakowie (ul. Piłsudskiego 12) czynna 
będzie do 31 maja 2020 r.; jej kuratorami 
są Anna Bochnak i Mateusz Woźniak.

W Muzeum	 Narodowym	 w	 Warszawie	 od	 5	 grudnia	 2019	 do	 16	 lutego	2020	r.	można	było	zwiedzać	ekspozycję	zatytułowaną	„Wystawa,	któ-
rej	nie	było…	Ignacy	Łopieński	(1865-1941)	–	odnowiciel	sztuki	graficznej”	
(zob.	„Spotkania	z	Zabytkami”,	nr	11-12,	2019,	s.	53-57).

Towarzyszący	wystawie	katalog	składa	się	z	dwóch	części.	W	pierwszej	
części	Ewa	Frąckowiak	przedstawia	środowisko	artystów	grafików	działa-
jących	w	Europie	w	drugiej	połowie	XIX	w.	Piotr	P.	Czyż,	kurator	wystawy,	
pisze	o	Łopieńskim	jako	polskim	Félixie	Bracquemondzie	(artysta	tak	był	
nazywany,	 bo	 podobnie	 jak	 francuski	 popularyzator	 szlachetnych	 tech-
nik	graficznych	z	akwafortą	na	czele	odegrał	znaczącą	rolę	w	odrodzeniu	
grafiki).	 Piotr	 P.	 Czyż	 opisuje	 Łopieńskiego	 nie	 tylko	 jako	
artystę	grafika,	ale	też	jako	wykonawcę	prac	z	zakresu	gra-
fiki	użytkowej,	 ekslibrisów,	który	kształcił	 się	w	dziedzinie	
rzeźby,	medalierstwa,	 projektowania	 przedmiotów	 rzemio-
sła	artystycznego.	Kurator	wystawy	przedstawia	 też	 szcze-
gółowo	 życie	 i	 działalność	 Ignacego	 Łopieńskiego,	 w	 tym	
organizowane	 przez	 niego	 warsztaty	 grafiki	 (w	 których	
uczestniczyli	 m.in.	 Pankiewicz	 i	 Wyczółkowski),	 członko-
stwo	w	Towarzystwie	Zachęty	Sztuk	Pięknych	i	Towarzystwie	
Przyjaciół	 Sztuk	 Graficznych,	 działalność	 społecznikowską	
w	 czasie	 pierwszej	 wojny	 światowej,	 pracę	 pedagogiczną	
i	propagowanie	grafiki	polskiej	w	latach	1923-1930.	Wykaz	

ważniejszych	opracowań	dotyczących	twórczości	Łopieńskiego	zamyka	tę	
część	teoretyczną.

W		części	drugiej	katalogu	przedstawiono	prace	Łopieńskiego	eksponowane	
na	wystawie,	która	jest	pierwszą	tak	obszerną	prezentacją	dzieł	artysty,	ukazaną	
w	szerszej,	europejskiej	perspektywie.	Uwzględnione	tu	zostały	wszystkie	prace	
Łopieńskiego	znajdujące	się	w	Muzeum	Narodowym	w	Warszawie,	uzupełnione	
dziełami	z	innych	polskich	kolekcji	i	wzmiankowanymi	w	literaturze.	Prace	zgru-
powane	 w	 porządku	 chronologicznym	 w	 pięciu	 rozdziałach	 obejmują	 grafikę	
(warsztatową,	interpretacyjną	i	reprodukcyjną,	użytkową,	ilustracje,	ekslibrisy),	
matryce	graficzne,	rysunki,	malarstwo,	medale	i	rzemiosło	artystyczne.

Noty	 katalogowe	 zawierają	 wiele	 szczegółowych	 informacji:	
tytuł,	 technikę,	 podłoże,	 wymiary,	 sygnatury,	 napisy,	 numery	
inwentarzowe,	 proweniencję,	 bibliografię,	 opisy	 scen	 z	 komen-
tarzem.	Wymiary	odbitek	graficznych	wykonanych	metodą	druku	
wklęsłego	 (akwaforta,	 akwatinta,	miedzioryt,	 sucha	 igła,	mez-
zotinta,	 heliograwiura)	 dotyczą	 odcisku	 płyty,	 przy	 litografii,	
drzeworytach	i	cynkotypii	wymiary	odnoszą	się	do	zarysowanego	
miejsca	 kompozycji.	 W	 przypadku	 rysunków	 i	 akwarel	 wymiary	
określają	wielkość	karty	papieru.	Oznaczenia	graficzne	objaśniają,	
czy	dana	praca	jest	prezentowana	na	wystawie	z	ilustracją	w	ka-
talogu,	 niepokazywana	na	wystawie	 z	 ilustracją	w	 katalogu	 lub	
prezentowana	na	wystawie	bez	ilustracji	w	katalogu.

Spotkanie z książką

ODNOWICIEL	SZTUKI	GRAFICZNEJ

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

6 | Skasowane 
i	opieczętowane	
fałszywe	1000	
marek	polskich	
z	1919	r.

(zdjęcia: 1, 3-6 – 
Anna Olchawska; 
2 – Pracownia 
Fotograficzna MNK)

.............................6
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Pokazem specjalnym „Portret 
młodzieńca. W  poszukiwaniu 
zaginionego arcydzieła Rafa-
ela” (21 listopada 2019 – 19 

stycznia 2020) Muzeum Narodowe 
w  Warszawie, we współpracy z  Mu-
zeum Narodowym w  Krakowie, zain-
augurowało obchodzoną w  tym roku 
500. rocznicę śmierci światowej sła-
wy malarza z Urbino. Ekspozycja była 
skromna. Nie zobaczyliśmy też na niej 
ani jednego oryginalnego obrazu Ra-
faela (1483-1520), a  jednak, dzięki 
sprowadzonej z  Accademia Carrara 
w  Bergamo i  centralnie umieszczonej 
na wystawie najlepszej ze znanych ko-
pii z epoki zaginionego arcydzieła (jej 
reprodukcję zamieściliśmy na okładce 
tego numeru), udało się organizato-
rom nie tylko złożyć hołd wielkiemu 
mistrzowi epoki renesansu, lecz także 
wprowadzić zwiedzających w  klimat 
włoskiego malarstwa pierwszej połowy 
XVI w. i jego naśladowców. W ten nie-
typowy sposób nasza największa strata 
wojenna, „Portret młodzieńca” Rafa-
ela, choć tylko symbolicznie, była więc 
także obecna na warszawskim pokazie.

Kim jednak jest młodzieniec 
przedstawiony na tym obrazie? I  czy 
na pewno twórcą zaginionego dzieła 
był Rafael Santi?

Już w  pierwszym dniu funkcjo-
nowania tej małej wystawy zaintere-
sowani tematem mogli uczestniczyć 
w  zorganizowanym przez Muzeum 
Narodowe i  Włoski Instytut Kultu-
ry w  Warszawie międzynarodowym 
seminarium zatytułowanym „W  krę-
gu Rafaela i mocy oddziaływania jego 
twórczości w czasach Renesansu i Ba-
roku”. Dr Maria Cristina Rodeschi-
ni, dyrektorka muzeum Accademia 
Carrara w  Bergamo, w  wystąpieniu 

zatytułowanym „Accademia Carrara 
i Rafael” przybliżyła zebranym historię 
tej instytucji oraz scharakteryzowała 
jej zbiory, zatrzymując się nieco dłużej 
przy znajdującym się tam obrazie Ra-
faela „Św. Sebastian” i  przywiezionym 
z  Bergamo do Warszawy kluczowym 
dziele pokazu (malarz rzymski, „Por-
tret młodzieńca” (kopia), ok. 1550, 
olej, płótno). Niezależny badacz wło-
ski dr Mattia Vinco wygłosił referat 
Kilka uwag o obrazach włoskich w zbio-
rach Muzeum Narodowego w  Warsza-
wie, wskazując, że wiele z  tych dzieł 
znalazło się na poświęconej Rafaelowi 
ekspozycji i  zapowiadając ich dalsze 
badanie. Natomiast próbą odpowie-
dzi na postawione wyżej pytanie było 
wystąpienie dr. hab. Józefa Grabskiego, 
dyrektora Institute for Art Historical 
Research IRSA i  redaktora naczelne-
go czasopisma „Artibus et Historiae”, 
zatytułowane Kto jest autorem i  kogo 
przedstawia zaginiony „Portret mło-
dzieńca” z kolekcji XX. Czartoryskich?

Autor prezentacji częściowo 
zgodził się ze sformułowanym już 
w 1999 r. stwierdzeniem Janusza Wał-
ka, który w  artykule Rafaela „Portret 
młodzieńca” ze zbiorów Czartoryskich 
(„Rozprawy Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Seria nowa”, T. I, Kraków 
1999) napisał: „Ten wyraźnie ideali-
zowany wizerunek, będący w  pewnym 
sensie także autoportretem Rafaela – ale 
nie jako osoby fizycznej, lecz jako artysty 
– ukazuje człowieka sztuki pod postacią 
wytwornego cortegiano, który pośród 
wielu różnorodnych umiejętności posia-
da również umiejętność mistrzowskiego 
władania pędzlem, czego jednak wcale 
nie musi ostentacyjnie demonstrować” 
(s. 73). Zgodził się, ale tylko częściowo, 
ponieważ… odrzucił przyjęte przez 

Wałka stwierdzenie, że autorem tego 
dzieła jest Rafael Santi (!).

Kto zatem – powtórzmy pytanie – 
namalował zaginione dzieło? Według 
Józefa Grabskiego – uczeń i przyjaciel 
wielkiego Włocha Giulio Romano 
(właściwie: Giulio Pippi, 1492/1499-
1546). I chociaż, wysłuchawszy wywo-
du badacza w  tej kwestii wiele zebra-
nych na sali osób – sądząc z ich reakcji 
– przyjęło to ustalenie z pełną aproba-
tą, to przecież, opuszczając progi war-
szawskiego muzeum, chyba nikomu 
nie przyszło do głowy, by zasadniczo 
zmienić myślenie o  zaginionym obra-
zie. Cały czas poszukujemy bowiem 
słynnego „Portretu młodzieńca”, jed-
nego z  najwybitniejszych i  najcenniej-
szych arcydzieł światowej sztuki, bez 
względu na to kto je stworzył.

Wojciech Przybyszewski

Warszawska inauguracja 
„Roku Rafaela”

..............................................................................................................................................
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| Rafael	Santi,	„Autoportret	z	Giulio	Romano”,	
1518,	olej,	płótno,	wym.	99	x	83	cm	(w	zbiorach	
Luwru,	Paryż)	

................................................................................
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modlitwy,	które	są	świadectwem	
wielowiekowej	 obecności	 Ta-
tarów	 na	 ziemiach	 polskich;	
podobnie	 jest	 w	 pozostałych	
przypadkach.	 Świadectwo	 re-
nesansowo-manierystycznej ar-
chitektury z Krasiczyna budzi 
zachwyt	 zupełnie	 inny	 od	 tego,	
który	 wywołuje	 zaprojektowa-
ny	 w	 najdrobniejszych	 detalach	
krajobraz	Parku	Mużakowskiego.	

Enklawa	 zabytków	 rezydencjo-
nalnych	z	XVIII	i	XIX	w.	z	Kotliny	
Jeleniogórskiej	 jest	unikatem	na	
skalę	światową,	ale	z	całkowicie	
odmiennych przyczyn jest nim 
obiekt	 z	 Kamienia	 Pomorskiego	
–	 najstarszy	 zachowany	 zabytek	
murowanej	 architektury	 sakral-
nej	na	Pomorzu	Zachodnim	–	bu-
dowany	ponad	dwa	stulecia!	

Co	 mówią	 powyższe	 stwier-
dzenia?	 Wskazują	 na	 różno-
rodność	 i	 niezwykłą	 rozpię-
tość	 stylów,	 epok	 historycznych	
i	 kategorii,	 o	 które	 zahaczają	
i	w	których	mieszczą	się	powyż-
sze	 zabytki.	 Co	 zrobić,	 by	 za-
dbać	o	każdy	z	nich,	jak	objąć	je	

należytą	 opieką?	 Kolejne	 z	 po-
stawionych	 pytań	 zbliża	 nas	
do	 odpowiedzi	 na	 poprzednie:	
co	 łączy	 wymienione	 elementy	
dziedzictwa	Polski	z	pozostałymi	
99	obiektami?	

To	 Pomnik	 Historii	 –	 tytuł	
najwyższy,	 przyznawany	polskim	
zabytkom	 o	 szczególnych	 war-
tościach	 i	 znaczeniu	 dla	 naszej	
kultury.	 Rangę	 Pomnika	 Historii	
podkreśla	 fakt,	 że	 jest	 on	 usta-
nawiany	 przez	 Prezydenta	 Rze-
czypospolitej	Polskiej	specjalnym	
rozporządzeniem	 na	 wniosek	
Ministra	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	
Narodowego.	 Trudno	 się	 dziwić	

takiemu	 uwzniośleniu	 –	 budyn-
ki	i	tereny	niemal	otulają	swoim	
majestatem nasz kraj. 

Czy jednak odpowiednia 
ochrona to wszystko, czego po-
trzebuje zabytek? Czy instytucjo-
nalne	wyróżnienie	i	zaszczyt,	jaki	
się	z	nim	wiąże,	są	wystarczają-
ce?	Co	jest	niezbędne	do	zapew-
nienia	 przetrwania	 i	 ciągłości	
Pomników	 Historii?	 Jest	 to	 pa-
mięć.	Da	ona	gwarancję	ocalenia	
od	 zapomnienia,	 ale	 tylko	 wte-
dy,	kiedy	będzie	szła	w	parze	ze	
społecznym	 zainteresowaniem,	
czyli…	 z	 aktywnością	 na	 rzecz	
zabytków	licznie	odwiedzających	
je	osób.	Jak	to	zapewnić?	

W	 listopadzie	ubiegłego	 roku	
ruszyła	 akcja	 informacyjna	 we	
wszystkich	 pociągach	 InterCi-
ty,	w	ramach	której	podróżujący	
mogą	 zobaczyć	 spot	 promujący	
Pomniki	 Historii.	 Spoty	 wyświe-
tlane	są	w	pociągach	dojeżdżają-
cych	do	dworców	wielu	 polskich	
miast. Wszystko po to, by uzmy-
słowić	 podróżnym,	 że	 niemal	
w	 zasięgu	 ich	 wzroku	 znajdują	
się	obiekty	warte	obejrzenia.	

Miesiąc	wcześniej	Pomniki	Hi-
storii	 były	 również	 promowane	
w	 niespotykany	 dotąd	 sposób.	
Wszystko	 za	 sprawą	 Minister-
stwa	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Na-

rodowego	 i	 Biura	 Niepodległa,	
współpracującego	 z	 Narodowym	
Instytutem	 Dziedzictwa	 i	 Przed-
siębiorstwem	Państwowym	„Por-
ty	Lotnicze”.	Do	sierpnia	2020	r.	
czynna	 będzie	 wystawa	 „Naj-
cenniejsze	 dziedzictwo.	 Odkryj	
nasze	 Pomniki	 Historii”,	 będąca	
wizualną	 opowieścią	 o	 skarbach	
kultury	polskiej.	Dzięki	 temu,	że	
jest	 prezentowana	 w	 najwięk-
szym	 polskim	 porcie	 lotniczym,	
który	obsługuje	rocznie	około	18	
milionów	pasażerek	i	pasażerów,	
ma	szansę	dotrzeć	do	wielu	osób	
odwiedzających	Polskę.	

Oliwia	Kapturkiewicz

Co	 łączy	gdyńskie	 śródmieście	
z meczetami w Bohonikach 

i Kruszynianach, zamek w Krasi-
czynie	 z	 Parkiem	 Mużakowskim	
oraz	 pałace	 Kotliny	 Jeleniogór-
skiej	 z	 zespołem	 katedralnym	
Kamienia	Pomorskiego?	

Po	 odnalezieniu	 tych	 obiek-
tów na mapie, oznaczeniu ich 
punktami	 i	 połączeniu	 ze	 sobą	
łatwo	 zauważymy,	 że	 niemalże	

tworzą	granice	Polski.	Dobór	ich	
jest spontaniczny, a podobnych 
linii	 można	 oczywiście	 wytyczyć	
więcej.	Wiemy	 już,	w	co	powyż-
sze	punkty	się	łączą.	A	co,	wraz	
z	 innymi	 99	 obiektami,	 łączy	 je	
ze	sobą?	

Modernistyczne	 centrum	
morskiej	 stolicy	 Drugiej	 Rzeczy-
pospolitej	 na	 pierwszy	 rzut	 oka	
ma	 niewiele	 wspólnego	 z	 drew-
nianymi	muzułmańskimi	domami	

W granicach pamięci

| Zespół	katedralny	w	Kamieniu	
Pomorskim

(fot. Piotr Sekuła)
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kościoła ewangelickiego jest neo-
gotycki kościół w Stawiszynie. 
Dobrze zachowane elementy wnę-
trza, tj. ławy, organy czy chór 
oraz piękne sklepienie środkowej 
kopuły sprawia, że miejsce to jest 
magiczne. Jest to kolejny przykład 
dziedzictwa Kultury Europejskiej, 
o które należy zadbać, by następ-
ne pokolenia mogły je podziwiać”.

Marian	Naworski	 jest	również	
autorem	 fotografii,	 która	 zaję-

ła	 w	 konkursie	 trzecie	 miejsce;	
przedstawia	 ona	 chłodnię	 ko-
minową	 nieczynnej	 elektrowni.	
Drugie	 miejsce	 zajął	 Sławomir	
Milejski	 fotografią	wiatraka	 typu	
koźlak	 w	 Dobrej	 Nadziei.	 Histo-
ria	 powstania	 tego	 zdjęcia	 jest	
wyjątkowa: „Dużo jeżdżę, zwie-
dzam i robię zdjęć. Moją pasją 
jest fotografowanie obiektów 
architektury sakralnej drewnia-
nej oraz właśnie wiatraków. Jest 
to takie połączenie umiłowania 
fotografowania z kolekcjonowa-
niem. Zazwyczaj na jesień wy-
bieram się na wycieczki fotogra-
ficzne wg własnej mapy, w dany 
rejon w odległości do ~200 km 
od Wrocławia gdzie mieszkam. 

Wiatrak w Dobrej Nadziei znalazł 
się na trasie jednej z takich mo-
ich wypraw i był to ostatni sfo-
tografowany przeze mnie obiekt 
tego dnia – było późne popo-
łudnie, słońce stało już nisko, 
a poza tym od zachodu nadcią-
gała warstwa gęstszych chmur 
zwiastujących nadejście frontu 
atmosferycznego. Sam wiatrak 
znajduje się na terenie prywatnej 
posesji. Zajrzałem na podwórze 

i poprosiłem gospodarzy – prze-
miłych starszych ludzi – o zgo-
dę na sfotografowanie obiektu. 
Udzielili mi jej, szybko wróciłem 
do auta po statyw. Udało się 
wykorzystać ostatnie promie-
nie słońca. Szczęśliwie dla mnie 
koźlak po ostatnim obrocie, 
z czasów kiedy był jeszcze użyt-
kowany, pozostał zwrócony aku-
rat na zachód. Tak więc trafiłem 
na fotogeniczną scenerię oświe-
tlonej ciepłym poziomym świa-
tłem frontowej ściany wiatraka 
z zachowanymi jeszcze częścio-
wo śmigłami na tle delikatnie 
pokrywających niebo cirrusów. 
Jedno z wykonanych wówczas 
ujęć szczególnie przypadło mi do 

gustu – zostało ono przeze mnie 
wywołane z pliku RAW i przy 
okazji konkursu Wiki Lubi Zabyt-
ki trafiło do zasobów Wikimedia 
Commons. Cieszy mnie, że zdję-
cie to znalazło uznanie”	–	mówi	
Sławomir	Milejski.

W	 pierwszej	 dziesiątce	 zna-
lazły	 się	 również	 zdjęcia	 przed-
stawiające	m.in.	pałac	w	Smoli-
cach,	 płot	 obozu	Auschwitz-Bir-
kenau,	panoramę	głównej	hali	Ec	
Szombierki	 i	 Twierdzę	 Wisłouj-
ście	w	Gdańsku.

Wiki	 Lubi	 Zabytki	 to	 polska	
edycja	 największego	 konkur-
su	 fotograficznego	 na	 świecie,	
wpisanego	 do	 Księgi	 Rekordów	
Guinnessa.	 Pomysł	 na	 konkurs	
narodził	 się	w	2010	 r.	w	Holan-
dii.	 Rok	 później	 w	 rywalizacji	
o	 nagrody	 uczestniczyło	 już	 5,5	
tys.	fotografów	z	18	państw	eu-
ropejskich	(w	tym	z	Polski),	któ-
rzy	 przesłali	 łącznie	 ponad	 168	
tys.	zdjęć.	W	polskiej	edycji	kon-
kursu,	noszącej	nazwę	Wiki	Lubi	
Zabytki,	w	2012	r.	wzięło	udział	
679	 uczestników,	 którzy	 zała-
dowali	 do	 Wikimedia	 Commons	
ponad	 51	 tys.	 zdjęć	 polskich	
zabytków.	 Pod	 względem	 liczby	
przesłanych	 zdjęć	 Polska	 zajęła	
wtedy	 pierwsze	 miejsce	 wśród	
wszystkich	 krajów	 biorących	
udział	w	konkursie.

Ubiegłoroczna	edycja	konkur-
su	 odbywała	 się	 w	 dniach	 1-30	
września	2019	r.	Przez	cały	mie-
siąc	można	było	ładować	zdjęcia	
na	 stronę	 Wikimedia	 Commons,	
która	 jest	 repozytorium	wolnych	
mediów	Wikipedii	 i	 największym	
zbiorem	 wolnych	 plików	 multi-
medialnych	w	 sieci.	 Szczególnie	
cenne	są	zdjęcia	zabytków	mniej	
znanych,	 których	 zdjęć	 w	 in-
ternecie	 jest	 niewiele	 lub	 które	
nie	 prezentują	 odpowiedniego	
poziomu	 technicznego.	 Dzięki	
temu	 wspólnie	 budujemy	 naj-
większy	zbiór	fotografii	polskiego	
dziedzictwa	materialnego.

Wszystkie	 zdjęcia	 są	 na	 wol-
nych	 licencjach	 i	mogą	 zarówno	
ilustrować	 artykuły	 we	 wszyst-
kich	 wersjach	 językowych	 Wi-
kipedii,	 jak	 i	 posłużyć	 w	 celach	
edukacyjnych czy promocyjnych. 
Organizatorem	 konkursu	 była	
Wikimedia	Polska.

Agnieszka	Marszał

Niezwykle	magiczne	i	tajemni-
cze	wnętrze	nieczynnego	 już	

kościoła	 ewangelickiego	 w	 Sta-
wiszynie	 zwyciężyło	 w	 ubiegło-
rocznej	edycji	konkursu	Wiki	Lubi	
Zabytki.	 Drugie	 miejsce	 zajęła	
fotografia	przedstawiająca	drew-
niany wiatrak w Dobrej Nadziei, 
trzecie	 –	 chłodnię	 kominową	
w	 nieczynnej	 Elektrowni	 Węglo-
wej	EC2.	Wszystkie	zdjęcia	trafiły	
do zbiorów Wikipedii.

Na	ubiegłoroczną,	polską	edy-
cję	 konkursu	 Wiki	 Lubi	 Zabytki	
wpłynęło	prawie	7	 tys.	zdjęć	pol-
skich zabytków. Serca jurorów 
podbiła	 fotografia	 niezwykłego	
miejsca	 w	 Stawiszynie,	 wnętrza	
nieczynnego	 już	 dziś	 kościoła	
ewangelickiego.	 Jej	 autorem	 jest	
Marian	 Naworski.	 Jak	 sam	mówi,	
od	blisko	5	lat	podróżuje	po	Polsce	
i	za	pomocą	zdjęć	stara	się	poka-
zać	 zapomniane	 miejsca:	 „Inte-
resującym przykładem dawnego 

Konkurs Wiki Lubi Zabytki 2019

|	Marian	Naworski,	Nieczynny	
kościół	ewangelicki	w	Stawiszynie	–	
I miejsce 
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polskiego. Pierwszy z artykułów, 
autorstwa Zofii Helman, pre-
zentuje dzieje szkolnictwa mu-
zycznego w Warszawie okresu 

Królestwa Polskiego. Zawie-
ra nowe informacje dotyczą-
ce aspektów organizacyjnych, 
statutowych i personalnych 

omawianych szkół, dookreślenie 
funkcji uniwersyteckich Elsne-
ra i jego działalności pozauni-
wersyteckiej. Artykuł wyjaśnia 

W	 Pałacu	 Staszica	 w	 War-
szawie	6	 listopada	2019	 r.	

odbyła	 się	 uroczystość	 z	 oka-
zji	 85-lecia	 Towarzystwa	 im.	
Fryderyka	 Chopina,	 połączona	
z	 promocją	 27	 tomu	 „Rocznika	
Chopinowskiego”.	 Gości	 powi-
tała	 prof.	 Bronisława	 Kawalla,	
prezes	 TiFC.	 Słowo	 o	 „Roczni-
ku”	 wygłosiła	 redaktor	 naczel-
na	 dr	 Ewa	 Sławińska-Dahlig.	
Następnie	 można	 było	 wysłu-
chać	 trzech	 wystąpień:	 Piotra	
Mysłakowskiego	 –	 Błędy, pół-
prawdy i legendy w biografiach 
Chopina,	 Jeremiusza	 Glenska	 –	
Unikatowe chopiniana w kolek-
cji Ewy i Jeremiusza Glensków 
z Poznania	 oraz	 Ewy	 Sławiń-
skiej-Dahlig	 –	 85 lat Towarzy-
stwa im. Fryderyka Chopina. 
Osobom	 zasłużonym	dla	 propa-
gowania	dzieł	 i	 życia	kompozy-
tora	–	 Jeremiuszowi	Glenskowi,	
prof.	Zofii	Helman,	Piotrowi	My-
słakowskiemu	 i	 prof.	 Zbignie-
wowi	 Skowronowi	 –	 wręczono	
odznaki	 „Mecenas	 kultu	 Cho-
pinowskiego”,	 po	 czym	 nastą-
pił	 recital	 fortepianowy	 Karola	
Radziwonowicza, wiceprezesa 
TiFC.

Jak	 zaznaczyła	 Ewa	 Sławiń-
ska-Dahlig:	 „Rok 2019 to nie 
tylko 85. rocznica założenia To-
warzystwa im. Fryderyka Cho-
pina, lecz także 250. rocznica 
urodzin Józefa Elsnera – na-
uczyciela Chopina w zakresie 
kompozycji. Dlatego też dwa 
artykuły otwierające »Rocznik« 
nawiązują w dużej mierze do 
Józefa Elsnera – jego działal-
ności w szkolnictwie muzycz-
nym w Warszawie oraz jego ba-
dań nad właściwościami języka 

„Rocznik Chopinowski”  
na 85-lecie Towarzystwa im. Fryderyka Chopina

ROZMAITOŚCI

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

1 |	Członkowie	Towarzystwa	
im.	Fryderyka	Chopina;	na	pierwszym	
planie,	z	kwiatami	prof.		Bronisława	
Kawalla,	prezes	TiFC

2 |	Wystąpienie	Piotra	
Mysłakowskiego

1

2
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ich kontakty muzyczne, zagad-
nienia dotyczące nauczania gry 
na fortepianie. Szczególną uwa-
gę autor poświęca zainteresowa-
niom Chopina i Alkana folklorem 
muzycznym.

Kolejny artykuł – autorstwa 
Daniele Pistone dotyczy proble-
matyki Hexameronu i udziału 
Chopina w tym zbiorowym dzie-
le. Udział Chopina – w postaci 
VI	Wariacji	E-dur – jest zdaniem 
autorki świadectwem jego twór-
czej wieloznaczności i nowator-
stwa.

Przedmiotem rozważań nad 
muzyczną spuścizną Chopina 
w tomie 27 są również właści-
wości rytmiczne jego utworów 
o pierwowzorze tanecznym (na 
przykładzie wybranych Mazur-
ków) oraz rytm czasoprzestrzen-
ny w opracowaniach baleto-
wych, o czym pisze Mieczysława 
Demska-Trębacz.

Kolejne artykuły dotyczą cho-
pinianów i biografii kompozyto-
ra. W bieżącym tomie poświęco-
no dziewiętnastowiecznym cho-
pinianom trzy artykuły. Źródeł 
nowo odkrytych dotyczy artykuł 
Zbigniewa Skowrona Niezna-
ne	 autografy	 listów	 Fryderyka	
Chopina	 w	 zbiorach	 amerykań-
skich. Artykuł Renaty Sucho-
wiejko dotyczy źródeł już roz-
poznanych, mianowicie kolekcji 
Édouarda Ganche’a, której losy 

oraz istotne szczegóły historycz-
ne pozostawały dotąd nieznane, 
a dzięki zachowanej korespon-
dencji i dokumentacji okaza-
ły się możliwe do odtworzenia. 
Z kolei o wyjątkowym przykła-
dzie współczesnego gromadze-
nia chopinianów, a jednocześnie 
wspierania badań chopinologicz-
nych przez udostępnianie kolek-
cji do badań źródłowych na przy-
kładzie kolekcji Ewy i Jeremiusza 
Glensków, należącej obecnie do 
największych prywatnych kolek-
cji muzykaliów w Europie, pisze 
jej właściciel, podając charak-
terystykę zbioru i prezentując 
wybrane chopiniana, m.in. rę-
kopisy i źródła ikonograficzne, 
a przede wszystkim unikatowe 
wydania dzieł Chopina.

Tom 27 zamyka opracowanie 
Piotra Mysłakowskiego, który 
udowadnia, że informacje bio-
graficzne o Chopinie często oka-
zują się odległe od źródeł i doku-
mentów.

W końcowej części »Roczni-
ka« zamieszczona została konty-
nuacja (2006-2009) bibliografii 
chopinowskiej przygotowana 
przez Barbarę Śnieżek, a także 
noty o autorach, spis zawartości 
»Rocznika Chopinowskiego« to-
mów 1-26 (1956-2001, 2018), 
spis ilustracji oraz indeks na-
zwisk”.

□

również kwestie nazewnictwa 
omawianych szkół (m.in. uży-
wania określenia »konserwato-
rium«). Tekst Krzysztofa Bilicy – 
to studium nad specyfiką akcen-
tuacji i rytmiki języka polskiego. 
Józef Elsner w swojej Rozprawie 
o	 metryczności	 i	 rytmiczności	
języka	polskiego	zauważył i opi-
sał unikatowość polszczyzny, 
a w szczególności właściwość 
języka polskiego zwaną pa-
roksytonezą, czyli akcentowa-
nie wyrazów na przedostatniej 
zgłosce (nazywanej penultimą). 
Zdaniem autora paroksytoneza 
polszczyzny zaważyła na kształ-
cie polskiej poezji, a także twór-
czości kompozytorskiej, nie tyl-
ko kompozytorów polskich, ale 
również europejskich.

Tom zawiera również nowe 
wątki na temat paryskiego okre-
su życia Chopina, a zwłaszcza 
jego kontaktów artystycznych 
z tak wybitnymi osobowościami, 
jak Alkan i Bellini. Artykuł Je-
ana-Jacquesa Eigeldingera wiele 
wnosi do stanu dotychczasowej 
wiedzy o relacjach łączących 
obydwu artystów. Autor omawia 
ich wspólne upodobania, m.in. 
kult dla Jana Sebastiana Bacha, 

Droga Redakcjo!

Wrześniowo-październiko-
wy numer „Spotkań z Zabytka-
mi” został w całości poświęcony 
80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i jest to znakomity 
pomysł. Ostatni świadkowie od-
chodzą, pozostaną tylko doku-
menty, fotografie i filmy; dobrze 
więc, że „Spotkania” podjęły się 
szlachetnego rozpowszechniania 
tych materiałów. 80 lat jest do-
statecznym upływem czasu, aby 
podobne okropieństwa zdążyły 
zblednąć, zatem trzeba o tym 
wciąż przypominać.

Zabytki i wszelkie dzieła 
sztuki są wobec wojennych ka-
taklizmów właściwie bezbron-
ne. Są bestialsko niszczone, jak 
ludzie, i podobnie nie do od-
tworzenia. Artykuł „Zlekcewa-
żona przestroga” bardzo traf-
nie to ilustruje. Kiedy sięgam 
do „Zbiorów polskich” nieoce-
nionego Chwalewika [Edward 
Chwalewik,	 Zbiory polskie: ar-
chiwa, biblioteki, gabinety, ga-
lerie, muzea i inne zbiory pa-
miątek przeszłości w ojczyźnie 
i na obczyźnie, t. I-II, Warsza-
wa-Kraków	1926-1927	–	red.], 
to zawsze mam przykrą świa-
domość, że z opisywanych tam 
mobiliów do chwili obecnej 
przetrwał zaledwie ułamek tych 
zbiorów. Reszta została zagra-
biona, zaginiona lub nieodwra-
calnie zniszczona. […]

Kiedy w AGAD-zie przeglą-
dałam swego czasu materiały 
po Marianie Morelowskim, doty-
czące Traktatu Ryskiego, i czy-
tałam, w jaki sposób odbywała 
się ta rewindykacja („oddać jak 
najmniej”), to ogarniało mnie 
przerażenie. Ile jeszcze naszych 
utraconych zabytków tam się 
znajduje! Ale nie tylko tam, po-
dobna sytuacja jest na przykład 
na Ukrainie (chociażby ręko-
pisy i stare druki Ossolineum), 
ale nikt tego tematu nie rusza 
i ruszać nie będzie, bo to spra-
wa przegrana. Utracone mobilia 
traktowane są zatem jako łupy 
wojenne, które nigdy do nas nie 
wrócą. Grabili nas na wielką ska-
lę najpierw Szwedzi, potem Ro-
sjanie i Niemcy pospołu. Mamy 
od stuleci naprawdę fatalne po-
łożenie geopolityczne…

ROZMAITOŚCI

3 |	„Rocznik	Chopinowski”	2019	
(nr	27)
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widać,	 że	 wspomniane	 w	 liście	
praktyki	 nasz	 Czytelnik	 rzeczy-
wiście	 odbywał	 pod	 kierunkiem	
prof.	 dr.	 hab.	 inż.	 arch.	 Jana	 Ju-
liusza	 Tajchmana	 (wtedy	 jeszcze	
ze	 stopniem	naukowym	doktora),	
byłego	 dziekana	 Wydziału	 Sztuk	
Pięknych	UMK	w	Toruniu	i	kierow-
nika	 oraz	 wykładowcy	 Studiów	
Podyplomowych	Zabytkoznawstwa	

i Konserwatorstwa Dziedzictwa 
Architektonicznego	na	tej	uczelni,	
wybitnego	 znawcy	 problematy-
ki konserwacji zabytkowych drzwi 
i	okien.	W	zespole	56	zdjęć,	któ-
re	 otrzymaliśmy	 od	 Pana	 Ryszar-
da	 Zająca,	 aż	 19	 zgodnych	 jest	
z	 ujawnionymi	 już	wówczas	 zain-
teresowaniami opiekuna nauko-
wego grupy studentów.

Jesienny numer jest znakomi-
ty! Gratulacje!

Pozdrawiam serdecznie Sza-
nowną Redakcję, z kapitanem 

na pokładzie

Hanna	Widacka
Warszawa

Szanowna Redakcjo!

Będąc studentem Wydzia-
łu Sztuk Pięknych UMK w Toru-
niu, w lipcu 1975 r. byłem na 
praktykach w Zamościu. Opie-
kunem naukowym naszej grupy 
był ówczesny doktor Jan Tajch-
man. Wtedy właśnie wykonałem 
kilkadziesiąt zdjęć Zamościa, 
czarno-białe negatywy w forma-
cie 6 x 6 cm, do ewentualnego 
wykorzystania, przesyłam (są 
opisane, w oryginalnych koper-
tach), a po ewentualnym ich 
wykorzystaniu – proszę w moim 
imieniu przekazać je do zbiorów 
Muzeum Zamojskiego, może się 
przydadzą.

Ryszard	Zając
Lębork	

Przyjrzawszy	 się	 nadesłanym	
zdjęciom	już	na	pierwszy	rzut	oka	

Jak	 się	 dowiedzieliśmy,	
nadawca	 listu	 z	 wykształcenia	
jest	konserwatorem	dzieł	sztuki,	
ukończył	 studia	 w	 tym	 kierun-
ku	 na	 Wydziale	 Sztuk	 Pięknych	
Uniwersytetu	 Mikołaja	 Koperni-
ka	w	Toruniu.	Następnie	był	sty-
pendystą	 Pracowni	 Konserwacji	
Zabytków	 w	 Olsztynie,	 później	
kierował	 pracownią	 plastyczną	

1 |	Ryszard	Zając,	„To	już	jest	koniec,	nie	ma	już	nic”,	olej,	płótno,	wym.	80	x	120	cm

2 |3 |	Podcienia	przy	ul.	Ormiańskiej	w	Zamościu,	fotografia	z	1975	r.	(2)	i	stan	obecny	(3)

2 3
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Wojewódzkiego	 Domu	 Kultury	
w	Suwałkach,	wreszcie	był	 	dy-
rektorem	 Wzorcowego	 Ośrodka	
Kultury	 w	 Lipsku	 nad	 Biebrzą.	
Po	 powrocie	 do	 Lęborka,	 skąd	
pochodzi,	 w	 latach	 osiemdzie-
siątych	 ubiegłego	 wieku	 pełnił	
funkcję	 dyrektora	 Miejskiego	
Ośrodka	Kultury,	a	kilka	lat	póź-
niej	 kierował	 „Teatrem	 Rondo”	
w	Słupsku.

Obecnie	 zajmuje	 się	 przede	
wszystkim	 malarstwem.	 Prowa-
dzi	 Pracownię	 Malarską	 MALAR-
NIA	 w	 Lęborku,	 a	 swoje	 obrazy	
prezentuje na wystawach w ro-
dzinnym	 mieście	 i	 poza	 nim.	

Dwa	 lata	 temu	 prace	 Ryszar-
da	 Zająca	 można	 było	 zobaczyć	
m.in.	na	wystawie	„Miasto,	któ-
rego	nie	ma.	Lauenburg	in	Pom-
mern	w	obrazach	Ryszarda	Zają-
ca”	w	Lęborku,	z	której	pochodzi	
reprodukowany	 tu	obraz	„To	 już	
jest	koniec,	nie	ma	już	nic”.	

Spełniając	 prośbę	 artysty	 re-
dakcja	 przekazała	 do	 zbiorów	
Muzeum	Zamojskiego	nadesłane	
negatywy	 zdjęć,	 wśród	 których	
jest	 fotografia	 przedstawiająca	
podcienia	 przy	 ul.	 Ormiańskiej.	
Zwracamy	 na	 nią	 uwagę,	 po-
nieważ	 Muzeum	 Zamojskie	 ma	
siedzibę	 właśnie	 w	 kamienicach	

ormiańskich	 przy	 zamojskim	
Rynku	 Solnym	 z	 wejściem	 przy	
ul.	Ormiańskiej	30.	W	podzięko-
waniu	 nadesłanym	 do	 redakcji	
dyrektor	 tego	 muzeum	 Andrzej	
Urbański	napisał	m.in.:	„Zdjęcia 
wykonane przez Pana Ryszarda 
Zająca w 1975 roku w Zamościu, 
podczas odbywania praktyk stu-
denckich wzbogacą naszą kolek-
cję zabytków fotografii i są tym 
cenniejsze, że dotyczą architek-
tury naszego pięknego miasta, 
które wpisane jest na listę zabyt-
ków UNESCO”.  

 
redakcja

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

4 |		Rynek	Solny	w	Zamościu,	widok	
z	wieży	ratusza,	fotografia	z	1975	r.	

5 |	Synagoga	w	Zamościu,	widok	od	
ul.	Bazyliańskiej,	fotografia	z	1975	r.	

6 |	Drzwi	wejściowe	do	drewnianego	
budynku	przy	ul.	Partyzantów	67,	
fotografia	z	1975	r.	

7 |	Pałac	w	Łabuniach	od	strony	
podjazdu,	fragment,	fotografia	
z	1975	r.	

(zdjęcia: 2,3,5,6 – Ryszard Zając; 4 – 
http//mapy.eholiday.pl)

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

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

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

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

Nagrody otrzymują:

Piotr	Gielniowski	z	Warszawy	−	Ochota. Dzielnica z klasą. Architektura i mieszkańcy,	część	2,	wyd.	
Fundacja	Hereditas,	Warszawa	2019
Maciej	 Bekier	 z	Warszawy	 −	Mariusz	 Kolmasiak,	Belweder 1818-2018,	wyd.	Oficyna	Wydawnicza	
RYTM,	Warszawa	2018
Andrzej	Jurkowski	z	Żyrardowa	−	Wystawa główna „Rzeczy warszawskie”. Przewodnik po Muzeum 
Warszawy,	wyd.	Muzeum	Warszawy,	Warszawa	2019
Piotr	Dziewulski	ze	Zbuczyna	−	Iwona	Czech,	Szczawno-Zdrój. Rzeźby plenerowe, tablice pamiątko-
we, płaskorzeźby, malowidła ścienne, mozaiki, fontanny, szczawieńskie ulice dawniej i dziś,	wyd.	Urząd	
Miejski	Szczawno-Zdrój,	Szczawno-Zdrój	2019
Gmina	Miasto	Stargard	Szczeciński	−	„Rocznik	Chopinowski”,	tom	27,	wyd.	Towarzystwo	im.	Fryde-
ryka	Chopina,	Warszawa	2019

Spotkanie z książką

NAJDROŻSZA

W 2019	r.	minęło	500	lat	od	śmierci	Leonar-da	da	Vinci.	Publikacją,	która	m.in.	wpisa-
ła	 się	w	 obchody	 tej	 rocznicy	 jest	 książka	 au-
torstwa Katarzyny Bik, historyczki sztuki przez 
lata	 związanej	 z	 krakowskim	Muzeum	Narodo-
wym,	 zatytułowana	 Najdroższa,	 opowiadająca	
w	 emocjonalny	 sposób	 o	 „Damie	 z	 gronosta-
jem”	 pędzla	 Leonarda,	 uznawanej	 za	 	 najcen-
niejsze	dzieło	w	zbiorach	polskich.		

Publikacja	przedstawia	nie	tylko	tajemniczą	
kobietę	z	obrazu.	Jest	to	również	historia	same-
go	Leonarda	da	Vinci,	jego	rodziny,	nauczycieli,	
mecenasów.	 Katarzyna	 Bik	 opisała	 też	 dzieje	
rodziny	 i	 kolekcji	 Izabeli	 Czartoryskiej	w	Puła-
wach,	 gdzie	 portret	 ten	 trafił.	 Obraz	 zakupił	

we	 Włoszech,	 prze-
bywający	 tam	 w	 la-
tach	 1799-1801	 syn	
księżnej	Izabeli,	ksią-
żę	 Adam	 Jerzy	 Czar-
toryski. Nie wiemy, 
gdzie i od kogo na-
był	 dzieło	 Leonarda	
ani	 ile	 za	 nie	 zapła-
cił,	 możemy	 jedynie	
sądzić,	 że	 dokonał	
zakupu	 kierując	 się	
tym,	że	malowidło	to	
wyszło	 spod	 ręki	 tak	

wybitnego	 artysty.	 Obraz	 był	 ukrywany	 przed	
zaborcami, wywieziony z kraju podczas powsta-
nia	listopadowego,	a	po	wybuchu	drugiej	wojny	
światowej	ukrywany	przed	Niemcami.	W	swych	
kolekcjach	 chcieli	 go	 mieć	 Herman	 Goering	
i	Adolf	Hitler.	Po	1989	r.	„Dama	z	gronostajem”	
rozbudzała	 wyobraźnię	 badaczy,	 kontrower-
sje	 wzbudzały	 jej	 liczne	 zagraniczne	 podróże	
(w	 latach	 1992-2002	 odbyła	 pięć	 wycieczek	
zagranicznych,	żaden	tej	klasy	obraz	tak	często	
nie	był	wypożyczany)	i	sprawa	jej	zakupu	przez	
państwo	polskie.

Jak	przyznaje	autorka	książki,	nie	jest	łatwo	
zrekonstruować	wydarzenia	z	czasu	powstawa-
nia	obrazu.	Dokumenty	właściwie	nie	 istnieją,	
przetrwały	 tylko	 nieliczne	 zapiski	 i	 wspomnie-
nia	 osób	 żyjących	 już	 później,	 ale	 też	 trudno	
dociec,	ile	w	nich	prawdy,	a	ile	domysłów	i	fan-
tazji.	Dzięki	wieloletnim	badaniom	i	podróżom	
Katarzynie	Bik	udało	się	jednak	przybliżyć	oko-
liczności	powstawania	dzieła.

Autorka	skupiła	się	też	na	wielu	ciekawych	
detalach,	 m.in.	 przeprowadza	 analizę	 stroju	
modelki,	 która	 była	 również	 uznaną	 poetką,	
Cecylii	 Gallerani,	 kochanki	 Ludovica	 Sforzy,	
przyszłego	 księcia	 Mediolanu,	 jednego	 z	 naj-
potężniejszych	władców	renesansowych	Włoch.	
Dawniej	przypuszczano,	że	jej	strój	i	uczesanie	
pochodzi	z	1483	r.,	ale	moda	na	wzór	hiszpań-
ski	 pojawiła	 się	 w	 Mediolanie	 około	 1490	 r.,	
więc	obraz	nie	mógł	powstać	wcześniej.	Wiele	
miejsca	zajmują	w	książce	opisy	badań,	którym	
obraz	był	poddawany.

Katarzyna Bik w jednym z wywiadów, które-
go	udzieliła	po	ukazaniu	 się	książki	wyjaśniła,	
że	tytuł	publikacji	−	„Najdroższa”	ma	podwójne	
znaczenie.	 Dzisiaj	 „Dama”	 jest	 najdroższa	 na	
rynku	 sztuki,	 tak	 jak	 niegdyś	 Cecylia	Gallerani	
była	najdroższa	sercu	księcia	Ludovica	il	Moro.

W	2018	r.	na	 łamach	„Spotkań	z	Zabytka-
mi”	ukazały	się	artykuły	na	temat	obrazu,	który	
jest	swoistym	logo	pisma.

P R E N UM E R ATA
W	2020	r.	ukaże	się	6	numerów	„Spotkań	z	Zabytkami”	w	cenie	19	zł	każdy.	W	wypadku	
zamówienia	 całorocznej	 prenumeraty	 z	 wysyłką	 koszt	 wyniesie	 114	 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.	



Chełmno
Stare Miasto

Rogalin
zespół pałacowy

Przemyśl
zespół staromiejski

Łęknica
Park Mużakowski

Święty Krzyż
pobenedyktyński zespół 
klasztorny

Lidzbark Warmiński
zamek biskupów warmińskich


