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OD REDAKCJI
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cA
Amatorzy archeologu mają kwartalnik „Z Otchłani Wieków", historii — miesięcz

nik „Mówią Wieki", przystępnie o problemach ochrony środowiska traktuje „Aura", 
zaś o wszystkim po trosze (łącznie z naukami ścisłymi) — „Wiedza i Życie". Nie 
mieli dotychczas popularnonaukowego wydawnictwa seryjnego ci, których pasją 
są różnego rodzaju zabytki, ich ochrona i konserwacja. Wydane obecnie „Spotka
nia z zabytkami" mają za zadanie wypełnienie tej luki jako jedyne, nie tylko w na
szym kraju, wydawnictwo popularnonaukowe, mające na celu w sposób przystęp
ny zaznajamianie społeczeństwa z pracami związanymi z ratowaniem zabytków.

Kogo, oprócz oczywiście profesjonalistów, mogą lub powinny interesować za
bytki, ich dzieje i sposoby ochrony? Nie wątpimy, że odbiorcą naszej publikacji 
będzie młodzież, która choćby z racji częstych wędrówek po kraju interesuje się 
zabytkową architekturą miast, wsi, zamków lub pałaców, zwiedza muzea i skan
seny. To samo odnosi się do turystów. Zwróćmy zresztą uwagę jak często ich ma
gazyn „Światowid" zamieszcza opisy zabytków leżących przy turystycznych szla
kach. Na pewno zainteresują się informatorem społeczni opiekunowie zabytków, 
których działa na terenie kraju około 5 000. Bo przecież oprócz publikacji poroz
rzucanych w różnych czasopismach, nie mają prawie żadnych przystępnie opraco
wanych materiałów, które mogłyby im pomóc w terenowej działalności. Z kolei 
dla profesjonalistów-konserwatorów, historyków sztuki,-historyków itp. — informa
tor będzie „krztyną oddechu" po lekturze publikacji specjalistycznych. Liczymy 
także na pracowników związanych z ratowaniem zabytków — murarzy, cieśli, sztu
katorów, rzemieślników, na mecenasów zabytków, czyli instytucje, które wzięły lub 
mają zamiar wziąć pod swoją opiekę różne zabytkowe obiekty. Chcemy dotrzeć 
z informatorem do wszystkich, którym bliska jest sprawa rozwoju kultury w naszym 
kraju, a więc również opieki nad zabytkami przeszłości.

Oddając do rąk Czytelników ten pierwszy informator, nie twierdzimy, że jego 
treść ma stanowić o profilu następnych publikacji. Traktujemy [go bowiem jako 
eksperyment, propozycję, zachęcając Czytelników do wyrażenia swoich opinii na 
temat zamieszczonych artykułów i informacji, sposobu prowadzenia tego wydaw
nictwa oraz wysokości nakładu. Czekamy więc na listy, które pomogą przy reda
gowaniu następnych „Spotkań z zabytkami”.



POMÓWMY PRZEDSTAWIAMY:
Mgr Maria Lewicka, historyk 
sztuki, pracownik naukowy 
Instytutu Sztuki PAN w War. 
szawie, autorka wielu książek 
popularyzujących sztukę np. 
„Arrasy Wawelskie”.

0 ZABYTKACH MARIA LEWICKA

Zadając pytanie „co to jest zabytek", otrzymamy różne odpo
wiedzi. Warto zastanowić się nad zakresem tego pojęcia, które 
w wielu językach obcych nie ma ścisłego odpowiednika. Rosjanie 
mówią najczęściej o „pomniku dawnych czasów", Anglicy i Fran
cuzi o „pomniku historii", Czesi o „pamiątce", Niemcy o „dziele 
starożytności".

Pojęcie „zabytek” mieści się w pojęciu 
„dobro kultury”, które zostało wyczer
pująco określone w ustawie polskiej 
z roku 1962. Czytamy w niej: „dobrem 
kultury jest każdy przedmiot rucho
my lub nieruchomy, dawny lub współ
czesny, mający znaczenie dla dzie
dzictwa i rozwoju kulturalnego ze 
względu na swoją wartość historyczną, 
naukową i artystyczną”. Ustawa ta ma 
ogromną wagę dla sprawy zabytków, 
stanowi bowiem podstawę prawną ich 
ochrony i konserwacji, nakładając na 
instytucje państwowe i obywateli obo
wiązek . troski o wspólną własność 
narodową — dobra kultury, które są 
efektem pracy i myśli minionych i 
współczesnych pokoleń.

Rejestr dóbr kultury podlegających 
ochronie jest bardzo długi. Obejmuje 
założenia urbanistyczne miast i osiedli, 
zespoły architektoniczne i pojedyncze 
budowle o walorach historycznych 
i artystycznych, parki, ogrody; dzie
ła sztuk plastycznych — ma
larstwa, rzeźby, grafiki, dekoracje, 
wytwory rzemiosł artystycznych. 
Mieszczą się w nim wszelkie pamiątki 
historyczne i militarne, pola sławnych 
bitew, miejsca upamiętnione walkami 
o niepodległość i sprawiedliwość, obo
zy zagłady, a także budowle i przed
mioty związane z wydarzeniami histo
rycznymi. W rejestrze znajdują się o- 
biekty archeologiczne — ślady osad
nictwa i działalności pierwotnego czło
wieka (jaskinie, grodziska, cmentarzy
ska itp.). Obejmuje również wszelkie 
materiały biblioteczne, kolekcje, zbiory, 
pracownie, warsztaty wybitnych twór
ców, jak również materiały archiwal

ne rękopiśmienne i drukowane, tak z 
zakresu literatury, jak i muzyki, akta, 
korespondencje, fotografie, filmy. Za
wiera przedmioty związane z techniką 
i kulturą materialną, np. stanowiska 
pracy (kopalnie, warsztaty) oraz cha
rakterystyczne dla dawnych i nowo
czesnych form gospodarki maszyny, 
narzędzia, środki transportu itp. Do 
dóbr kultury należą również obiekty 
związane z etnografią — zespoły zabu
dowy, pojedyncze, charakterystyczne 
budowle, urządzenia, narzędzia, przed
mioty użytkowe informujące o gospo
darce, twórczości artystycznej, obycza
jach i kulturze wsi. Rejestr obejmuje 
nawet rzadkie okazy przyrody żywej 
i martwej, o ile nie podlegają ochro
nie przyrody.

Zapytamy teraz, które z wymienionych 
dóbr kultury można nazwać zabytka
mi? Łatwiej będzie może zacząć od e- 
liminacji, odpowiadając na pytanie — 
których nie obejmiemy tym mianem? 
Wśród wielu przykładów podane zosta
ną np. takie, jak Nowa Huta koło Kra
kowa czy pomnik Nike w Warszawie. 
Słusznie, bowiem dla zabytku obowią
zujący jest pewien dystans czasowy, 
dzielący go od współczesności. Ten 
moment przynależności do przeszłości 
uwzględnia prof. W. Doroszewski w 
„Słowniku języka polskiego”, określa
jąc pod hasłem „zabytek” — „dzieło 
sztuki lub literatury (np. budowla, o- 
braz, rzeźba, grafika, książka), mające 
wartość muzealną, historyczną, jako 
dokument przeszłości”.

Granica czasowa dla zabytków nie 
została określona. Obecnie wyraźna 
jest tendencja przybliżania jej. Postęp

techniki, szybkie przemiany w naszym 
wieku nieproporcjonalnie oddają nam 
przeszłość. Nie uważając tego określe
nia za definicję, można by przyjąć ro
boczo, że zabytkami możemy nazywać 
te przedmioty, które niosą informację 
o przeszłości.

Stawia się często, zresztą niesłusz
nie, znak równości między pojęciami 
„zabytek sztuki” i „dzieło sztuki”. Za
pytamy z kolei ■—■ co to jest dzieło 
sztuki? Historycy sztuki, estetycy, 
filozofowie mieli i mają dużo kłopotu 
z tą definicją. Może dziełem sztuki 
jest każdy przedmiot stworzony ręką 
ludzką? Może ten, którego twórca miał 
intencję stworzenia przedmiotu pięk
nego? Może przedmiot, który został 
ozdobiony? Albo pytania szczegółowsze 
— które z dzieł twórczości amatorskiej, 
naiwnej, ludowej, mogą być określane 
mianem dzieł sztuki? Nie ma obowią
zującej, ogólnie przyjętej definicji pięk
na. Nie ma zgody w zakwalifikowa
niu przedmiotów do kategorii dzieł 
sztuki. Oddajmy głos specjalistom. Oto 
wypowiedź współczesnego historyka 
sztuki, który mówiąc o konieczności 
sprecyzowania na ten temat poglądów 
dla celów praktycznych, tak formułuje 
określenie: „... obcując z dziełem sztu
ki na co dzień, musiała historia sztuki 
opracować jego praktyczną definicję i 
dzisiaj za dzieło sztuki zgodnie uważa 
się przedmiot materialny, będący wy
tworem rąk ludzkich, tak ukształto
wany, iż posiada wartość artystyczną 
(oddziaływuje estetycznie)” 1. Niezbędną

• P. Skubiszewski, Pojęcia, kierunki i me
tody historii sztuki, w: Wstęp do historii 
sztuki, Warszawa 1973.

Rzeźba Madonny z katedry w Chełmży nawiązuje do tradycji późnogotyckich (fot. W. Górski)
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Fragment fryzu przedstawiającego wjazd Zy
gmunta III Wazy do Krakowa w 1605 r. (fot. 

St. Stępniewski)

Rękojeść Szczerbca — koronacyjnego miecza 
królów polskich, który urósł do miary symbolu 
w dziejach i życiu narodu (fot. J. Langda)



Wymownym dowodem miary ważności wartości historycznych i kulturalnych zabytków jest odwieczna tendencja ich niszczenia przez na
jeźdźców; na zdjęciu — fragment ul. Brzozowej w Warszawie po zniszczeniach ostatniej wojny

cechą dzieł sztuki są więc ich walory 
artystyczne, ich zdolność oddziaływa
nia, te wartości i cechy, które wywo
łują nasz podziw, zachwycają, podo
bają się, sprawiają, że kontakt z tymi 
dziełami stanowi przyjemność.

Ale oto nasuwa się kolejne pytanie: 
jakie są zależności między zabytkiem 
a dziełem sztuki? Zgodnie z tym, co 
powiedzieliśmy uprzednio, tylko te dzie
ła sztuki są zabytkowe, które dzieli od 
nas pewien dystans czasowy, wyłączo
na więc zostaje z nich twórczość współ
czesna. Sumując, możemy powiedzieć, 
że wśród dóbr kultury ogromny pro
cent stanowią zabytki, z których znacz
ną część nazywamy dziełami sztuki. 

Z drugiej jednak strony wiele dzieł 
sztuki, stanowiących dobra kultury, nie 
nosi miana zabytku, pretendując do 
stania się nimi w przyszłości.

* * *

Każdy zabytek jest ściśle powiązany 
ze swoją epoką i udziela nam o niej 
historycznych informacji. Można go 
porównać do zwierciadła, w którym 
ta epoka znajduje odbicie: układy po
lityczno-społeczne, ideologia, stopień 
wiedzy, sposób patrzenia i widzenia 
świata. W zwierciadle tym znajduje 
też swoje odbicie indywidualność twór
cy, a niejednokrotnie i człowieka, na 

którego zlecenie albo za którego spra
wą dzieło powołane zostało do życia.

Istnieje bardzo wiele zabytków pow
stałych w celu przekazania informacji. 
Należą do nich np. ilustracje książko
we, plakaty, grafika czy malarstwo te
go typu, który dziś został zastąpiony 
przez fotografię prasową. Przykładem 
może tu być odzyskany niedawno ze 
Szwecji fryz malarski przedstawiający 
wjazd króla Zygmunta III Wazy do 
Krakowa. Większość zabytków nie po
wstałych ściśle w celu informowania 
udziela nam informacji pośrednich. 
Np. z malarstwa o treści religijnej po- 
znajemy niejednokrotnie akcesoria ży
cia współczesnego tworzącemu artyś
cie. Fantazja nie zastąpiła mu bowiem
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Belweder w Warszawie — zabytkowy pałac neoklasycystyczny z początku XIX w., dzieło architekta J. Kubickiego; obecnie jest siedzibą 
głowy naszego państwa (fot. J. Poddębski)

Okazała siedziba magnacka — zamek w Łańcucie, zabytek najwyższej klasy, jedno z naszych najwspanialszych muzeów odwiedzane przez 
rzesze turystów krajowych i zagranicznych



Królewski pałac w Wilanowie (fot. K. Jabłoński)

realnej wiedzy o znanym świecie, 
przedstawiał więc otaczające go życie, 
ludzi, sprzęty, wtapiając w nie reli
gijne przedstawienie. Przypatrzmy się 
np. twórczości Stanisława Samostrzel- 
nika, wybitnego naszego malarza dzia
łającego na przełomie XV i XVI w., 
twórcy miniatur we wspaniale ilumi
nowanych modlitewnikach króla Zyg
munta Starego i królowej Bony, a u- 
zyskamy zwięzłą informację o epoce, 
wydarzeniach, życiu dworskim, zwy
czajach i strojach.

Nie będzie przesadą twierdzenie, że 
przedstawienia plastyczne mają war
tość źródeł pisanych dla historii, a na
wet często przewyższają je swoją ko
munikatywnością. Opis literacki daje 
dopiero podstawę do wytworzenia w 
naszej wyobraźni tego, co przedstawie
nie plastyczne daje w formie gotowej. 
Warto zwrócić też uwagę na jedną 
specyficzną i wyróżniającą zabytek 
sztuk plastycznych cechę — jest nią 
przynależność nie tylko do epoki naro
dzin, ale również epok następnych, 
kiedy to w ten czy inny sposób był 
zauważany, doceniany, stawał się wzo
rem i stanowił przedmiot doznań este
tycznych.

Okoliczności powstania lub historia 
zabytku decydują niejednokrotnie o 
naszym emocjonalnym do niego sto
sunku — szacunku dla jego wiekowoś- 
ci, wzruszenia wywoływanego przez 
świadomość jego współuczestnictwa w 
wypadkach dziejowych. Szczególnie 

silny ładunek przeżyć emocjonalnych 
tego typu sprawia, że zabytek urasta 
czasem do rangi symbolu w dziejach 
narodu — tak jest z Wawelem, tak jest 
z odbudowanym Zamkiem Królew
skim w Warszawie; podobny przykład 
stanowi Szczerbiec — przechowywany 
na Wawelu miecz koronacyjny królów 
polskich.

Zabytek — widomy dowód narodo
wej kultury, potwierdzający jej cechy 
indywidualne, stawał się często argu
mentem historycznym. Zdarzało się, że 
był podstawą roszczeń teorytorialnych. 
Odwieczna tendencja niszczenia i gra
bienia zabytków przez najeźdźców 
(czego tak liczne przykłady posiada
my w naszej historii) jest jeszcze jed
nym wymownym dowodem.

Nie od dziś wiadomo, że dzieła sztu
ki przedstawiają często ogromną, z ni
czym nieporównywalną wartość pie
niężną. O astronomicznych sumach, ja
kie osiągają dzieła sztuki na rynkach 
światowych dowiadujemy się z co
dziennej prasy. Oto zakończenie komu
nikatu prasowego o stwierdzeniu au
tentyczności dzieła El Greca „Ekstaza 
św. Franciszka”, odkrytego przez pra
cownice Instytutu Sztuki PAN podczas 
inwentaryzacji zabytków — „jako cie
kawostkę podać warto, iż o wiele gor
szy obraz pędzla El Greca sprzedany 
przed kilku laty na jednej z zachod
nich aukcji osiągnął cenę... półtora mi
liona dolarów”.

Wartością materialną jest również 

wartość użytkowa przedmiotów, a 
przede wszystkim zabytkowych budow
li. Ileż wiekowych, zadbanych, pięk
nych gmachów służy nam dzisiaj! 
Wiele nawet ma tę samą funkcję, jak 
np. Uniwersytet Jagielloński w Kra
kowie. Niektóre zabytki zmieniły gos
podarzy, jak np. toruński ratusz go
tycki przekształcony na siedzibę mu
zeum. Nie jest rzeczą przypadku, że 
instytucje państwowe o dużych trady
cjach chętnie wybierają zabytkowe 
gmachy na swoje siedziby. Liczne są 
na to przykłady za granicą i u nas, 
w kraju.

Trwająca obecnie akcja wykorzys
tywania nie zagospodarowanych bu
dowli zabytkowych przeprowadzana 
jest z obustronnymi korzyściami i da
je wspaniałe rezultaty. Zaniedbane, 
chylące się ku ruinie zamki, pałace, 
klasztory, zajazdy, wiatraki czy kuźnie, 
fachowo odbudowywane, przywracane 
do dawnej świetności zyskują nowych 
użytkowników, stając się siedzibami 
szkół, domów kultury, urzędów, do
mów wypoczynkowych, hoteli lub 
restauracji na atrakcyjnych szlakach 
turystycznych.

Skoro mowa o turystyce nie sposób 
pominąć roli, jaką odgrywają zabytki 
w jej rozwoju. Turystyka stała się 
źródłem wzbogacenia wielu krajów. 
Wystarczy wspomnieć Hiszpanię, czy 
Jugosławię, nie mówiąc o Włoszech — 
dla tych państw turystyka stanowi jed
no z podstawowych źródeł dochodu na-
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Renesansowa zabudowa Starego Rynku w Poznaniu, odbudowana po zniszczeniach wojennych

rodowego. To zabytki właśnie stają się 
głównym magnesem przyciągającym 
turystów. Wystarczy przejrzeć plakaty 
biur turystycznych, aby przekonać się, 
czym są zabytki dla reklamy turys
tycznej. O pięknie, indywidualnym 
obliczu kraju stanowią nie tylko jego 
warunki krajobrazowe, ale również 
wtopione w naturalny pejzaż budowle. 
„Klimat” miasta nierozerwalnie zwią
zany jest z jego pomnikami kultury. 
Mówimy Warszawa •— myślimy ko
lumna Zygmunta, mówimy Paryż — 
widzimy wieżę Eiffla, mówimy Moskwa 
— widzimy Kreml. Wspomnienie 
każdego niemal miasta kojarzy się 
nam z jego czołowymi zabytkami.

Istnieje wiele zabytków czy też 
zespołów zabytkowych, które zyskały 
sobie szczególną sławę i przyciągają 
rzesze turystów, zwiedzających. Znane 
są także sławne dzieła w obrębie kra
ju z tytułu związanej z nimi historii 
i specyficznych uczuć narodowych — 
np. obrazy Matejki w muzeach War
szawy i Krakowa. Są również dzieła, 
które zdobyły sobie sławę w zasięgu 
światowym, stając się niejako własnoś
cią ogółu ludzkości — np. portret Mo
ny Lizy (zwanej Giocondą), pędzla 
Leonarda da Vinci, przechowywany w 
paryskim muzeum Luwru. „Mona Liza” 
odbywa podróże, udostępniana jest 
zwiedzającym w wielu krajach świata.

Piękny w formie, ozdobny kielich 

Podróżuje pod eskortą, ubezpieczana 
jest na ogromne sumy, witana i żegna
na z wielkimi honorami.

* * *
Zabytkowe dzieła sztuki wyodrębni

liśmy przede wszystkim ze względu na 
ich wartości artystyczne. Mówimy, że 
oddziaływają estetycznie. Jak? Odpo
wiedź jest trudna do sprecyzowania, 
obejmuje bowiem bardzo zindywiduali
zowane i spontaniczne na ogół odczucia 
emocjonalne, zależne od tego kto i w 
jakich okolicznościach patrzy. Właści
wy odbiór — przeżycie związane z o- 
glądanym dziełem sztuki angażuje na
szą wrażliwość. Można mówić o wraż
liwości wrodzonej, można mówić o 
wrażliwości ukultywowanej — częste 
kontakty ze sztuką bardzo ją wzmagają. 
Wrażliwość ma nie tylko inny stopień 
nasilenia u poszczególnych ludzi, ale 
dotyczy różnych elementów dzieła. W 
malarstwie np. ktoś jest wyczulony na 
kolor, ktoś inny na grę linii, ktoś na
stępny angażuje się w temat, kogoś 
jeszcze fascynuje gra świateł i cieni 
czy doskonałość rysunku oddającego 
prawdę, kogoś innego genialna defor
macja. Blisko stąd do indywidualnych 
gustów i upodobań. Słowem — jest 
oczywiste, że nie wszystkim podoba się 
jednakowo i to samo. Niezależnie od

szklany z XVIII w., przechowywany w kościele 

tego doceniono współcześnie wartość 
odczuć estetycznych, jako ogromnie 
ważnych w domenie ludzkich przeżyć, 
pomocnych w kształtowaniu osobo
wości i charakteru.

* * *
Zabytki mają swoje własne „życie”. 

Niezwykle to ciekawy i pasjonujący 
rozdział wiedzy o zabytkach, ubarwia
jący je nieraz w naszych oczach — 
narodziny, przyjęcie przez współczes
nych i następne pokolenia, okresy po
wodzenia, zapomnienia, a czasem i bo
gate przygody o zabarwieniu kryminal
nym. Wiele posiadamy zabytków o nie
zwykle burzliwych dziejach — wy
mieńmy choćby Arrasy Wawelskie, 
Memlinga „Sąd Ostateczny” z Muzeum 
Narodowego w Gdańsku.

Do zabytków sięgają artyści wszyst
kich sztuk plastycznych, aby wzboga
cić swoje wizje; inspiracji i natchnie
nia dostarczają wszystkim twórcom 
sztuki — literatom, poetom, muzykom. 
Informacji szukają w zabytkach nau
kowcy, plastycy, ludzie teatru, filmu, 
kostiumolodzy, scenografowie, aktorzy... 
A my? — sięgamy do zabytków, aby 
się uczyć i aby przeżywać; poziom 
naszej kultury, wiedza i przygotowa
nie określa gatunek odbioru i korzyś
ci, jakie nam daje ten kontakt.

Wizytek w Warszawie (fot. W. Górski) ----->
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ANKIE TA
na temat osiągnięć i odkryć konserwatorskich

Zwróciliśmy się do osób, związanych w szczególny, choć różny sposób 
z ochroną i konserwacją zabytków, z prośbą o wzięcie udziału w naszej 
ankiecie i udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie osiągnięcia konserwa
torskie i odkrycia w dziedzinie ochrony zabytków w Polsce lub przy 
udziale polskich specjalistów wydają się najważniejsze w okresie powo
jennym i dlaczego?

W otrzymanych wypowiedziach zwraca uwagę dość duża rozmaitość 
wymienianych osiągnięć, a przede wszystkim ich wielka ranga i zna
czenie dla całokształtu spraw związanych z konserwatorstwem i ochroną 
zabytków w Polsce. Wobec przedstawionego w ankiecie aż tak bogatego 
dorobku, niemożliwe jest uszeregowanie wymienionych osiągnięć i odkryć 
według kryterium ważności. Ankieta pokazała jak wiele uczyniono w Pol
sce w okresie powojennym dla sprawy ochrony dóbr kultury. Nie zmienia 
to oczywiście faktu, że jeszcze bardzo dużo jest w tej dziedzinie do zro
bienia.

Oddajmy teraz głos autorom poszczególnych wypowiedzi.

Na terenie zabytkowego zespołu Krakowa każdego roku dokonywane są rewelacyjne odkrycia



Prof, dr Olgierd CZERNEK 
dyrektor Muzeum Architektury 
we Wrocławiu

Za najważniejsze osiągnięcia konser
watorskie w Polsce w okresie powo
jennym uważam:
— opracowanie teoretyczne i doświad

czalne, a następnie praktyczne wpro
wadzanie metody wzmacniania ży
wicami epoksydowymi nadwątlone
go kamienia;

— odrestaurowanie grupy dużych go
tyckich świątyń Wrocławia.

W pierwszym wypadku rozwiązano 
zagadnienie technologiczne, które od 
dziesiątków lat nurtowało konserwato

rów wielu krajów; uratowano kilka 
cennych zabytków, przede wszystkim 
portal tzw. ołbiński i zagwarantowano 
możliwość ocalenia dalszych. W dru
gim wypadku uratowano dla polskiej 
kultyry tak bezcenne, a różnorodne w 
swym układzie przestrzennym i kons
trukcyjnym dzieła gotyckiej architek
tury sakralnej, jakimi są we Wrocła
wiu: katedra oraz kościoły Sw. Krzy
ża, NMPanny na Piasku, Sw. Marii 
Magdaleny, Bożego Ciała, Sw. Wojcie
cha, Sw. Jakuba i Sw. Bernardyna.

Za najważniejsze odkrycia dokonane 
przy podejmowaniu lub w trakcie prac 
konserwatorskich uważam rewelacyjne 
spostrzeżenia z zakresu architektury 

przedromańskiej i romańskiej poczy
nione w wielu miejscach w Polsce. Wy
mienię tu tylko przykładowo: Poznań, 
Gniezno, Trzemeszno, Strzelno, Wroc
ław, Legnicę, Przemyśl, Tum pod Łę
czycą, Kraków — Wawel, Zagość. Od
krycia te pozwoliły pełniej ocenić do
robek kulturalny Polski państwa pier
wszych Piastów, na ziemiach zachod
nich zaś unaocznić społeczeństwu ich 
odwieczną więź z pozostałą częścią 
kraju.

Myślę, że to dobrze, iż dorobek tu 
przeze mnie wymieniony jest w prze
ważającej mierze efektem pracy zes
połowej, podejmowanej w szczerej 
pasji i z umiłowania Ojczyzny.

Gotyckie świątynie na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu

Doc dr. hab. Janusz BOGDANOWSKI 
Wydział Architektury
Politechnika Krakowska

W zakres pojęcia konserwacja zabyt
ków włącza się potocznie bardzo wiele 
zagadnień: przedmiotowo od konserwa
cji średniowiecznego tryptyku po zespół 
staromiejskiej zabudowy, formalnie zaś 
od działań ściśle konserwatorskich u- 
trzymujących trwałą ruinę po rekons
trukcję warszawskiej Starówki. Z ra
cji swojego zawodu ograniczę przed
miot — do architektury, z racji zaś 
niezgodności z „czystością” działań 
konserwatorskich — do problemów 
konserwacji właściwej, pomijając, 
słuszne skądinąd w wielu wypadkach 
(Warszawa, Gdańsk, ostatnio Zamek 
Królewski w Warszawie), poczynania 
z zakresu rekompozycji czy rekon
strukcji.

Tak więc ograniczywszy odpowiedź 
na pytanie ankiety, jako największe 

osiągnięcie badawcze w dziedzinie pol
skiego konserwatorstwa wysunę na 
pierwszy plan prace dotyczące zespołu 
urbanistycznego Krakowa. Prowadzone 
tu badania wyłaniają coraz to nowe 
odkrycia, nierzadko o wyjątkowym 
znaczeniu dla kultury narodowej. 
Zmieniają się podręcznikowe obrazy 
nie tylko starych kamienic i ich 
wnętrz, ale całych naszych dawnych 
miast. Zaczyna rysować się nowy, po
tężniejszy i wspanialszy ich obraz, po
cząwszy od średniowiecza po wiek 
XIX.

Nie mniejsze osiągnięcia można od
notować w dziedzinie konserwacji o- 
gromnego zasobu zabytkowego Krako
wa. Zamierzenia wielu nieprawidło
wych modernizacji zostały powstrzy
mane. Nie doszło ani do „profilaktycz
nych” wyburzeń wnętrz blokowych w 
obrębie Starego Miasta, ani do „pru
cia” trasą W-Z dziewiętnastowieczne
go miasta w obrębie drugiej obwod
nicy. Rozmiar potrzeb konserwator

skich doprowadził do uchwały rządo
wej o rewaloryzacji miasta. Ten ciąg 
wydarzeń i działań uważam za naj
większe osiągnięcie badawcze i konser
watorskie.

Wypowiedź nie byłaby jednak peł
na, gdyby nie wymienić i „plam na 
słońcu”. Tym bardziej więc niepokoją 
w ostatnich latach nieoczekiwane wy
burzenia na Kazimierzu (np. w obrębie 
ulic Józefa, Kupa), na Podgórzu (ulice 
Janowa Wola, Wielicka) oraz ujaw
nione zamierzenia likwidacji starego 
cmentarza Podgórza i przyległych for
tyfikacji. Czyżby nastąpiło zachwianie 
tak trwałego z pozoru kierunku i to 
właśnie w dobie rewaloryzacji? Ufać 
wypada, iż są to zaburzenia przełomu 
i nieopatrzne zamierzenia nie dojdą 
do skutku, działania zaś rewaloryza
cyjne rozwiną się harmonijnie od po
lichromowanych komnat kamienic, po
przez stylowe wnętrza ulic i placów 
miasta, do zewnętrznych pierścieni 
dawnych fortyfikacji.
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Prace konserwatorskie przy freskach z Faras

Prof, dr Stanisław LORENTZ 
dyrektor Muzeum Narodowego 
w Warszawie

Za najważniejsze osiągnięcia konserwatorskie i odkrycia 
w dziedzinie ochrony zabytków w Polsce w okresie powo
jennym uważam:

— Millenium — tj. zespołowe badania wieloletnie nad po
czątkami państwa polskiego, podjęte w 1948 r. z inicjatywy 
Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków, a prowa
dzone na kilkudziesięciu stanowiskach wykopaliskowych. 
Badania te kontynuowane były przez specjalny Komitet 
Badań nad Początkami Państwa Polskiego, w którym uczest
niczyli uczeni z różnych dziedzin: archeologowie, historycy, 
historycy sztuki, architekci, konserwatorzy, fizycy, chemicy 
itd. W toku tych badań, prowadzonych w ciągu kilkunastu 
lat, dokonano doniosłych odkryć, które pozwoliły znacznie 
pogłębić naszą wiedzę o procesie kształtowania się państwa 
polskiego.

— Wilanów — konserwacja i rewaloryzacja zespołu pała- 
cowo-ogrodowego przeprowadzona w latach 1953—1964 na 
mocy specjalnej uchwały rządowej. Wykonano gruntowne 
prace konserwatorskie i przywrócono całemu zespołowi wila
nowskiemu, który stanowi równocześnie muzeum i repre
zentacyjną rezydencję państwową, jego pełną wartość histo
ryczną i artystyczną.

— Faras — odkrycie przez archeologów polskich pod kie
runkiem prof, dra Kazimierza Michałowskiego katedry wcze- 
snonubijskiej z VII—XIII w. na pograniczu Sudanu i Egiptu. 
W katedrze tej odsłonięto niezwykle cenne freski bizantyj
skie w liczbie ponad 120 malowideł; 67 malowideł przeka
zano Muzeum Narodowemu w Warszawie, w ramach umowy 
polskiej misji z władzami sudańskimi. Zostały one po kilku
letnich zabiegach konserwatorskich wystawione w nowo 
kreowanej Galerii Sztuki Faras. W Galerii tej eksponowane 
są także płaskorzeźby kamienne, odkryte również w Faras. 
Należą do nich zarówno zabytki z okresu Nowego Państwa, 
jak i epoki chrześcijańskiej. Konserwacja tych zabytków, 
które wydobyte były z piasku w stanie bardzo zasolonym, 
należy do osiągnięć w skali światowej pracowni konserwacji 
kamieni Muzeum Narodowego. Druga część fresków znaj
duje się w Muzeum w Chartumie.

Prof, dr Jerzy STANKIEWICZ 
dyrektor Instytutu Podstaw Rozwoju Architektury 
Politechniki Gdańskiej

Za największe osiągnięcie konserwatorskie minionego trzy
dziestolecia uważam kompleks prac restauratorskich i kon
serwacyjnych. przeprowadzonych na rozległych obszarach 
Starego i Nowego Miasta w Toruniu. Zespół Torunia nie 
uległ w czasie ostatniej wojny zniszczeniom i prace o sze
rokim zasięgu prowadzono na żywym organizmie miasta 
i jego zabytkowej substancji. Po przeprowadzeniu wnikli
wych badań setek kamienic mieszczańskich wyeksponowa
no — dotychczas ukryte pod nowszymi tynkami — wartości 
historyczno-architektoniczne ich fasad, a także przywrócono 
zbliżony do dawnego charakter starych wnętrz. W Toruniu 
także po raz pierwszy przeprowadzono na żywym organiz
mie miejskim sanacje wnętrz blokowych. Toruń wreszcie 
dostarczył licznych przykładów prawidłowej, ostrożnej re
stauracji i konserwacji obiektów architektury monumental
nej (ratusz, kościoły), przy czym najważniejszym osiągnię
ciem jest odsłonięcie i wyeksponowanie reliktów zburzonego 
w czasie wojny trzydziestoletniej zamku krzyżackiego.

Do największych odkryć minionego trzydziestolecia zali
czam bez wahania rewelacyjne wyniki badań archeologicz
nych, prowadzonych w kraju szczególnie intensywnie z my
ślą o przygotowaniach do obchodów 1000-lecia państwa pol
skiego. Badania te pozwoliły dokładnie poznać zasięg osad
nictwa i kulturę materialną Polski wczesnośredniowiecznej 
(m.in. Poznań, Gniezno, Płock, Wiślica, Kraków, Opole, Wro
cław, Szczecin, Gdańsk), zmuszając do wprowadzenia wielu 
istotnych korekt do dotychczasowych poglądów, opartych 
głównie na źródłach historycznych. Odkrycie reliktów wielu 
dotychczas nie znanych budowli pałacowych i sakralnych 
znacznie podniosło rangę artystyczną krajobrazu architekto
nicznego Polski wczesnośredniowiecznej.

'Fragment odbudowanego Starego Miasta w Gdańsku ■>

12





Ulica Jezuicka w Warszawie

Jadwiga GRONOSTAJSKA 
emerytowana nauczycielka 
Warszawa

„Stare Miasto, Warszawy 
relikwiarzu święty,
Pleśnią wieków porosły, 
mgłą ich przesłonięty,

Stare Miasto i witam 
i pozdrawiam ciebie”

Te słowa Or-Ota — to odpowiedź na 
pytanie o powojenne osiągnięcia kon
serwatorskie w Polsce. Ogromne uzna
nie i wdzięczność należy się konser- 
watorom-odtwórcom Starego Miasta 
(i Nowego) Warszawy. Jest ono naszą 
dumą.

24 grudnia 1964 r. w zamazany mgłą, 
wilgotny dzień poprowadziłam czworo 
Bułgarów ul. Świętojańską. Stanęliśmy 
na rogu pod zegarem. Przed nami — 
Rynek ... „Superbe, magnifique” — wy
szeptał profesor sofijskiej Wyższej 
Szkoły Muzycznej. Stoją olśnieni, aż 
niedowierzający... Nawet szary dzień 

nie był w stanie zgasić urody tego wi
doku. Stare i Nowe Miasto Warszawy 
jest jedyne, nasze, czego nigdzie in
dziej na świecie w tym kształcie się 
nie zobaczy, I dlatego lubię prowadzić 
tam cudzoziemców. Zawsze widzę ten 
sam podziw. A gdy im pokazuję zdję
cia sprzed wojny i zdjęcia ruin w 
obliczu tego, co dziś widzą, zachwyto
wi towarzyszy szacunek, uznanie dla 
narodu, który tak swoje pamiątki od
budowuje.

Na Stare Miasto prowadzę co rok 
inną grupę młodzieży, która zdobywa 
Odznaki Młodego Przyjaciela Warsza
wy. I to miejsce właśnie pozwala bu
dzić zainteresowanie przeszłością War
szawy i dumę, że się jest warszawia
kiem i... Polakiem.

Bardzo cenię wszystkie, tak pieczo
łowicie wydobyte, gotyckie fragmenty 
staromiejskich budowli. A szczególnie 
doniosłym dla Warszawy odkryciem, 
powojennym jest Gotycki Domek na 
rogu ul. Celnej i Brzozowej. Toż to 
metryka naszego miasta.

Nie wypadliśmy sroce spod ogona — 
mówi polskie porzekadło. Jesteśmy 
starym zasłużonym narodem. Konser
watorzy naszych zabytków dostarczają 
nam na to oczywistych dowodów. To
też stawiając na pierwszym miejscu 
nasze „nowe Stare Miasto”, muszę 
dodać, że każdy zabytek przywrócony 
do swego dawnego wyglądu i oddany 
społeczeństwu jest na wagę złota w 
naszym jakże niegdyś dewastowanym 
najazdami i rabunkami kraju. Jest 
świadectwem i dokumentem naszej 
kultury, jest żywą historią, która prze
mawia mocniej i trwalej niż najlepsze 
podręczniki i najwymowniejszy nau
czyciel. Jeden z Bułgarów po obejrze
niu Wawelu powiedział: „Wasze dzieci 
muszą lubić historię, kiedy mają takie 
świadectwa”.

Im więcej w różnych miastach kraju, 
nawet w tzw. „dziurach” wyszukuje się 
i odbudowuje zabytków, tym głos his
torii jest rozleglejszy i skuteczniejszy 
w wychowaniu patriotycznym. Zabytki 
wiążą ludzi z miejscem ich zamiesz
kania i zobowiązują wobec niego.

Uznanie dla polskich konserwato
rów, którzy biorą udział w chronie
niu zabytków poza Polską, to też cen
ny wkład w wychowanie nowego po
kolenia. I tu rola polskich specjalistów 
w ratowaniu zabytków Florencji wy- 
daje mi się niezmiernie ważna. Jest 
to doskonały lek na polskie kompleksy.

| Dr Hanna PIEŃKOWSKA | Do najważniejszych odkryć zaliczyła
bym związane z początkami państwa 
polskiego odkrycia wynikające z badań 
archeologicznych, o ogromnej skali i 
szerokiej interpretacji znalezisk prowa
dzonych przez zespoły archeologów, hi
storyków, historyków sztuki i kultury. 
Wyświetliły one wiele nieznanych 
przedtem problemów zasięgu plemion 
słowiańskich, ich stopniowego prze
chodzenia od wspólnoty pierwotnej aż 
do organizacji międzyplemiennych i 
państwowych. Z kolei bądania wcze- 
snohistorycznych grodzisk i założeń 
obronnych pozwoliły na ustalenie chro
nologii i form rozwojowych.

Drugą dziedziną, w której odkrycia 
konserwatorskie odsłoniły całe obszary 
nieznanej twórczości, jest wystrój we
wnętrzny architektury: w zakresie rzeź

by — o tak rewelacyjnym poziomie ar
tystycznym, jak kolumny w Strzelnie 
(d. woj. poznańskie) w kościele poklasz- 
tornym Norbertanek; oraz w zakresie 
malowideł ściennych, ujawnionych w 
setkach budowli z różnych epok, po
cząwszy od sztuki * 1 romańskiej. Szcze
gólne znaczenie mają tu zespoły odkry
te na Śląsku Opolskim i we Wrocław- 
skiem, gdzie indywidualności artystycz
ne tej miary, co „Mistrz z Brzegu”, sta
wiają sztukę tych dawnych dziedzin 
piastowskich na poziomie najwyższych 
osiągnięć artystycznych Europy XV w.

b. Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Krakowie
b. Pełnomocnik Ministra Kultury i Sztuki

Za najważniejsze osiągnięcie w dzie
dzinie ochrony zabytków uważam stwo
rzenie podwalin pod naukową dyscypli
nę konserwatorstwa, które uprzednio 
opierało się na amatorskiej praktyce
i „tajemnicach” rzemiosła w rozumie
niu indywidualnych pracowni. Powoła
nie szkolnictwa wyższego w zakresie 
konserwacji dzieł sztuki, interdyscypli
narna współpraca z różnymi specjali
zacjami pozwoliły na metodologiczne 
osiągnięcie kompleksowego postępowa
nia naukowego przy podejmowaniu i 
realizacji zadań konserwatorskich.

Płaskorzeźby na jednej z kolumn w kościele 
Sw, Trójcy w Strzelnie
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Prof, dr Jerzy REMER
b. dyrektor Muzeum Okręgowego 
w Toruniu

Do modelowych realizacji w dziedzi
nie ochrony dóbr kultury w Polsce w 
okresie powojennym należy rewalory
zacja Ratusza Staromiejskiego w To
runiu. Ten wyjątkowo cenny zabytek 
historyczno-architektoniczny nie był 
poddawany zabiegom konserwatorskim 
od przeszło dwustu lat. Koncepcję kon
serwatorsko-muzealną zrodziła koniecz
ność podjęcia robót zabezpieczających 
obiekt przed grożącą mu katastrofą 
oraz zamysł utworzenia w nim instytu
cji muzealnej na skalę europejską. Stan 
techniczny budynku ratuszowego wy
kazywał działanie sił odkształcających 
jego mury, spowodowane głównie cię
żarem więźby dachowej (wzniesionej 
w czasie odbudowy podwyższonego o je
dno piętro gmachu po spaleniu go i 
zbombardowaniu przez szwedzkie woj
ska oblężnicze w 1703 r.) oraz niewła
ściwymi przebudowami i adaptacja
mi (w XIX i do poł. XX w.); liczne 
ściany działowe, z czym wiąże się nie
właściwe użytkowanie pierwotnych po
mieszczeń, zmieniły widok nawet naj

cenniejszych sal gotyckich i wielkiej 
sali mieszczańskiej. Na podstawie po
wyższych stwierdzeń oraz materiałów in- 
wentaryzacyj no-dokumentacyj nych do- 
dokonano —• po zabezpieczeniu funda
mentów budynku — zmiany masywnej, 
drewnianej więźby dachowej na lekką 
stalową (z zachowaniem kształtu dachu 
i jego pokrycia) oraz wzmocniono cały 
obiekt za pomocą wieńców żelbetono
wych. Wzmocnienie spękanych sklepień 
piwnic i przyziemia, wymiana stropów 
międzykondygnacyjnych, korekta nie
korzystnych rozkładów sił przez dopro
wadzenie do równowagi statycznej — 
oto w największym skrócie zagadnienia 
składające się na program robót inży- 
nieryj no-ar chitektoniczny  ch, angażuj ą- 
cych cały zastęp specjalistów (z Pra
cowniami Konserwacji Zabytków na 
czele). Koncepcja i realizacja całego 
programu stała się jednocześnie spraw
dzeniem kompleksowych założeń nau
kowych i do pewnego stopnia szkoły 
i praktyki dla wielu pracowników i 
wielostronnych seminariów studenckich 
Studium Zabytkoznawstwa i Konser
watorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu.

Równie ważne jak zagadnienia inży- 
nieryjno-architektonicznę okazały się 

zagadnienia rewaloryzacji pomieszczeń 
Ratusza. Przywrócenie im właściwego 
pierwotnego wyglądu stanowiło jedno 
z największych osiągnięć zabytkoznaw- 
czych i twórczych dokonań konserwa
torskich. Aranżacja muzealnych ekspo
zycji mogła nastąpić dopiero po odtwo
rzeniu poszczególnych wnętrz, które 
swym wyglądem przekazały interpreta
cję form gotyckich, renesansowych i ba
rokowych wystrojów, zamkniętych we 
właściwych przestrzeniach. Teza •— eks
ponować samą architekturę wnętrz w 
sensie muzealnym, zaważyła niewątpli
wie na scenariuszach poszczególnych 
sal, na plastycznej kompozycji ich eks
pozycji. W treści eksponowanych przed
miotów odzwierciedla się najwyraźniej 
energia twórczości siedemsetletniego 
miasta, uznanego za „pomnik kultury”. 
Powodowano się tu jeszcze przekona
niem, że muzeum historyczno-artysty- 
czne wiąże się z całokształtem życia 
społeczno-kulturalnego, które z przed
wojennej statyczności przechodzi szyb
ko w procesy sekundujące poczynaniom 
naukowym i artystycznym i może brać 
czynny udział w sterowaniu nowym ży
ciem umysłowym w myśl przyjętego 
hasła: „muzea uniwersytetami kul
tury”.
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Droga prowadząca do Kazimierza Dolnego z Puław wije się skom
plikowanymi serpentynami. Przed samym miasteczkiem otwiera się 
z niej jednak szeroka perspektywa na rozlaną Wisłę, na wielką otwartą 
przestrzeń. Losy Kazimierza znad Wisły, unikalnego zespołu architek- 
toniczno-krajobrazowego, również układały się w skomplikowane ser
pentyny. Co pewien czas ktoś tam zbawiennym mecenatem miał otwo
rzyć mu wspaniałe, nowe perspektywy.



Kazimierz Dolny — widok na Wąwóz Małachowskiego (fot. J. Marczuk)

Tragedią małych miast bogatych tylko w historię jest 
wiara w cudowne odrodzenie, mające nadejść gdzieś z ze
wnątrz. Ciąży tu jak fatum świadomość, że zabytki archi
tektury czy niepowtarzalne krajobrazy jako wyabstrahowa
na świętość, nad którą opieka jest oczywistym zaszczytem 
i bezinteresownym obowiązkiem, a priori predysponują ludzi 
mających szczęście wśród tych zabytków mieszkać do wy
różnienia przez los, do zapewnienia im również specjalnej 
opieki. Czekają więc na cud. Tymczasem mecenasi przycho
dzący z zewnątrz mają na sprawę nieco inny pogląd. Propo
zycje pomocy zabytkom składane są w zamian za nabycie 
wyłącznych praw ich użytkowania. Mecenasi kupują, a nie 
ofiarowują. Tak zresztą zawsze było, w dawnych, historycz
nych czasach również.

Kazimierz nad Wisłą ma już za sobą doświadczenia z tzw. 
potężnymi mecenasami. Przed rozparcelowaniem miasta na 
wczasowiska i przekształceniem w disneyland ratowała go 
ogólnokrajowa kampania prasowa, zainicjowana przez ty
godnik „Kultura”. Dziś już wiadomo, że jedyną drogą jest 
samoodrodzenie się miasta. Pomoc z zewnątrz jest oczywi
ście potrzebna, ale ma być to pomoc dla miejscowych inicja
tyw i działań. Dziś już jest w Kazimierzu właściwie wszystko, 
co można dać z zewnątrz dla stymulacji takiego procesu — 
wzmocnione odpowiednimi specjalistami władze miejskie, 
środki finansowe i specjalne uprawnienia, nowy plan zago
spodarowania przestrzennego. Plan ten nie stanowi jednak, 
gdyż nie może, programu odnowy, ale powoli zaczyna się 
rysować program włączenia Kazimierza w nurt współczesne
go życia.

Rzecz pozornie wydaje się prosta — trzeba ratować zabyt
kowe miasto, ochronić jego kształt przestrzenny i klimat 
architektoniczny. Kazimierz taki jaki jest stanowi niezwykle 
cenny obiekt wart ochrony. Równocześnie jednak taki jaki 
jest nie może być zaakceptowany przez jego mieszkańców. 
Musi i jednocześnie nie może pozostać niezmieniony.

W innych miasteczkach, nie obciążonych dziedzictwem hi
storii, ludzie zmieniają swoje otoczenie i to jest ich program 
działania. Dla uzyskania wyższego standardu cywilizacyj
nego budują nowe domy, modernizują układy urbanistyczne, 
rozbudowują infrastrukturę miasta, czyli w zasadzie wy
mieniają dawny kształt architektoniczny swego otoczenia na 
zupełnie nowy. Wartość tego, co ulega wyburzeniu, jest na 
ogół znikoma — zarówno wartość materialna, jak i moralna. 
Wytworzył się więc już stereotyp myślowy •— poprawa bytu 
jest równoznaczna z nowymi inwestycjami i burzeniem re
liktów nie najlepszej przeszłości.

Ludzie w małych miasteczkach, szczególnie ci ze starszego 
pokolenia, wspominają bowiem przeszłość bez zbytniego 
entuzjazmu. Były to przecież dla nich czasy biedy i niedostat
ku. Wszystko, co im ową biedę i niedostatek przypomina, pod
świadomie odrzucają. Młode pokolenie, mimo wychowania 
w nowych warunkach, również w dużej mierze jest jeszcze 
obciążone poglądami dziadków. Jesteśmy społeczeństwem 
„na dorobku”, tworzącym nowy ład i nowe wartości na 
miejscu wartości przemijających. A zatem z jednej strony 
postęp oświaty, wprowadzający do powszechnej świadomości 
szacunek dla pamiątek czasów minionych, z drugiej jednak 
chęć, aby wszystko było nowe, lepsze. Takie rozdwojenie 
myślenia powoduje bardzo nieobiektywny stosunek do za
bytków. Widzimy to zresztą w praktyce—zapanowała wręcz 
moda na rekonstrukcje; „ruiny” nie stanowią atrakcji, 
„nowy” zabytek, skończony na wzór teatralnej scenografii — 
tak.

Mieszkańcy Kazimierza i innych starych miasteczek rów
nież przeżywają duchową rozterkę. Wiedzą, że prawdziwa 
wartość ich architektonicznych skarbów —■ to autentyzm. 
Wiedzą też, że „masowy” turysta wołałby, aby autentyzm 
ten nieco uszminkować. Sami chcieliby żyć w świecie cywi
lizacyjnego dostatku, a więc bez autentyzmu, w jakim żyli 
ich ojcowie. Chcieliby, aby ich dorobek „było widać” tak 
samo, jak w sąsiednich miastach.
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Targ w Kazimierzu

W Kazimierzu rozważa się zasady programu, który wy
tyczałby miastu nowe miejsce we współczesnym świę
cie. Chodzi o program nie tylko rewaloryzacji zabytkowej 
substancji architektonicznej, lecz równoczesnego zagwaran
towania godziwego bytu (ekonomicznego, kulturalnego, cywi
lizacyjnego) mieszkańcom. Program taki ■— łącznie z rozwa
żaniami konserwatorskimi — jest niezbędny do opracowania 
szczegółowych planów przestrzennych.

Mieszkańcy Kazimierza żyją obecnie bądź z karłowatych 
gospodarstw rolnych, bądź z posad w gminie czy pracy 
w Puławach. Turystyka dodaje sporo do budżetu, lecz jest 
wciąż jednym z zajęć, a nie fachem. Tymczasem znalezienie 
nowoczesnego zawodu dla siebie i swoich dzieci na przy
szłość stanowi właśnie punkt wyjścia do określenia perspek
tywy ekonomicznej, na której można by oprzeć dalsze plany 
osobiste i związany z nimi los miasta. Owa perspektywa 
ekonomiczna wydaje się zaś stanowić jeden z kluczy do 
sformułowania programu. Nie można szukać jej dla Kazi
mierza w rolnictwie, przemyśle czy administracji, warto 
chyba szukać w nowocześnie pojmowanej obsłudze turystów. 
Hotelarstwo jest na świecie zawodem, takim samym jak 
każdy inny. W Polsce też mamy szkoły kształcące wykwali
fikowanych hotelarzy, szkoły dające dyplomy i tytuły za
wodowe.

Dobrym przykładem zbudowania programu dla włączenia 
zabytkowego miasteczka w nurt współczesnego życia kraju 
jest renesans bułgarskiego Nesebaru. Zastosowano tam me
todę uruchomienia inicjatyw ludności, udzielając oczywiście 
tym inicjatywom poparcia, aby sprawa konserwatorska stała 
się własną sprawą mieszkańców. Na podobnej zasadzie jak 
kredytowanie naszego budownictwa jednorodzinnego wyda
wano zezwolenia na budowę domów z pokojami hotelowymi. 
Specjalne kredyty warunkowane były podporządkowaniem 
się wymogom konserwatorów. Ukierunkowywano w ten spo
sób działalność inwestycyjną — tak wyglądem form archi
tektonicznych, jak i odpowiedniego standardu. Nie skończono 
jednak tylko na odbudowie miasteczka, zorganizowano też 
dalsze jego funkcjonowanie w nowoczesny sposób. Biura 
turystyczne utworzyły tu centralną dyspozytornię, kierującą 
rozdziałem pokoi i załatwiającą sprawy finansowe (pobiera

nie opłat od turystów i rozliczenia). Gwarantuje to jasną 
sytuację wobec fiskusa, odpowiednią reklamę, organizację 
itp. Tak użyte środki stymulujące są z ekonomicznego punk
tu widzenia identyczne jak w wypadku rozwoju rzemiosła. 
Za rzemiosło bowiem można chyba uznać świadczenie na 
odpowiednim, fachowym poziomie usług hotelarskich

W Kazimierzu dyskutuje się możliwość podobnego jak 
w Nesebarze modelu. Poglądy mieszkańców na ten temat 
nie są jednak jeszcze wykrystalizowane. Niemniej jednak 
zaczyna w ten sposób powoli zanikać widmo skansenu, gdy 
staje się on tylko formalny, a nie faktyczny. Ucieczka do 
Puław przestaje być jedyną szansą na włączenie się do 
współczesnego życia kraju. Dylemat rozdwojenia jaźni na 
miłość do rodzinnego Kazimierza i chęć życia w standardzie 
takim, w jakim żyją sąsiedzi, zdaje się możliwy do rozwią
zania, rozwiązania bez konfliktów sumienia. Tak też wyła
niają się przesłanki do stworzenia w Kazimierzu realnego 
programu prawdziwej rewaloryzacji zabytkowego zespołu 
miejskiego. Zabytki potrzebne będą ludziom, tak jak ludzie 
zabytkom.

Narodzinom programu towarzyszą, wspomniane na począt
ku, działania z zewnątrz, działania odmienne od tradycyj
nego mecenatu. Nowy plan zagospodarowania przestrzen
nego został opracowany wnikliwie, a pod względem meto
dologicznym nawet wzorcowo. Objęto nim nie tylko samo 
miasto, lecz całą okolicę, rozładowując ruch inwestycyjny 
aż na drugą stronę Wisły. Zapadło wiele radykalnych decy
zji, m.in. budowy obwodnicy dla ruchu samochodowego, 
uaktywnienia sąsiednich miejscowości (Bochotnicy, Parchat- 
ki), a także regulacji Wisły z myślą o nowych terenach 
rekreacyjnych. Plan objął cały mikroregion, jaki utworzyła 
wokół Kazimierza przyroda. Dla miasta stworzono szansę 
pozostania miejscem centralnego zainteresowania turystycz
nego, eliminując jednocześnie niebezpieczeństwo zalania go 
niepotrzebnym budownictwem. Plany szczegółowe, opraco
wane już na miejscu, zadecydują o reszcie. Powstaną 
one jako wynik dobrego i realnego programu życia miasta. 
Wszystko już obecnie na to wskazuje. Kazimierz ma szansę 
odrodzić się sam, ma szansę stać się wzorcem dla innych, 
podobnych mu miast.
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s&hmm wielka ■■■■■
CHEMIA

WŁODZIMIERZ KOTOWSKI

Decyzja o budowie Petrochemii, czyli Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Pe
trochemicznych w Płocku, zapadła w styczniu 1959 r. O lokalizacji Zakładów decy
dował m. in. przebieg rurociągu „Przyjaźń” i centralne położenie Płocka w stosunku 
do wszystkich przemysłowych regionów kraju. Pierwsze obiekty oddano do użytku 
w 1963 r„ w tym samym roku przyjęto do eksploatacji rurociąg „Przyjaźń”. Produk
cja gazów płynnych i innych przetworów ruszyła w 1964 r. Powstały biura i obiekty 
socjalne. Wartość produkcji w 1975 r. — 49 200 min zł, w 1976 r. — 55 000 min zł; prze
rób ropy naftowej w 1975 r. — 11800 tys. ton, w 1976 r. — 13 500 tys. ton. Prawie od 
początku swojej działalności Petrochemia wpływa na rozwój Płocka. Oprócz podej
mowania na rzecz miasta różnych inwestycji, kombinat petrochemiczny patronuje wielu 
inicjatywom i działaniom płockich placówek naukowo-kulturalnych, m. in. Towarzy
stwa Naukowego Płockiego i Muzeum Mazowieckiego. Nie jest również paradoksem, że 
„wielka płocka chemia” zajmuje jedno z pierwszych miejsc w kraju w walce o ochronę 
naturalnego środowiska człowieka. Poniżej zamieszczamy wypowiedź dyrektora kombi
natu, prof, dra Włodzimierza Kotowskiego, na zjeździe wojewódzkich konserwatorów 
zabytków, który odbył się w Płocku w dniach 21—22 listopada 1975 r.



Budynek muzeum w Płocku

Kierując przedsiębiorstwem należącym do jednego z naj
większych w Polsce, poszukuję różnych rozwiązań zmie
rzających do stworzenia załodze kombinatu odpowiednich 
warunków, niezbędnych przy wypełnianiu podstawowych 
obowiązków. Mam na myśli m.in. warunki kulturalne. Nasza 
działalność nie może bowiem ograniczać się do produkcji 
mierzonej w tonach. Wkraczamy w epokę, w której konie
czna jest integracja działań wielu instytucji. Uważam, że 
w obecnych czasach powierzenie rozwoju przemysłu tylko 
inżynierom i technikom może doprowadzić do zabójstwa 
naszej cywilizacji. Także ludzie zajmujący się ochroną śro
dowiska kulturalnego czy naturalnego nie mogą ograniczać 
swojej działalności tylko do spraw związanych z tą ochroną. 
Trzeba bowiem pamiętać, że już za kilka pokoleń może 
w ogóle zabraknąć odbiorców spuścizny narodowej. Aby do 
tego nie dopuścić, należy podjąć działania w kierunku hu
manizacji kadry technicznej, do której należą także bezpo
średni producenci — robotnicy.

Kombinat płocki znajduje się w sąsiedztwie muzeum, które 
swe zadania ratowania zabytków łączy z żywą działalnością 
kulturalną. Działalność ta stała się dla Petrochemii po prostu 
niezbędna, jest cząstką działalności przemysłowej. Pracow
nicy kombinatu przychodzą do „swojego” muzeum, gdzie 
odbywają się koncerty, spotkania „przy lampie naftowej”, 
występują artyści i poeci. Wszystko to wzbogaca życie du
chowe człowieka.

Płockie muzeum właśnie w ten sposób wypełnia lukę 
w kształceniu techników, w ich humanizacji. Pomaga im 
w ten sposób w uzyskiwaniu lepszych wyników w pracy, 
które są przecież wymienialne na środki niezbędne dla ra

towania dóbr kultury. Ten swoisty proces widać na przy
kładzie współpracy „muzeum — Petrochemia”.

Z sal wystawowych muzeum, gdzie eksponowane są wy
twory przeszłości, czerpiemy natchnienie do dalszej pracy, 
a oglądane dzieła pobudzają naszą wyobraźnię, inspirują 
do szukania nowych rozwiązań na polu przemysłowym. 
W płockim muzeum Petrochemia ma swoją salę poświęconą 
historii i działalności kombinatu. Ekspozycja ta jest znikoma 
w porównaniu z pozostałymi zasobami muzealnymi. Mając 
jednak swój wkład nawet tak niewielki, czujemy się odpo
wiedzialni za całe muzeum. I w tym miejscu chciałbym 
zwrócić uwagę na sprawę tzw. mecenatów, czyli opiekę in
stytucji nad zabytkami. Jeśli będziemy opierać się na prze
pisach, nic w tej dziedzinie nie osiągniemy. Żaden bowiem 
przepis nie rozwiąże problemu, może być jedynie platformą 
do działania. Natomiast efektywność przepisów zależy wy
łącznie od ludzi, od ich inicjatywy i inwencji.

Działalność Petrochemii może być przykładem do naśla
dowania. Przecież z każdym muzeum może współpracować 
jakaś fabryka. Jeśli w starych wnętrzach muzealnych, wśród 
cennych dziel sztuki będziemy uczestniczyć w okolicznościo
wych uroczystościach, koncertach itp., w ten sposób speł
nimy dwie funkcje — z jednej strony będzie to wyraz kultu 
dla zabytków przeszłości, z drugiej zaś efektywny przykład 
wychowania współczesnego pokolenia.

Tak właśnie widzimy możliwość wypełniania naszej po
winności wobec muzeów, wobec konserwatorów zabytków 
i wszystkich służb ratujących naszą przeszłość dla przyszło
ści. Oczekujemy jednak, że będzie to wspólny interes, co 
jest warunkiem każdego dobrego układu.
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PRZEDSTAWIAMY:
Dr' Ryszard Brykowski, historyk sztuki, pracownik nau
kowy Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, specjalista w za
kresie zabytkowej architektury i budownictwa z drewna, 
współredaktor ,„Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce”

HISTORII SKANSENOWSKIEGO

Na naszych oczach zmienia się krajobraz polskich wsi 
i miasteczek. Znikają nie tylko swojskie strzechy czy gon
towe dachy, a wraz z nimi rozłożyste bocianie gniazda, ale 
cała tradycyjna drewniana zabudowa przeistacza się w mu
rowaną. Drewno bowiem, jako budulec, należy już dziś do 
przeszłości. Więcej nawet, gdy w budownictwie powszechnie 
panuje beton, stal, szkło, aluminium i prefabrykaty, a sym
bolem nowoczesności są fabryki gotowych domów, dla nie
których ludzi drewniana budowla — dom czy kościół — 
jest synonimem zacofania i biedy — „starą budą” czy „ru
derą” niegodną starań o jej zachowanie. Toteż za lat kilka
dziesiąt drewniany dom mieszkalny będzie już rzadkością 
i zapewne wzbudzać będzie zdziwienie i zaskoczenie, jak 
lat temu dwadzieścia ostatnie kurne czy dymne chałupy.

A tymczasem drewno przez tysiąc lat naszej historii i ca
łą wieczność poprzedzającej ją prahistorii było na ziemiach 
polskich początkowo jedynym, a potem podstawowym bu
dulcem aż po bieżące stulecie. Z drewna wznoszono u nas 
zarówno budowle sakralne różnych wyznań — kościoły, 
cerkwie, zbory, synagogi i meczety, jak i budynki świeckie 
— mieszkalne, gospodarcze i przemysłowe. Obok wieśnia
czej zagrody budowano z drewna szlacheckie dwory oraz 
pańskie pałace i zameczki. W drewnie, tak jak i w innych 
materiałach budowlanych (kamień, cegła), wypowiedziały się 
wszystkie style, od średniowiecza poczynając, a na naszym 
stuleciu kończąc.

Zatem drewniane budowle — to nie tylko „starocie”, tra
cące obecnie coraz powszechniej swój charakter użytkowy 
i wartość ekonomiczną, ale dziś już przede wszystkim re
likty naszej dawnej architektury i budownictwa. Zawarta 
jest w nich nie tylko przeszłość i historia, ale świadczą one 
również o wysokim poziomie myśli architektoniczno-kon- 
strukcyjnej naszych budowniczych i architektów oraz umie
jętnościach technicznych naszych majstrów i cieśli. Wiele 
więc spośród zachowanych jeszcze w kraju budowli drew
nianych — to zabytki lub inaczej — zgodnie z określe
niem Ustawy z 1962 r. — dobra kultury narodo
wej, podlegające ochronie prawnej.

Zachowanie i uratowanie możliwie najwięcej zabytków 
drewnianej architektury i budownictwa, tak aby „przeszłość 
służyła przyszłości”, a następne pokolenia nie tylko mogły 
lepiej zrozumieć, jak wyglądała Polska w minionych wie
kach, ale też podjąć próbę odtworzenia panującej wówczas 
atmosfery, jej intymności i niepowtarzalnego swojskiego 
charakteru, urasta dziś do rangi problemu narodo
wego i stanowi jedno z pierwszoplanowych zadań służby 
konserwatorskiej.

Jedną z form ochrony zabytków drewnianej architektury 
i budownictwa oraz dawnej kultury ludowej, materialnej 
a nawet duchowej są skanseny — po polsku nazywane 
„muzeami na wolnym powietrzu” czy „muzeami pod otwar
tym niebem”, a ostatnio coraz powszechniej „parkami etno
graficznymi”.

Spichlerz w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie
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Zabudowa rynku w Lanckoronie

Pierwsze skanseny

Twórcą pierwszego w świecie skansenu był w 1885 r. Ar
tur Hazeliusz, szwedzki pedagog i działacz społeczny, a etno
graf z zamiłowania. Zapowiedzi wielkiej idei skansenowskiej 
należy jednak szukać znacznie wcześniej, a odpowiedni dla 
niej grunt zaczął się kształtować wraz z budzącymi się 
w różnych krajach zainteresowaniami kulturą ludową. Jed
nym z takich znanych a najwcześniejszych przejawów ofi
cjalnego zainteresowania był wydany w Szwecji ok. 1630 r. 
edykt króla Gustawa II Adolfa, nakazujący wręcz badanie 
wiejskiej kultury.

Nie każdy jednak kraj może poszczycić się tak wczesnymi 
początkami. Na ogół dopiero prądy oświecenia, a zwłaszcza 
romantyzm, wzmogły i rozszerzyły te zainteresowania w 
Europie.

Początkowo była to jednak głównie zabawa w wieś, ro
dzaj chłopomanii, uprawianej na dworach królewskich 
i magnackich. Tematyka rodzajowa, zamiłowanie do scen 
wiejskich i pasterskich znalazły odbicie nie tylko w roko
kowym malarstwie, ale i w ówczesnej rzeczywistości. W 
dworskich parkach wznoszono chłopskie chatki, do których 
sprowadzano autentycznych wieśniaków, a na polanach par
kowych wykąpani pastuszkowie paśli wykąpane i uperfu- 
mowane cielątka i owieczki przystrojone w... kolorowe ko
kardki. W Danii królewski park w Trandensberg ozdobiono 
figurami woskowymi naturalnej wielkości, przystrojonymi 
w regionalne stroje ludowe. Zresztą w czasie zabaw i tań
ców dworacy sami chętnie się przebierali w kostiumy wzo
rowane na stroju ludowym.

Zabawom tym położyła kres wielka rewolucja francuska, 
a szermierze racjonalizmu oświeconego zaczęli coraz szerzej 
podejmować rzeczywiste badania naukowe nad różnymi 
dziedzinami kultury ludowej. Równocześnie kolekcjonerzy 
doby oświecenia, a zwłaszcza starożytnicy z okresu roman
tyzmu zaczęli coraz powszechniej uwzględniać w swych 
zbiorach różne materiały etnograficzne. Od połowy tegoż 
stulecia powstają żywiołowo w krajach Europy, zwłaszcza 
północnej, liczne muzea,1 w tym etnograficzne lub przynaj

mniej działy etnograficzne w muzeach już istniejących. 
Zgromadzenie tak znacznych zbiorów spowodowało z czasem 
następną falę — ruch wystawienniczy i to na skalę świa
tową.

Właśnie Artur Hazeliusz, przerażony szybko postępujący
mi zmianami w ojczystym krajobrazie i powszechnym zani
kaniem tradycyjnych form budownictwa skansenowskiego 
oraz sztuki i materialnej kultury ludowej w zetknięciu 
z masową produkcją przemysłową, zorganizował w 1872 r. 
wielką wystawę pt. „Skandynawskie Zbiory Etnograficzne”, 
która uzyskała szeroki rozgłos i duże zainteresowanie w ca
łej Europie. W ślad za nią już w następnym roku, gdy 
otwarto w Wiedniu wielką przemysłowo-gospodarczą „Po
wszechną Wystawę Światową”, a w 1878 r. podobną „Świa
tową Wystawę” w Paryżu, zorganizowano na nich ekspo
zycję poświęconą twórczości ludowej i kulturze materialnej. 
Na obu tych wystawach, które służyć miały przede wszyst
kim upowszechnieniu wyrobów rękodzieła i twórczości lu
dowej oraz wyrobów przemysłowych, pokazano też po raz 
pierwszy autentyczne chałupy wiejskie wraz z urzą
dzeniem.

Hazeliusz pragnął jednak czegoś więcej, niż tylko poka
zywania zbiorów w dotychczasowej, tradycyjnej formie wy
stawienniczej lub nawet w oryginalnych budowlach. Pragnął 
przede wszystkim ratować zabytki i zachowywać je w natu
ralnych warunkach, w rodzimym pejzażu lub przynajmniej 
w sposób możliwie najwierniej do tych warunków zbliżony. 
Powinny to więc być autentyczne budynki, wypełnione ory
ginalnymi sprzętami, wyrobami rękodzieła i sztuki ludowej, 
wraz z żywym inwentarzem i normalnie zatrudnionymi 
mieszkańcami w ich regionalnych strojach ludowych.

Dopiero w 1885 r. udało się Hazeliuszowi wprowadzić swe 
projekty i marzenia w życie. W tym roku zakupił w Sztok
holmie wyspę Djiirgarden i przeniósł na nią budynki szesna- 
stowiecznej zagrody zagrożonej rozbiórką, wraz z całym 
urządzeniem wnętrza. Na zakupionej wyspie znajdowały się 
też pozostałości dawnego ziemnego szańca obronnego, a po 
szwedzku „szaniec” — to właśnie „skansen” i stąd przyjęła 
się ta nazwa dla nowej formy w muzealnictwie.
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Otwarcie sztokholmskiego skansenu nastąpiło jednak do
piero w 1891 r. Dziś jest w nim ponad 150 oryginalnych za
bytków i tylko dwie kopie, a ruch skansenowski objął już 
cały świat, mając za swego patrona UNESCO 2. Może warto 
jeszcze tylko dodać, że po Sztokholmie następne skanseny 
powstały przede wszystkim w krajach skandynawskich — 
w 1894 r. w Norwegii (Lillekamer), w 1897 r. w Danii (pod 
Kopenhagą), w 1909 r.-w Finlandii (Senrasaari).

W Polsce pod zaborami

A jak kształtowały się dzieje muzealnego ruchu skanse
nowskiego w naszym kraju rozdartym trzema zaborami?

Zainteresowanie polskim ludem, jego obyczajami i obrzę
dami było silnie akceptowane w dobie oświecenia, i to chy
ba nie tylko w związku z panującymi wówczas prądami 
filozoficzno-społeczno-naukowymi. Kosynierzy Kościuszki 
i legioniści Dąbrowskiego mieli w tym niewątpliwie swój 
wielki udział. Najlepiej oddaje ówczesne poglądy wielo
krotnie cytowana wypowiedź Hugo Kołłątaja z 1802 r., któ
ry w liście do Jana Maya stwierdzał, że badanie i opraco
wywanie przejawów kultury ludowej jest niezbędne, gdyż 
tylko w ten sposób będzie można poznać wspólne cechy 
i różnice, jakie zachodzą w „obyczajach, zwyczajach i obrzę
dach narodu polskiego” i „dać obraz różnic w mowie, szcze
gółach ubiorów, muzyce... i mieszkaniach...” ludu polskiego. 
Podobnie myślało wielu ówczesnych działaczy i naukowców, 
o czym świadczy przedstawienie przez Tadeusza Czackiego 
w 1804 r. na zebraniu Towarzystwa Warszawskiego Przy
jaciół Nauk wspomnianego kołłątajowskiego programu badań.

Nieco później badania nad różnymi aspektami kultury lu
dowej prowadzili: Joachim Lelewel i Adam Mickiewicz, 
Ignacy Kraszewski i Wincenty Pol — pierwszy wykładowca 
na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu etnografii w roku 
akademickim 1851—1852.

Myśli, idee i prądy nurtujące dziewiętnastowieczną Euro
pę nie zawsze jednak mogły swobodnie dotrzeć na ziemie 
polskie, być tu podjęte, rozwijane i realizowane. Było to 
szczególnie trudne po nieudanym powstaniu styczniowym 
1863 r. Zresztą w każdym zaborze sytuacja układała się od
miennie. Największą stosunkowo swobodę działania mieli 
Polacy w tzw. Galicji, czyli zaborze cesarsko-królewskiej, 
wielonarodowościowej Austrii.

Toteż tutaj w pewnym okresie działalności małopolskich 

zbieraczy, muzeologów i naukowców sytuacja w zakresie wy
stawienniczym była ściśle związana z czołówką europejską i to
rowała drogę nowym formom w naszym kraju. Gdy w rok 
po etnograficznej wystawie A. Hazeliusza organizowano „Po
wszechną Wystawę Światową” w Wiedniu i po raz pierwszy 
eksponowano na niej autentyczne chałupy wiejskie wraz 
z ich wyposażeniem, żywy udział w tej imprezie brało mu
zeum Dzieduszyckich ze Lwowa, przenosząc do Wiednia 
jedną chatę „galicyjską” (na trzy pokazane na wystawie) 
oraz eksponując pokaźny zbiór strojów ludowych.

Gdy z kolei w 1894 r. urządzano we Lwowie tzw. „Wysta
wę Jubileuszową”, znalazło się na niej już sześć oryginal
nych chałup z Małopolski — m. in. jedna z okolic Kosowa 
(wraz z garncarzem i jego warsztatem), jedna z okolic Kol
buszowej i wreszcie góralska z Zakopanego, której właści
cielem był Jędrzej Krzeptowski, brat Sabały. Wiele wska
zuje na to, że inspiratorem architektonicznej części wystawy 
wiedeńskiej był hr Maurycy Dzieduszycki, ówczesny dyrek
tor muzeum lwowskiego. Ten sposób ekspozycji podejmą 
dopiero pięć lat potem Francuzi na paryskiej wystawie 
(1878), a następnie naśladować będą na swych wystawach 
krajowych urządzanych w ramach cesarsko-królewskiej mo
narchii austriackiej Czesi (1891—1893) oraz Węgrzy (1896).

Krajowe galicyjskie zbieractwo oraz ruch wystawienni
czy rozwijały się zwłaszcza w Małopolsce Wschodniej, a wy
razem tego była duża regionalna wystawa etnograficzna, 
zorganizowana w 1880 r. w Kołomyi, staraniem Oddziału 
Czarnogórskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Dział archi
tektoniczny był reprezentowany tutaj przez dwa modele 
chat i kilka planów.

O wielkim znaczeniu prywatnego zbieractwa w Małopol
sce świadczy fakt, że dzięki kolekcji (ok. 2000 eksponatów) 
ofiarowanej przez Seweryna Udzielę w 1904 r. Muzeum 
w Krakowie, powstał osobny Oddział Etnograficzny, a od 
1911 r. samodzielne muzeum.

Tymczasem, gdy w Małopolsce działalność kolekcjonerska 
i wystawiennicza miała charakter instytucjonalny oraz pry
watny i rozwijała się nieskrępowanie na terenie całego za
boru, a nawet była popierana przez administrację austriac
ką, to na obszarze obu pozostałych zaborów, gdzie władze 
nastawione były wrogo do wszelkich zorganizowanych prze
jawów polskiej działalności, pewne akcje podejmować mog
ły tylko jednostki, jako osoby prywatne. To też nic dziwnego, że 
w tej sytuacji wszelka społeczna, kulturalna i oświatowa 
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działalność była tu opóźniona i miała zwykle zasięg mniej
szy, regionalno-lokalny.

W zaborze pruskim na przełomie obu stuleci nauczyciel 
Izydor Gutkowski, krzewiciel polskości na Kaszubach, zgro
madził poważne zbiory dotyczące tej grupy etnograficznej. 
Ale dopiero w 1906 r. mógł zakupić, za własne zresztą pie
niądze, osiemnastowieczną podcieniową chałupę kaszubską 
we wsi Wdzydze i tu, wraz z żoną Teodorą z domu Fethke, 
przeniósł swe zbiory, tworząc w ten sposób pierwszą stałą 
na ziemiach polskich prywatną ekspozycję typu skansenow
skiego.

Natomiast w zaborze rosyjskim dopiero po carskim uka
zie tolerancyjnym z 1905 r. nastąpiło odrodzenie społecznej 
działalności. Takim nowym ogniwem, zataczającym stopnio
wo coraz szersze kręgi, była prowadzona od 1909 r. przez 
nauczyciela i etnografa Adama Chętnika i jego żonę Zofię 
akcja kolekcjonerska na (Kurpiowszczyźnie. Zgromadzone 
przez nich zbiory, przechowywane początkowo w domu oj
ca w Nowogrodzie nad Narwią, a potem we własnym, sta
ły się podstawą późniejszego muzeum kurpiowskiego na wol
nym powietrzu, bo taka właśnie idea przeświecała od po
czątku małżeństwu Chętnikom.

W polskim dwudziestoleciu...

Już od pierwszych chwil odzyskania niepodległości (11. XI. 
1918), wobec tragicznych zniszczeń kraju, spowodowanych 
kilkakrotnie przesuwającymi się liniami frontów pierwszej 
wojny światowej, doceniono zagadnienie odbudowy wsi oraz 
ochrony zabytków budownictwa drewnianego. Wyrazem te
go była opracowana, rozesłana i zebrana już w 1919 r. przez 
ówczesne Ministerstwo Oświecenia Publicznego odpowiednia 
ankieta w tej sprawie. Późniejsze jednak wypadki wojenne 
i ogólna sytuacja gospodarcza kraju udaremniły kontynua
cję rozpoczętej akcji. Mimo to przez cały okres II Rzeczy
pospolitej występował stały rozwój idei muzealnictwa skan
senowskiego.

W międzywojennym dwudziestoleciu trwała więc dalsza 
rozbudowa placówki we Wdzydzach oraz rozpoczęta w 1919 
roku budowa kurpiowskiego skansenu w Nowogrodzie nad 
Narwią; uroczyste otwarcie tego ośrodka nastąpiło w 1927 r. 
Oba ośrodki muzealne były nadal prywatne i rozwijały się 
dzięki niestrudzonym zabiegom ich organizatorów. Niestety, 
pożar w 1932 r. zniszczył muzeum i większość eksponatów 
kaszubskiego muzeum we Wdzydzach. Do jego odbudowy 
przystąpiła natychmiast Teodora Gulkowska.

Równocześnie w innych punktach kraju podejmowano róż
ne akcje zmierzające do organizacji muzeów na wolnym po
wietrzu.

Od 1924 r. prowadzone były z inicjatywy prof, dra Oskara 
Sosnowskiego w Zakładzie Architektury Polskiej Politechni
ki Warszawskiej, a później przez prof, dra Gerarda 
Ciołka, prace studialne nad centralnym skansenem krajo
wym. W skansenie tym, nazwanym „Ogrodzieniec”, który 
miał być zlokalizowany pomiędzy Młocinami a Łomiankami, 
chciano zgromadzić drewnianą architekturę i budownictwo 
oraz kulturę ludową wszystkich regionów kraju, tak aby re
prezentowane były w odpowiednich proporcjach wszystkie 
grupy etniczne i etnograficzne ówczesnej Polski. Prace te 
trwały do wybuchu wojny w 1939 r., podobnie jak zainicjo
wane w latach trzydziestych przez prof. Ferdynanda Rusz- 
czyca studialno-organizacyjne prace zmierzające do stwo
rzenia muzeum etnograficznego przy Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie.

W 1927 r. staraniem Seweryna Udzieli — dyrektora Mu
zeum Etnograficznego w Krakowie i jego kustosza — dra 
Tadeusza Seweryna powstał Komitet Budowy Osiedla Mu
zealnego w Lesie Wolskim. Zakupiono już nawet chatę kra
kowską i poleską, ale trudności finansowe nie pozwoliły na 
dalszą realizację przedsięwzięcia. Z podobnych przyczyn 
upadła inicjatywa Księżackiego Ogniska Kultury, Sztuki 
i Przemysłu Ludowego w Złakowie Kościelnym pod Łowi
czem, które projektowało założenie muzeum typu skanse
nowskiego.

Jedynie w Katowicach, przy ówczesnym Muzeum Śląskim 
udało się rozpocząć budowę skansenu w Parku im. T. Koś
ciuszki, przenosząc przed samą wojną kościół z Syryni 
(1510 r.) i spichlerz z Gołkowic (w. XVII)3.

Natomiast szeroko prowadzona akcja propagandowa kra
kowskiego komitetu miała ten uboczny efekt, że zaczęli się 
zgłaszać prywatni właściciele, przekazując na rzecz polskie
go muzealnictwa swe zabytkowe budowle. Tak właśnie po
stąpiło m. in. rodzeństwo Joanna Wilczkowa i Sandor 
Littyak, przekazując państwu w 1937 r. dwór Moniaków 
w Zubrzycy Górnej.

... i po wojnie

Druga wojna światowa przyniosła zniszczenie prawie ca
łego dotychczasowego dorobku naszego muzealnictwa skan
senowskiego. Tylko w samym Nowogrodzie nad Narwią 
uległo zniszczeniu wraz z biblioteką i archiwum ok. 14650
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pozycji inwentarzowych, a na terenie skansenu pozostały 
jedynie dwie barcie sosnowe (w tym jedna licząca ok. 500 
lat), które użyte były przez wojska niemieckie jako osłona 
dla stanowisk broni maszynowej. Toteż po 1945 r. w za
kresie muzealnictwa pod otwartym niebem trzeba było roz
poczynać wszystko od początku. I znów w pierwszym sze
regu znaleźli się twórcy polskich placówek skansenowskich
— Adam Chętnik, z drugą żoną Jadwigą, oraz już osiemdzie
sięcioletnia Teodora Gulkowska, z Wiktorem Grulkowskim, 
uczniem i przyjacielem Gulkowskich. Jednak wobec ogro
mu zniszczeń wśród zabytków narodowej kultury i potrzeb 
w zakresie natychmiastowego ratowania tego, co pozostało, 
sprawy muzealnictwa skansenowskiego przesunęły się na 
plan dalszy. Z czasem dopiero przystąpiono do odbudowy 
skansenu w Nowogrodzie nad Narwią, a równocześnie od
żyły projekty budowy centralnego skansenu pod Warszawą 
i regionalnego w Krakowie, tym razem na Woli Justowskiej.4

Prawdziwa jednak „eksplozja” skansenowska nastąpiła 
dopiero po 1956 r., kiedy to prawie co roku powstawała 
nowa placówka muzealna: 1957 r. — Orawski Park Etnogra
ficzny w Zubrzycy Górnej i Muzeum Budownictwa Ludo
wego w Sanoku; 1959—1963 — zagroda Słowińców w Klu
kach; 1961 r. — Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach pod 
Opolem; 1962 r. — Park Etnograficzny w Olsztynku; 1964 r.
— Muzeum Wsi Górnośląskiej w Chorzowie i inne.

Obecnie na terenie kraju znajduje się w realizacji ponad 
25 większych i mniejszych muzeów typu skansenowskiego, 
a równocześnie rodzą się wciąż nowe inicjatywy, będące 
przede wszystkim wyrazem szerokiego zapotrzebowania spo
łecznego. Wśród istniejących muzeów pod otwartym niebem 
są więc wielkie skanseny wieloregionalne (np. Sanok, No
wy Sącz, Chorzów), w których reprezentowana jest kultura 
wszystkich grup etnograficznych (a nawet etnicznych), wy
stępujących na tym terenie oraz skanseny mniejsze poświę
cone jednej grupie regionalnej, jak wspomniany skansen ka
szubski (Wdzydze), kurpiowski (Nowogród), podgórzański 
(Szymbark nad Ropą), słowiński (Kluki) i inne. Zresztą 
ośrodki budownictwa ludowego organizują obecnie większe 
muzea etnograficzne (Toruń), specjalistyczne (Muzeum Rol
nictwa w Ciechanowcu), a nawet oddziały Muzeów Naro
dowych (Łowicz). Te ostatnie placówki, zlokalizowane w naj
bliższym sąsiedztwie budynku muzealnego, są naturalnym 
i niezwykle dydaktycznym przedłużeniem właściwej ekspo
zycji muzealnej.

Ochrona zasobów drewnianej architektury i budownictwa 
oraz reliktów dawnej ludowej kultury nie polega jedynie 
na przenoszeniu wybranych obiektów do organizowanych 
skansenów. Służba konserwatorska pragnie zachować możli
wie najwięcej zabytków w terenie, aby nie ogołacać z nich 
kraju. Toteż czynione są próby ratowania całych wartościo
wych zespołów wiejskich (Chochołów na Podhalu) i mało
miasteczkowych (Kalwaria Pacławska, Lanckorona, Pruch
nik i in.) w formie trwałych rezerwatów. Wreszcie wiele 
cennych pojedynczych obiektów drewnianej architektury 
chronionych jest „in situ”. W niektórych z nich coraz częś
ciej urządzane są niewielkie placówki muzealne, zwane re
gionalnymi izbami pamiątek, a bardziej wartościowe i o 
większej powierzchni użytkowej przejmowane są przez skan
seny, jako ich punkty filialne.

Omówione powyżej sposoby ochrony zasobów drewnianej 
architektury i budownictwa poprzez skanseny, rezerwaty 
i małe formy muzealne zostały wszechstronnie wykorzysta
ne w wielokierunkowym planie rozwoju sieci muzealnictwa 
skansenowskiego dla województwa krakowskiego, jaki opra
cowano w 1965 r. w Wojewódzkim Urzędzie Konserwator
skim w Krakowie. Na tak ambitny i wieloetapowy program 
działania nie zdobyło się żadne inne ówczesne województwo. 
Równocześnie na podkreślenie zasługuje fakt, że plan ten 
był stopniowo wprowadzany w życie, tak że do ostatniej re
formy administracyjnej kraju udało się go częściowo zreali
zować.5
PRZYPISY
1 W samej tylko Danii powstało w latach 1855—1925 aż 85 muzeów.
2 W 1957 r. odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja pod 

auspicjami UNESCO, na której m.in. przyjęto deklarację w spra
wie skansenów, także określającą jakie warunki musi spełniać 
muzeum tego typu (K. piwocki, Konferencja w sprawie muzeów 
pod otwartym niebem, Kopenhaga—Aarhus—Stockholm 5-9 lipca 
1957, Biuletyn Historii Sztuki 1957, XIX, nr 4, s. 390—3).

’ W kilka lat po wojnie, kościół prztejęty został na cele kultowe, 
a spichlerz spalony przez chuligańskie zaprószenie ognia.

* W latach 1948—58 przeniesione tu zostały następujące obiekty: 
kościół z Komorowie (pocz. w. XVI), karczma z Pasieki (w. 
XVIII/XIX i spichlerz z Trzyciąża (1764). Wobec zaniechania pro
jektu budowy skansenu kościół został przekazany dla celów kul
towych, a karczma i spichlerz na pomieszczenia mieszkalno-go- 
spoaarcze parafii.

s Literatura przedmiotu, zarówno polska jak i obca, jest bogata. 
Częściowo została opublikowana przez A. Splss-Pytlińską w 1970 r. 
nakładem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz jako 
uzupełnienie w recenzji R. Brykowskiego (Polska Sztuka Ludo
wa, 1971, XXV, nr 3, SS. 177—183).
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Dr Tadeusz Chrzanowski, historyk sztu
ki, autor esejów i książek o zabytkach 
np. „Żywe i martwe granice”.

g CHRZANOWSKIz feretronu
Nie była to moja pierwsza wizyta w klasztorze stanią- 

teckim, położonym na skraju wsi, znajdującej się w sąsiedz
twie linii kolejowej z Krakowa do Tarnowa i o kilka kilo
metrów od Niepołomic. Klasztor z jego interesującym, 
wczesnogotyckim kościołem znam od ćwierćwiecza. Bywali 
tu także licznie inni historycy sztuki, dopiero jednak ostat
nio podjęta została trudna praca zewidencjonowania wszy
stkich ruchomych zabytków, znajdujących się w posiadaniu 
p.p. benedyktynek, które tu mieszkają nieprzerwanie od 
chwili założenia konwentu, a więc od jego ufundowania 
w 1228 r. przez Klemensa z Ruszczy, późniejszego kaszte
lana krakowskiego ze znakomitego rodu Swiebodziców-Gry- 
fitów. Główne zadanie spoczęło na niewieścich, lecz moc
nych barkach mgr Izy Dubińskiej, która wykonywała opi
sy, pomiary itd., ja zająłem się stroną techniczną: fotogra
fowaniem dziesiątków obrazów, rzeźb, wyrobów z metalu, 
mebli, tkanin i wszelkich najdziwniejszych przedmiotów, 
które z zakamarków trójskrzydłowego kompleksu wydoby
wała nam siostra Anzelma, osoba o wielkiej kulturze i głę
bokiej znajomości dziejów klasztoru.

Już drugi rok trwa ta praca, którą zaczęliśmy we wspa
niałej zadymce śnieżnej, omal nie zbłądziwszy w pieszej 
wędrówce od przystanku kolejowego do Staniątek. W czasie 
owych wypraw udało się nam zewidencjonować wiele nie
zwykle cennych obiektów, które wymagać będą osobnego 
opracowania, na razie chciałbym zasygnalizować jedno, mo
że nie najważniejsze, ale dostatecznie ważne, aby mu po
święcić uwagę.

Jak do tego doszło? Dość zwyczajnie: siostra Anzelma 
przygotowała nam w sali przyszłego muzeum klasztornego 
ciąg dalszy zabytków, zgromadzonych z korytarzy, cel i ma
gazynów klasztoru, ale kiedy tam przyszliśmy byłem już 
wyjątkowo zmęczony, jakoś źle się czułem tego dnia i bez 
entuzjazmu zabrałem się do roboty. W jednym z kątów 
stał ledwie już trzymający się, złuszczony, spękany i so
lidnie nadgryziony przez kornika późnobarokowy feretron 
z płaskorzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Nie przyglą
dając się dokładnie całości, przytaskałem feretron pod naj
lepiej oświetloną ścianę, ustawiłem aparat i zbliżyłem oko 
do wziernika, by nastawić ostrość. I kiedy tak powoli „roz
myty” obraz zaczął nabierać ostrych konturów, poczułem 
nagle przyspieszony rytm serca: przecież w matówce naj
wyraźniej rysowała się gotycka płaskorzeźba. Nie wierząc 
owej matówce, podniosłem wzrok: ależ nie — doprawdy 
przede mną znajdowała się najzupełniej autentyczna, go
tycka rzeźba, tyle że przemalowana i uzupełniona u stóp 
prymitywnie wyciętym z deski półksiężycem. Może nie 
wypada chwalić się samemu, ale bez nadmiernej próżności 
wyznam, że wielokrotnie w czasie mych dotychczasowych 
prac inwentaryzacyjnych odkrywałem zabytki nie znane 
a cenne, jednak po raz pierwszy udało mi się odkryć nie
znaną gotycką Madonnę przez... matówkę aparatu.

Dziś jeszcze rzeźba prezentuje się niezbyt efektownie, po
nieważ warstwy złuszczonych i odpryskujących przemaló- 
wek, kilka uszkodzeń, dziesiątki śladów po atakach drewno- 
jadów — wszystko to odbiera jej wiele z pierwotnej subtel
ności i finezji. Ale ja już się nauczyłem widzieć oczyma 
historyka sztuki i konserwatora, więc potrafię sobie wy

obrazić to dzieło po przeprowadzonej konserwacji, która 
mu przywróci, przynajmniej częściowo, dawny blask 
i świetność. Nieznaną rzeźbę staniątecką widzę w jej peł
nej, przyszłej krasie, której nie oddaje zdjęcie ukazujące 
stan obecny.

Kompozycja wykonana w niezbyt wypukłym reliefie, więc 
płaskorzeźba raczej niż rzeźba, przedstawia tronującą Matkę 
Boską, trzymającą na kolanach Dzieciątko. Opracowanie 
szat, twarzy i cały sposób rzeźbienia nie budzi wątpliwości 
co do czasu powstania i kręgu stylowego: dzieło to powsta
ło w latach osiemdziesiątych XIV w. i zbliża się wyraźnie 
do tego kręgu stylowego, który w literaturze fachowej 
określany jest mianem „stylu Madonn na lwie”.

Styl ten rozwijał się po połowie XIV w. szczególnie 
w dwóch regionach: na Śląsku (gdzie najczęściej spotyka
my właśnie owe przedstawienia Madonn tronujących na 
lwie lub na lwach) i na Pomorzu Gdańskim, skąd promie
niował na ościenne obszary. Był to styl jeszcze bardzo 
dworski: reprezentacyjny, dekoracyjny i idealistyczny. 
Specjalizował się w ornamentalnym traktowaniu układów 
szat, w pozach pełnych elegancji, w pominięciu ekspresji 
psychicznej, wyrazowej, którą zastępował delikatny, dwor
ny i łaskawy uśmiech. Na terenach Małopolski rzeźby za
liczające się do tego kręgu nie są liczne i nie są „czyste” 
stylowo, reprezentują raczej pewne transpozycje pierwo
wzorów. Nie mamy więc żadnej Madonny, która istotnie 
tronowałaby lub stała na lwie, pozostał tylko elegancki 
kontrapost, ornamentalne drapowanie szat, tajemniczy 
uśmiech... W ogóle jak dotychczas znamy zaledwie kilka 
tronujących Madonn, a większość pozostałych zabytków 
zaliczanych do tego kręgu — to postacie stojącej Matki 
Boskiej, krucyfiksy, rzeźby lub reliefy z wyobrażeniami 
innych świętych, ze scenami.

Na tym tle nie znana Madonna ze Staniątek przedstawia 
się niezwykle interesująco: jest pod każdym względem 
nietypowa, przy całej elegancji i dekoracyjności szat brak 
w niej owego dworskiego hieratyzmu, frontalności, elementu 
reprezentacyjności. Wręcz przeciwnie: ujęta w lekkim pół
obrocie ujawnia ścisły psychiczny kontakt z Dzieciątkiem, 
nie ukazuje go widzowi, ale po prostu trzyma, tak jak 
matka zwykła trzymać swe dziecko, a ono ze śmiesznie 
skrzyżowanymi nóżkami, łapie lewą ręką za koniec chusty 
okrywającej głowę matki, tak właśnie, jak to na prawdę 
czynią małe dzieci, nieustannie szukając rączkami czegoś 
do zabawy. Owo podkreślenie intymnego, psychicznego 
związku obu osób jest w okresie, gdy powstawała stanią- 
tecka rzeźba, czymś nieczęstym, czymś co zapowiada liryzm 
i uczuciowość następnego okresu: „stylu Pięknych Madonn”.

Jak mało jeszcze wiemy o najdawniejszych zabytkach 
rzeźby na naszych ziemiach! Mimo tylu studiów wciąż jesz
cze zagadnienie to przedstawia się niewyraźnie i mgliście. 
Bowiem z tamtej epoki przetrwały tylko szczątki, z których 
naukowcy starają się odtworzyć obraz całości. I wciąż jesz
cze znajdowane są nie znane dzieła sztuki, które rzucają 
nowy snop światła na style epoki, szkoły. Madonna z roz
padającego się, barokowego feretronu należy do takich 
błysków, które z mroków przeszłości ujawniają zarys jej 
kształtu.

Klasztor w Staniątkach — płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około 1380 r. (fot. T. Chrzanowski)^,
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Wertując stare polskie inwentarze, czytając zacho
wane testamenty ludzi przekazujących najbliższym 
swe doczesne dobra, już od XVI w. spotykamy się 
z zapisami dotyczącymi dzieł sztuki malarskiej. Naj
częściej są to jedynie wzmianki dość enigmatyczne, 
mówiące o portretach przodków, o obrazach dewo- 
cyjnych, lecz nieraz pojawiają się w takich spisach 
również nazwiska malarzy znanych w Europie. Czy 
rzeczywiście w owych wzmiankach chodziło o dzieła

wielkich mistrzów — trudno dziś sprawdzić. Wydaje 
się to jednak bardzo prawdopodobne. Musimy prze
cież pamiętać, że Polska od okresu panowania Ja
giellonów, poprzez cały wiek XVI, aż do połowy 
XVII nie była nękana przez wojny (poza kresami); 
rozwijała się gospodarka, a także kultura. W tym 
czasie nasze związki z Niderlandami, Francją i Wło
chami były bardzo ożywione. Polacy jeździli na pe
regrynacje, po nauki, a w dziedzinie handlu — za

„Krajobraz z rozbójnikami dzielącymi łup” — obraz Jana Bruegla Starszego z Muzeum Narodowego w Warszawie (fot. H. Romanowski)



Replika obrazu „Pejzaż zimowy z łyżwami i pułapką na ptaki” — powstała w pracowni Piotra Bruegla Starszego po 1565 r.; znajduje się 
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (fot. E. Witecki)

towary wysyłane, np. z Gdańska, płynęły do nas 
przedmioty zbytku oraz dzieła sztuki. Liczne też były 
kontakty z pracowniami znanych malarzy, gdzie 
agenci króla czy magnatów dokonywali zakupów.

Nic więc dziwnego, że obecnie, kiedy już prawie 
od trzydziestu lat na terenie całego kraju trwa 
wielka i mozolna akcja ewidencjonowania zabytków, 
odnajdujemy czasami wspaniałe dzieło znanego 
artysty. Takim cennym odkryciem było np. znale-, 
zienie w Kosowie Lackim obrazu hiszpańskiego ma
larza Dominicosa Theotokopulosa, zwanego El Greco 
(1541—1614), czy w podkrakowskim klasztorze 
w Imbramowicach — obrazu flamandzkiego malarza 
Jana Bruegla, zwanego Aksamitnym lub Kwiatowym 
(1568—1625).

Zanim jednak powiemy coś o dziełach Jana 
Bruegla, przypomnijmy pokrótce — w ujęciu ency
klopedycznym — twórczość kilku przedstawicieli tej, 
jakże czynnej w dziejach malarstwa europejskiego, 
rodziny. Nie znamy zbyt wielu przypadków, aby 
uprawianie tej właśnie gałęzi sztuki przechodziło 
z ojca na syna, i nie tylko stawało się zawodem ludzi 
o tym samym nazwisku, lecz także, co jest najważ
niejsze, wydawało tej miary talenty.

Najstarszy z malarskiej rodziny Brueglów — 
Piotr, zwany Starszym, a także Chłopskim (1525— 
—1569), był największym malarzem niderlandzkim 
XVI w. Twórczość jego, ściśle malarska, trwała za
ledwie 12 lat, ale osiągnęła niespotykany w owych 

czasach stopień doskonałości — i to zarówno pod 
względem warsztatowym, jak i tematycznym.

Wczesne obrazy mistrza, np, „Szalona Greta” czy 
„Upadek Aniołów”, wykazują duże zbieżności z pra
cami holenderskiego artysty końca XV w. Hieronima 
Boscha. Bruegel odrzucił jednak elementy abstrak
cji, wzbogacając swe dzieła scenami z życia, konkret
nymi, barwnymi wydarzeniami.

Piotra Bruegla uznaj e się także za prekursora in
tymnego holenderskiego krajobrazu. Około 1565 r. 
stworzył wielki cykl kosmicznych pejzaży, noszący 
tytuł „Pory roku”. „Jednolita malarska wizja — 
napisał znany historyk sztuki Michał Walicki — 
zapewnia cyklowi tych pejzaży znamię genialności. 
Począwszy od fragmentu aż po zasadniczy motyw, 
począwszy od nieba, kończąc na człowieku — wszy
stko jest powiązane nierozerwalnie, przestaje być 
sztafażem i tłem. Akcja toczy się jednakowo w świę
cie ludzi i wśród elementów natury, znajduje logicz
ne uzasadnienie w kompozycyjnej budowie”.

W 1568 r., na rok przed śmiercią artysty, powstało 
jego wielkie dzieło „Ślepcy” —- symbol wszystkich 
ludzkich poczynań, prowadzonych z pasją, zapal- 
czywością, a przecież zdanych na przypadek.

Piotr Bruegel był malarzem ziemi flamandzkiej 
i zwykłych, prostych ludzi. Jego obrazy stały się 
dziś największymi rarytasami wielkich galerii. Szczy
ci się nimi Wiedeń, Bruksela, Prado, W naszych
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Odkrycie w Imbramowicach — obraz Jana Bruegla Starszego z cy
klu ,,Madonny w otokach kwiatów”

muzeach, niestety, nie spotykamy się z żadnym 
sygnowanym dziełem malarskim Bruegla. Jedynie 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada obraz po
chodzący — jak udowodniono — z pracowni Piotra 
Bruegla. Dzieło to zostało zakupione ze zbiorów 
prywatnych w 1967 r. Jest to replika znanego obrazu 
„Pejzaż zimowy z łyżwiarzami i pułapką na ptaki”. 
Pierwowzorem dla naszego obrazu jest znane dzieło 
flamandzkiego malarza pod tym samym tytułem, 
sygnowane przez niego i datowane na rok 1565, 
a znajdujące się obecnie w zbiorach F. Delporte 
w Brukseli.

Wykonywanie replik — obrazów powtórnie malo
wanych przez twórcę oryginału lub w jego pracowni 
— było powszechnie stosowane. Nie były to jednak 
kopie doskonałe, powtarzające wiernie wyjściowy 
schemat; zawsze jakieś szczegóły zostawały w nich 
zmienione. Tak też jest w wypadku wrocławskiego 
eksponatu, inny jest np. układ gałęzi drzew, inne 
ustawienie postaci ludzkich.

Piotr Bruegel miał dwóch synów: Piotra Bruegla, 
zwanego Piekielnym (1564—1638), i Jana Bruegla 
Starszego, zwanego Aksamitnym lub Kwiatowym 
(1568—1625).

Piotr Bruegel Młodszy kontynuował w pewnym 
stopniu wielkie i niedościgłe tradycje swego genial
nego ojca. Wykonywał ogromne ilości replik czy 
pastiszy kompozycji Piotra Starszego, w czym po

magał mu syn — Piotr III (1589—1638). Twórczość 
oryginalna Piotra Piekielnego również zasługuje na 
uwagę. Obecnie liczni naukowcy prowadzą badania 
nad jego dziełami, odnajdując w nich dużo intere
sujących treści filozoficznych, estetycznych i warsz
tatowych. Zasłynął on jako malarz pejzaży z poża
rami, a przede wszystkim scen piekielnych — stąd 
wywodzi się jego nazwanie. Do niedawna istniał 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku nie
wielki obrazek tego twórcy — „Kobieta przenosząca 
żar”, świadomie.nawiązujący do dzieł ojca. Niestety, 
obraz ten został skradziony z galerii muzealnej i być 
może został już stracony na zawsze dla naszego mu
zealnictwa.

Jan Bruegel Starszy, interesujący nas ze względu 
na odnalezienie jego dzieła w Imbramowicach, wy
chował się pod opieką swej babki ze strony matki, 
znanej miniaturzystki Marii Bessemers, i być może 
od niej już otrzymał pierwsze lekcje trudnej sztuki 
malarskiej. Uczył się jednak u Gillesa van Conixloo. 
Od roku 1589 podróżował po Włoszech — zwiedził 
Neapol, Rzym, Mediolan. Musiał podówczas być do
brym malarzem, został bowiem przyjęty na służbę 
do kardynała Borromeo. W roku 1597 zamieszkał 
w Antwerpii i rozpoczął pracę jako malarz arcy- 
książęcego dworu. Zawarł też przyjaźń z Piotrem 
Pawłem Rubensem, wykonując z nim liczne wspólne 
prace, m.in. obrazy z cyklu „Madonny w otoku 
kwiatów”. Stąd też wywodzi się jeden z jego przy
domków — Kwiatowy. Był bowiem niezrównanym 
malarzem kwiatów, ale nie tylko ten temat pasjo
nował artystę. Jak niewielu ówczesnych twórców, 
umiał swym dziełom, a przede wszystkim scenom 
alegorycznym, wkomponowanym we wspaniały pej
zaż, nadawać koloryt tak bardzo łagodny, miękki, 
a jednocześnie dotykalnie — wydawać by się mogło 
— istniejący, że za te właśnie umiejętności pozyskał 
miano Aksamitnego.

Ze znanych dzieł Jana Bruegla Starszego Mu
zeum Narodowe w Warszawie posiada obraz „Kraj
obraz z rozbójnikami dzielącymi łup”. Pejzaż ten 
został zakupiony ze zbiorów W. Kolasińskiego 
w 1885 r. Nowe odkrycie w klasztorze w Imbramo
wicach powiększyło nasz stan posiadania obrazów 
tego mistrza.

W kolejności, żeby jedynie zasygnalizować innych 
członków tej malarskiej rodziny, wymienić należy 
Jana Bruegla Młodszego (1601—1678) — syna Jana 
Aksamitnego i wreszcie jego potomków — Abraha
ma, zwanego Neapolitańskim (1631—1690) i jego 
następców. Wszyscy ci malarze, wywodzący się 
w prostej linii od genialnego przodka, działali prze
ważnie na terenie Italii, a głównym motywem ich 
twórczości były kwiaty. Pozostawali więc w kręgu 
kolorystyki i swoistej estetyki umiłowania przyrody 
i życia, jaką reprezentował Jan Bruegel Aksamitny, 
w kręgu doświadczeń malarskich twórcy, którego 
jeszcze jedno dzieło zostało odnalezione i rozpoznane 
w starym obrazie, znajdującym się od wielu łat 
w podkrakowskim klasztorze w Imbramowicach.
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PRZECIW
ŁATANIU
DZIUR

Dokonane przed kilkuna
stu laty w związku z bada
niami milenijnymi wielkie 
odkrycia reliktów budowli, 
dzieł sztuki czy innych je
szcze obiektów kultury śre
dniowiecza dostarczyły pra
sie, popularyzatorom i oczy
wiście naukowcom wspania
łego materiału — były ko
palniami sensacyjnych tema
tów. Dzisiaj obserwujemy 
jakby powrotną falę tych sa
mych spraw, tyle tylko, że 
zamiast entuzjazmu przewa
ża ton minorowy. Jakże czę
sto to, co stworzyli nasi 
przodkowie, odkryli zdolni 
badacze, woła o ratunek — 
zaniedbane lub niszczone. W 
cyklu działania: odkrycie, 
dokumentacja, konserwacja, 
udostępnienie, na dobrą 
sprawę często tylko pierw
szy, niekiedy drugi etap zo
stał zamknięty. Na pewno 
nie wszędzie. I choć będzie
my mogli po wielu latach 
obejrzeć pradawne relikty 
Wawelu, a w Mogilnie za
kończenie badań równać się 
będzie udostępnieniu obiektu 
do zwiedzania, to przykła
dów negatywnych mamy 
wiele. Z ujawnionych ostat
nio lub znanych od dawna 
wymieńmy tylko Kalisz, 
Wiślicę, Wolin, Wąchock...

Zapytajmy najpierw, czy 
odkrycia tam dokonywane 
były w ogóle potrzebne. Są 
bowiem i tacy, którzy twier
dzą, że odsłania się obiekty, 
które powinny spokojnie cze
kać lepszych czasów, kiedy 
i finanse, i metody konser
watorskie będą na miarę 

potrzeb. Mówi się, że wszy
stkiemu winni nienasyceni 
w wykopaliskach archeolo
gowie, choć badania wspom
nianych obiektów prowadzo
ne były przez zespoły skła
dające się z przedstawicieli 
wielu dyscyplin humanisty
cznych. I rzeczywiście, by
wają sytuacje, gdy zwykły 
remont staje się okazją do 
bezmyślnego skucia tynków, 
do rozpoczęcia wykopalisk, a 
odsłonięte freski czy obiekty 
wymagają od razu ogrom
nych nakładów lub też po 
prostu giną.

W wymienionych jednak 
tu przykładach nic podobne
go nie miało miejsca. Wszy
stkie stanowiska były nisz
czone. Niekiedy, jak w Wiśli
cy, archeolodzy spokojnie ko
pali sobie na grodzisku 
przez lata i dopiero inwesty
cje w centrum miasta zmu
siły ich do podjęcia badań. 
W Zawodziu na Kaliszu gro
dzisko było dewastowane, a 
w Wąchocku modernizacja 
stale zagraża bezcennym po
zostałościom. Wspólny dla 
tych obiektów jest również 
fakt, że ekipy badające czy
niły znaczne wysiłki, aby od
kryte relikty uchronić od 
zniszczenia i przygotować 
projekty ich eksploatacji tu
rystycznej. Ponadto wszy
stkie znajdują się w miej
scowościach niewielkich, w 
których władze miejscowe 
nie dysponują środkami fi
nansowymi, umożliwiający
mi załatwienie sprawy we 
własnym zakresie, no i rów
nież,.. kompetencjami.

A więc ogniwem służby 
konserwatorskiej, na które 
powinno się liczyć, jest wo
jewódzki konserwator zabyt
ków. Rzecz jasna, że inna 
jest sytuacja w Kieleckiem, 
gdzie zabytków najwyższej 
klasy mamy wiele, a pro
blem Wiślicy czy Wąchocka 
jest nieporównywalnie kło- 
potliwszy niż Wolina czy Za- 
wodzia. W takim wypadku 
jednak angażuje się finan
sowo i merytorycznie resort 
kultury i sztuki, a więc Ge
neralny Konserwator Zabyt
ków.

Nie można też powiedzieć, 
że dla uratowania i zagospo
darowania wymienionych o- 
biektów nic nie czyniono. 
Owszem, były to jednak czę
sto nieskoordynowane wysił
ki, próby nieraz kosztowne, 
a mało dające, ot łatanie 
dziur w sparciałym ubraniu, 
co jest czynnością zawsze 
żmudną i w efekcie nieopła
calną. Lepiej uszyć nowe. Na 
to jednak konieczny jest 
wzór, plan, przemyślany za
rys postępowania.

Błąd był wszędzie ten sam. ■ 
Nigdzie władze konserwator
skie na szczeblu wojewódz
kim nie opracowały perspek
tywicznego planu działania, 
obejmującego różne etapy 
przygotowania dokumentacji, 
konserwacji i adaptacji. Za
miast bawić się w jałowe 
spory, kto powinien to czy 
tamto, zamiast zwoływać nie 
kończące się komisje i nara
dy, należało powierzyć je
dnemu człowiekowi lub gru

pie ekspertów opracowanie 
takiego planu, a rola kon
serwatora sprowadzałaby się 
do konsekwentnego jego 
wdrażania. Zrozumiałe, że 
byłoby nonsensem plan taki 
uważać za lekarstwo na brak 
pieniędzy czy fachowców. 
Rzecz w tym, że i fundusze, 
i wykonawcy prędzej czy 
później się znajdują, najgor
sze jest jednak zapomnienie.

Urząd konserwatorski dzia
ła metodą — „załatwić spra
wę na teraz”, wszak w ko
lejce już czeka następna. Mi
jają miesiące, niekiedy lata 
i okazuje się, że pobieżnie 
„zaklepana” sprawa odzywa 
się znowu, w jeszcze więk
szym nasileniu. A więc no
we komisje, nowe obrady. 
Zmieniają się bowiem ludzie, 
ci, co znają sprawę, zajmują 
się już innymi problemami 
i nikt nie zmusi ich, aby po 
latach wrócili do zagadnie
nia, które wypadło z porząd
ku działania. Tymczasem 
plan, koncepcja zatwierdzo
na przez kompetentne wła
dze, byłby zobowiązaniem 
dla każdego urzędującego 
konserwatora. Byłby podsta
wą do wykazania kto i kiedy 
przeszkodził jego realizacji.

To przedkładam do rozwa
żenia nie tylko tym, którzy 
być może staną niedługo 
przed problemem co zrobić 
z czymś, czego nie było i na
gle ukazało się dzięki gorli
wości archeologów i archi
tektów, a także tym, którzy 
ich nadzorują i inspirują.

MAREK KONOPKA
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Jest właśnie taki, jak przywykliśmy 
wyobrażać sobie „starych profesorów” 
— zażywny, jowialny, niezwykle go
ścinny, pełen swady, potrafiący rozma
wiać na wszystkie tematy, ale zapala
jący się przede wszystkim wtedy, kiedy 
wątkiem rozmowy stają się zabytki. 
Chociaż oczy już nie domagają — pisze 
i czyta, bo nie chce, aby mówiono o 
nim, że „to już historia”. Po prostu 
zachował młodzieńczy entuzjazm z da
wnych lat, kiedy jako uczeń gimna
zjum po raz pierwszy uległ fascynacji 
zabytkami, znajdującymi się w jego 
rodzinnym mieście Zatorze koło Wa
dowic.

Działalność Profesora w dziedzinie 
ochrony i konserwacji zabytków zupeł
nie słusznie określa się jako „pomost 
łączący stare i nowe czasy”. Zresztą 
te dwie daty — urodzin w 1888 r. i ofi
cjalnego przejścia na zasłużoną emery
turę w 1971 r. — mówią wszystko. 
Przypomnijmy sobie — pierwsze lata 
naszego stulecia, Kraków, który Profe
sor nazywa „księgą historii”, atmosfera 
fin de siecle’u, „Młodej Polski”, oraz 
ludzie, którzy kładli podwaliny pod na
szą naukę i kulturę: profesorowie Ju
lian Pagaczewski i Jerzy Mycielski, ar
chitekt Zygmunt Hendel, historyk sztu
ki Stanisław Tomkowicz czy aktor Emil 
Zegadłowicz. Kontakty z nimi wpro
wadziły młodego studenta w krąg kul
tury od chwili rozpoczęcia studiów hi
storii literatury i historii sztuki na Uni
wersytecie Jagiellońskim w 1907 r. Na
wet więcej —■ dzięki ścisłej współpracy 
z konserwatorami zabytków, np. z Jó
zefem Muczkowskim czy Feliksem Ko
perą, Jerzy Remer zajął się konkret
nymi zagadnieniami konserwatorskimi. 
Pod tym kątem kontynuował studia we 
Francji, Niemczech i Włoszech, aby w 
roku 1916 objąć stanowisko asystenta 
Cesarsko-Królewskiego Krajowego U- 
rzędu Konserwatorskiego w Krakowie.

„Ciężkie próby, jakie przechodziło 
nasze konserwatorstwo — napisze póź
niej Jerzy Remer — stały się niewąt
pliwie twardą szkołą, wielkim labora
torium różnych zagadnień...”. W tym 
właśnie okresie zrodziło się nowe spoj
rzenie na zabytki, nazwane przez Pro
fesora „zabytfcoznawstwem”: opierając 
się na wiedzy historycznej i na wiedzy 
z zakresu historii sztuki, należy patrzeć 
na zabytek znacznie głębiej niż dotych

sylwetki

PROFESOR
JERZY"

czas, biorąc pod uwagę jego życie ma
terialne, strukturę i fizyczną egzy
stencję.

Kiedy Jerzy Remer objął w 1919 r. 
stanowisko konserwatora zabytków o- 
kręgu częstochowskiego, a następnie 
województwa kieleckiego, „naukę o za
bytkach” wprowadził w czyn, zabezpie
czając prawie wszystkie ocalałe po 
pierwszej wojnie światowej obiekty za
bytkowe, częściowo nawet rekonstru
ując je.

Drugi okres pracy trwał sześć lat na 
terenie Wilna (1922—1928), gdzie pro
gram konserwatorski Jerzego Remera 
przechodził następną, praktyczną próbę. 
Był tam konserwatorem zabytków oraz 
kierował Katedrą Historii Sztuki na 
Uniwersytecie im. Stefana Batorego, 
mógł więc łączyć praktykę z teorią, 
a jednocześnie dydaktykę z publicysty
ką. W tym okresie uformował się za
mysł utworzenia w Polsce specjalistycz
nego wydziału konserwatorstwa i za- 
bytkoznawstwa.

Nie został on jednak zrealizowany 
nawet w kolejnym etapie działalności 
Jerzego Remera, kiedy w 1928 r.- po
wołany został na stanowisko generalne
go konserwatora (w ówczesnym Minis
terstwie Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego). Stał się więc pierw
szym generalnym konserwatorem za
bytków w Polsce; pełnił tę funkcję do 
roku 1939, z jednoroczną przerwą. Prze
rwa spowodowana została wyrażeniem 
dezaprobaty w sprawie projektowanego 
wywozu zabytkowych gobelinów z ka
tedry wileńskiej jako' daru na tzw. 
świętopietrze dla papieża. Jerzy Remer 
został przeniesiony na niższe stanowi
sko konserwatora krakowskiego.

Ale również w Krakowie „niepopra
wny Remer” prowadził tzw. „bitwę pod 
parkanami”, którą rozpętał wydając 
decyzję o odbudowie „wikarówki”, sto
jącej na tyłach kościoła NMPanny. 
Nazwa tej zwycięskiej dla Jerzego Re
mera batalii wzięła się stąd, że na par
kanie otaczającym „wikarówkę” za
mieszczano pisemne protesty przeciwko 
konserwatorskiej decyzji.

Jako generalny konserwator zabyt
ków Jerzy Remer zreorganizował służ
bę konserwatorską, stworzył Centralne 
Biuro Inwentaryzacji Zabytków, które
go działalność zapoczątkowała fachowy 
i systematyczny spis polskich zabyt
ków. Dzisiaj kontynuuje te prace In
stytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 

oraz Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie. Był także inicjatorem 
wydawania pierwszego polskiego czaso
pisma konserwatorskiego pt. „Ochrona 
Zabytków Sztuki”, które ukazywało się 
w latach 1930—1931. I ta inicjatywa 
Jerzego Remera doczekała się konty
nuacji po drugiej wojnie światowej — 
jest nią kwartalnik „Ochrona Zabyt
ków”, wydawany przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki — Ośrodek Dokumen
tacji Zabytków.

W 1945 r. Jerzy Remer przyjechał do 
Torunia. Był wojewódzkim konserwa
torem zabytków i naczelnikiem wydzia
łu kultury w Urzędzie Wojewódzkim 
Pomorskim, wykładowcą na Uniwersy
tecie im. M. Kopernika, a od 1947 r. 
dyrektorem Muzeum Miejskiego (Okrę
gowego). Po Krakowie i Wilnie teraz 
zafascynował Profesora Toruń. Miasto 
nie zostało zniszczone w czasie działań 
wojennych, ale zabytki były bardzo za
niedbane, wymagały natychmiastowych 
decyzji i konserwatorskich interwencji.

W Toruniu połączyły się — dzięki 
wykonywanej pracy — dwie pasje Pro
fesora: konserwatorstwo i muzealnic
two. Zrealizował też swój pomysł 
sprzed dwudziestu kilku lat — stwo
rzył Katedrę Konserwatorstwa i Zabyt- 
koznawstwa przy Wydziale Sztuk Pięk
nych Uniwersytetu im. M. Kopernika 
(obecnie Instytut Zabytkoznawstwa i 
Konserwatorstwa). Działalność toruń
skich absolwentów tej placówki jest 
dzisiaj znana w świecie pod nazwą „to
ruńskiej szkoły konserwatorskiej”.

Utworzenie katedry było na pewno 
życiowym sukcesem Profesora jako 
konserwatora zabytków. Natomiast ja
ko muzeolog zorganizował jedno z naj
piękniejszych muzeów w Polsce w od
budowanym dzięki jego inicjatywie Ra
tuszu toruńskim. Miał tutaj możność 
harmonijnego powiązania ekspozycji z 
zabytkowymi wnętrzami.

Do działalności prof. Jerzego Remera 
trzeba jeszcze dodać olbrzymi dorobek 
publicystyczny. Jego prace o tematyce 
muzeologicznej i konserwatorskiej, z lat 
1914—1975 wydał Ośrodek Dokumenta
cji Zabytków w dwóch obszernych to
mach (1976 r.). A jest to zaledwie wy
bór artykułów Profesora pochodzących 
z siedemdziesięcioletniego okresu nie
zwykle aktywnej działalności „budow
niczego polskiego konserwatorstwa”!

KRZYSZTOF NOWIŃSKI
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Klasycy styczna kareta polska z końca XVIII w. (fot. Z. Lis)

KARETY
Należę do ludzi średniego po

kolenia, tych czterdziestolatków, 
którzy zdążyli zapamiętać mi
nioną już dziś bezpowrotnie epo
kę zaprzęgu konnego. Pamię
tam więc dworce kolejowe, a 
przed nimi sznury czarnych po- 
wozików, wynędzniałe, drobne 
konie z workami paszy u pys
ków i woźniców w okrągłych 
cz'apkach i długich, granatowych 
płaszczach, z batami w ręku. 
Przyjeżdżał pociąg, podróżni 
przesiadali się do powozików, 
walizki wędrowały na kozioł, 
uzgadniano kurs i opłatę, woź
nica cmokał... i konie stukając 
kopytami o bruki uwoziły swój 
turkoczący ciężar. W południo
wej Polsce, dawnej Galicji, na
zywano je fiakrami, w Polsce 
centralnej, czyli Królestwie — 
dorożkami. Obie nazwy zapoży
czyliśmy od sąsiadów: dorożkę 
ze wschodu, fiakier z zJachodu.

Może nie wszyscy wiedzą, że 
już w połowie XVII w. założo
no prywatne przedsiębiorstwo 
wynajmu pojazdów konnych do 
komunikacji po Paryżu. Przed

siębiorca, nazwiskiem Mikołaj 
Sauvage, umieścił swój zakład 
w gospodzie „Pod św. Fiakrem”. 
Odtąd paryżanie nazwali zarów
no pojazd od wynajmu, jak i 
woźnicę — fiakrem. Za Francją 
przejęła „fiakry” Austria, a za 
Austrią — my. Dorożki, dróżki 
(ros.)., wprowadzono na począt
ku XIX w. w Rosji do komu
nikacji miejskiej za opłatą usta
loną przez? władze miejskie. Ju
lian Kołaczkowski w „Wiado
mościach tyczących się przemy
słu i sztuki w dawnej Polsce” 
(1905) podaje, że w Warszawie 
fiakry zostały wprowadzone już 
za Władysława IV, a Jędrzej 
Kitowicz w „Opisie obyczajów 
za panowania Augusta II” pisze 
o najemnych karetach w końcu 
panowania Augusta III.

Ta forma komunikacji miej
skiej była najwcześniejsza i 
przetrwała najdłużej. Dziś nie 
ma ani dorożek, ani fiakrów. 
Zastąpiły je taksówki. Nie ma 
też omnibusów do komunikacji 
miejskiej zbiorowej, jak i dyli
żansów do odbywania dalszych 

podróży. Wyparły je sz/ybsze i 
nowocześniejsze trolejbusy, au
tobusy, samochody, samoloty.

Odeszła na zawsze epoka ko
nia zaprzęgowego, epoka, która 
trwała parę tysięcy lat, a dziś 
trzeba ją odgrzebać z zapomnie
nia, odkryć na nowo przed świa
tem wysokiej cywilizacji i ująć 
tę wiedzę w ramy nowej specja
lizacji, którą nazwiemy historią 
pojazdów zaprzęgowych. Złożą 
się na nią: historia, historia 
sztuki, heraldyka, historia rze
miosła, kostiumologia, znajo
mość obyczajów i etykiety 
dworskiej, ekonomia, technika, 
hipologia, znajomość stylów po
wożenia i zaprzęgania.

Obowiązek gromadzenia cieka
wych przykładów powoźnictwa 
polskiego i obcego, znajdujących 
się na naszych obecnych tere
nach, przejęło na siebie muzeum 
w Łańcucie, z racji posiadanej 
kolekcji Powozowni Zamkowej. 
Gromadzi również uprząż i ak
cesoria powozowe związane z za
przęgiem, kompletuje bibliotekę 
specjalistyczną dotyczącą histo

rii pojazdów, prowadzi ewiden
cję istniejących jeszcze w Pol
sce zabytkowych hipomobili, bę
dących w posiadaniu Państwo
wych Stad Ogierów i Stadnin 
Koni, Państwowych Gospodarstw 
Rolnych oraz osób prywatnych.

Wszystkie ujęte w ewidencji 
obiekty, a jest ich w chwili 
obecnej bez mała 200, są pod 
specjalną opieką merytoryczną 
i koserwatorską. Ale przeprowa
dzone w latach 1965—1966 prace 
nad rejestracją zachowanego 
parku pojazdów konnych nie 
zostały zakończone i nie wyczer
pały istniejących jeszcze zaso
bów. Tymczasem każdy rok 
przynosi zagładę tym „niepo
trzebnym”, zabierającym miej
sce w stodołach i szopach sta
rym „rupieciom”, bezlitośnie i 
bez świadomości czynienia zła 
wyrzucanych na ła’skę i niełaskę 
klimatu. W ten sposób giną do
wody naszego rzemiosła, naszych 
obyczajów, bez których trudno 
mówić o przeszłości i historii, 
jako że obraz jej byłby nie do
kończonym szkicem.
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Przykład karety coupe używanej w Europie na przełomie XIX i XX w.

Myślę tu o roli muzeów okrę
gowych, których statutowym za
daniem powinna być troska o za
chowanie istniejących na danym 
terenie egzemplarzy najbardziej 
charakterystycznych i reprezen
tatywnych pojazdów. To praw
da, że obiekty są duże, niewy
godne do eksponowania, ale nie 
wymagają przecież luksusowych 
pomieszczeń. Wystarczy wiata, 
dach na słupach, osłona od opa
dów atmosferycznych. Wszak 
dawnych wozowni nikt nie 
ogrzewał!

Powiedzmy to dzieciom, mło
dzieży i dorosłym, że rzteźbiona 
czy malowana, dekoracyjna i 
stylowa kareta z ubiegłych wie
ków jest dziełem sztuki, a jej 
młodsza, skromniejsza szatą ze
wnętrzną, ale za to doskonalsza 
technicznie i konstrukcyjnie sio
stra — dorożka z drugiej poło
wy XIX i początku XX w. jest 
zabytkiem kultury materialnej 
i to zabytkiem bardzo atrakcyj
nym. Starajmy się, aby zacho
wać tych zabytków jak naj
więcej.

Zaledwie 100 pojazdów zaprzę
gowych znajduje się pod opieką 
muzeów. A z tej liczby 88 nale
ży do kolekcji łańcuckiej. Łań
cut jednak nie powinien i na
wet nie może monopolizować 
wszystkiego, ponieważ jest prze
de wszystkim rezydencją mag
nacką i eksponować musi to, co 
do . niej należało bez poszerza
nia czy modernizowania. Kolek
cja łańcucka, mieszcząca się w 
Powozowni Zamkowej, liczy 54 
egzemplarze luksusowych pojaz
dów, używanych niegdyś w co
dziennym życiu. Najstarsze po

chodzą z końca XVIII w., np. 
koczyk damski, najmłodsze z 
okresu dwudziestolecia. Pojazdy 
te reprezentują najdroższe i naj
słynniejsze fabryki powoźnicze 
Europy Zachodniej, takie jak 
Ambruster, Karasch, Lohner, 
Marius, Nesseldorf, Schustala z 
Wiednia i Binder, Kollner, La- 
bourdette, Miihlbacher i Roth
schild z Paryża. Jedna jest tyl
ko kareta angielska londyńskiej 
firmy Middleton oraz najcen
niejsza kareta polskiej firmy 
Petzold w Warszawie.

Pod względem użytkowania 
zbiór łańcucki podzielić można 
na: karety i pojaz'dy reprezen
tacyjne, wyjazdowe miejskie, 
wyjazdowe wiejskie, podróżne, 
spacerowe, sportowe, myśliwskie 
i o charakterze gospodarczym. 
Reprezentacyjne karety służyły 
do uroczystości rodzinnych, 
dworskich, czasem politycznych 
o znaczeniu państwowym. Wią
zała się z nimi specjalna etykie
ta obyczajowa, obowiązywały 
stroje i barwy herbowe, styl 
zaprzęgu, rasa i maść koni. Ka
rety paradne z pierwszej poło
wy XIX stulecia posiadały kon
strukcję rozworową, stojące re
sory, pudła z&wieszone na skó
rzanych pasach i wysokie kozły 
dla stangretów. Wchodziło się 
do nich po stopniach składanych 
do środka. Malowane na drzwi
czkach herby określały właści
cieli. Jedna z karet w łańcuc
kiej powozowni posiada herby 
podwójne. Prawdopodobnie je
chali nią do ślubu namiestnik 
Galicji Alfred Potocki i jego 
oblubienica Maria z Sangusz
ków. Wnętrze karety obite zo

stało purpurowym suknem, a 
podnóżek i stopnie wyłożone 
perskim dywanem.

Podróżna dormeusa o masyw
nej konstrukcji sworzniowej, na 
resorach horyzontalnych, pocho
dzi z drugiej połowy wieku XIX. 
Jechało się nią dzień i noc, za
trzymując tylko na zhijanę ko
ni. Wówczas najszybsza podróż 
z Łańcuta do Paryża trwała 17 
dni. Pokonywano około 120 km 
na dobę. Komfort jazdy zapew
niały rozkładane łóżka, składa
ne stoliczki, rolety, lustra, ża
luzje, oświetlenie wnętrza, 
schowki i kieszonki, do których 
upychano niezbędne drobiazgi. 
Za dormeusą podążał furgon ba
gażowy, wioząc kufry i walizy 
oraz służbę.

Caleche a la d’Aumont o pięk
nej łódkowatej formie cieszy 
oko wytwornością, szykiem i 
elegancją. Zawieszona na stoją
cych resorach obszerna i wy
godna, połyskuje kryształem la
tarń i lśni ciemnym lakierem. 
Ostatni raz służyła w Łańcucie 
w 1937 r., podczas wizyty księ
stwa Kentu.

Wszystkich zachwyca kształ
tem muszelki i małą skalą żółto 
lakierowany powozik, zwany ko- 
czykiem damskim. Była już o 
nim mowa, jako o najstarszym 
powozie w kolekcji. Pojazd ten 
używała mała i drobna właści
cielka Łańcuta — księżna mar
szałkowa Elżbieta Lubomir - 
ska. Powoziła nim sama trójką 
małych koni, zwanych ponny.

Brek towarzyski, z*wany rów
nież ,,Kongresem Wiedeńskim”, 
jest unikatem w skali świato
wej. Ma konstrukcję dwuroz- 
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worową, krótkie stojące resory 
i trzy analogiczne siedzenia obi
te purpurowym suknem. Jeż
dżono tym po wiedeńskim Pra- 
terze w owych dniach rozbawio
nego Kongresu 1815 r. Być mo
że, że podczas towarzyskich spa
cerów zapadały w breku ważkie 
decyzje dotyczące dziejów Euro
py. Była to także znakomita 
okazja do prezentacji modnych 
toalet, szczególnie eksponowa
nych w tak odkrytym powozie. 
Szóstką białych koni powozili 
forysie, bogato i barwnie ubra
ni. Prócz nich dwóch stojących 
na ławce lokajskiej waletów do
dawało szyku i elegancji ekwi- 
pażowi.

Liczną grupę stanowią karety 
coupe i powozy wyjazdowe na 
lato i zimę, jesień i wiosnę, do 
miasta i na wieś, na wieczór 
i na dzień. Zachwycają swoją 
praktycznością, wygodą i znako
mitym wykonaniem londolety 
oraz zabawne „Chicago”, dwu- i 
czterokołowe, zamknięte i od
kryte. Breki, vis-a-vis, vagonette, 
bryczki, parkwageny — służyły 
do spacerów bliskich i dalekich, 
na pikniki i wyjazdy do lasu. 
Są wśród tych pojażdów lekkie, 
zręczne powozy przeznaczone do 
powożenia przez damę w towa
rzystwie służby, np. koszykowa 
bryczka w stylu węgierskim, due 
lub koczyk. Istnieje też grupa 
breków myśliwskich zaopatrzo
nych w uchwyty dla przewie
szenia strzelby i miejsce na tor
by z nabojami. Wreszcie sporto
we pojaz’dy do konkursów w 
powożeniu, o masywnej budo
wie i specjalnych, podwójnych 
hamulcach. Sanie i saneczki, 



charrette i bryczki o charakte
rze raczej gospodarczym stano
wią tu nieliczną grupę, są jed
nak interesujące ze względu na 
swoją różnorodność.

Resztę pojazdów, które nie na
leżały do właścicieli rezydencji 
łańcuckiej, a zostały zgromadzo
ne przez muzeum w ostatnim 
dziesięcioleciu, eksponuje się w 
Powozowni Pałacowej w Prze
worsku, filii Łańcuta, oraz ma
gazynuje w Brzozie Stadnickiej, 
odległej o 30 km od Łańcuta. 
Miej.sca zaczyna brakować...

Dlatego z entuzjazmem powi
tać należy inicjatywę Muzeum 
Wnętrz Zabytkowych w Pszczy
nie, aby w neogotyckim budyn
ku dawnych stajni pałacowych 
umieścić pojazdy pochodzące z 
tamtejszego regionu, a nabyte 
przez1 muzeum w Łańcucie. 
Wśród nich na szczególną uwagę 
zasługuje komplet wyproduko

wany przez znakomitą fabrykę 
Neussa w Berlinie, składający 
się z karety coupe, breku towa
rzyskiego wieloosobowego i my
śliwskiego buggy na sześć osób. 
Z tamtych terenów pochodzi tak
że bardzo interesujący kareto- 
-omnibus z herbami książąt sas
kich. A z bardzo nielicznie, nie
stety, zachowanych polskich pro
duktów zgromadzano parę bry
czek i sań.

Najbardziej odczuwa się obec
nie potrzebę i konieczność ra
towania wyrobów naszych pol
skich rzemieślników. Dzieł ich 
warsztatów posiadamy przeraża
jąco mało. Na znanych nam 250 
egzemplarzy tylko 42 są produk
cji krajowej. Ze słynnej i zna
komitej dziewiętnastowiecznej 
fabryki Hertla w Warszawie za
chowały się tylko dwa powozy, 
a Rentla — jeden (!) wolant. Cu
dem jakimś ocalała warszawska 

kareta Petzolda, a o słynnej 
osiemnastowiecznej wytwórni 
Dangla zostały tylko skąpe i la
koniczne informacje. Z założo
nego i stale powiększającego się 
katalogu powoźniczych firm w 
Polsce wiemy już, że w okresie 
od XVIII do XX w. istniały 162 
fabryki, nie licząc składów po
średniczących w dostawach po
jazdów lub trudniących się ich 
wynajmem. Katalog oczywiście 
obrazuje obecny stan badań.

Wydaje się, że wszystkie mu
zea, które dysponują miejscem, 
powinny uważać za swój obo
wiązek wykupywanie pojazdów 
z rąk prywatnych właścicieli. 
Pojazdy konne należy bowiem 
gromadzić tak, jak gromadzi się 
dzieła sztuki, zabytki historycz
ne i eksponaty archeologiczne 
czy etnograficzne.

Z radością musimy stwierdzić, 
że ostatnie lata przyniosły jakby 

odradzanie się pojazdu zaprzę
gowego nie tylko w dziedzinie 
sportu, co oglądamy na mis
trzostwach świata, Europy czy 
Polski, ale przede wszystkim tu
rystyki. Poczciwe fiakierskie po- 
woziki spotykamy w Rzymie, 
w najbardziej atrakcyjnych tu
rystycznie miejscach: pod bazy
liką Sw. Piotra, pod Panteonem, 
koło fontanny di Trevi itd., w 
Paryżu, w Nowym Jorku. Na 
warszawskim Rynku Starego 
Miasta, na Rynku w Krakowie 
koło Sukiennic także prosperują 
z coraz większym powodzeniem 
czarno-granatowe polskie fiakry 
i romantyczni dorożkarz^. Z roz
rzewnieniem cisną się słowa 
poety:
„zaczarowana dorożka 
zaczarowany dorożkarz 
zaczarowany koń”...

TERESA
FABIJANSKA-ŻURAWSKA

SAMOCHODY
Gdyby pewien wojewódzki 

konserwator wpisał do rejestru 
zabytków Polskiego Fiata z lat 
międzywojennych, czy nie by
łoby to afrontem dla szacowne
go sąsiedztwa malowideł, rzeźb 
i ołtarzy? Automobil w kształ
cie powozu lub karety bez ko
ni, będący rówieśnikiem secesji, 
nie zgorszy dziś nikogo w sali 
muzealnej. Ale czy ma prawo 
do miana zabytku samochód, 
który opuścił fabrykę przed nie
spełna półwieczem i jeszcze 
przed dwudziestu laty wypełniał 
normalne zadania użytkowe?

Chociaż przechodnie oglądają 
się na ulicy za starym samocho
dem raczej z rozbawieniem niż 
nabożnym podziwem, to jednak 
pasjonowanie się „weteranami 
szos” jest czymś więcej niż za
bawą majsterkowiczów i ekscen- 
tryków, a zachodnioeuropejskie 
i amerykańskie kolekcje pojaz
dów mechanicznych wykraczają 
swym znaczeniem poza zbierac
kie „hobby” ludzi majętnych. 
Technika jest kontynuacją kul
tury materialnej czasów daw
nych, której zabytki mają war
tość równorzędną obiektom kul
tury artystycznej. Nie ma więc 
żadnych powodów, by rezultaty 
myśli technicznej miały mniej
sze znaczenie dla udokumento
wania i zobrazowania naszej 
epoki niż architektura i sztuka 
plastyczna.

Gdy historycy spojrzą kiedyś 
na nasz wiek XX, chyba w sa
mochodzie dostrzegą jeden z naj
bardziej charakterystycznych — 
jeśli nie najistotniejszy — prze
jaw jego szeroko pojmowanej 
kultury. Żaden z wynalazków 
nie odcisnął tak rozległego pię
tna na urbanistyce i technicz
nym zagospodarowaniu terenów 

pozamiejskich, na stylu życia i 
rytmie pracy, jak patent nr 
37.435 Karola Benza z 29 stycznia 
1886 r. Proszę wskazać drugi 
twór myśli technicznej, który 
ożywił tak wielki potencjał 
przemysłowy i usługowy, jaki 
potrzebny jest na wyproduko
wanie, rozprowadzenie, utrzy
manie, umożliwienie poruszania 
się samochodu po ulicach i dro
gach oraz na zaspokojenie no
wych potrzeb ludzkich, zrodzo
nych ze sposobności posługiwa
nia się własnym środkiem ko
munikacji. W żadnym produkcie 
cywiliz*acji przemysłowej nie u- 
zewnętrzniły się tak jak w sa
mochodzie osobowym potrzeby 
i pragnienia człowieka: praca 
i reprezentacja, wypoczynek i 
sport, próżność i wykwintny 
smak. Oddzielnym tematem są 
pojazdy użytkowe na podwo
ziach ciężarowych i osobowych, 
przystosowane do niemal wszy
stkich zadań, jakie stawia życie 
naszego wieku. Czyż więc wśród 
wszystkich przejawów cywiliza
cji właśnie auto nie będzie naj
bardziej znamiennym tworem 
dla naszego stulecia?

Ważna jest zatem myśl kon
strukcyjna kształtująca samo
chód. Pomińmy z należnym sza
cunkiem takie mityczne niemal 
postaci, jak Ettore Bugatti, Marc 
Birkigt (Hispano-Suiza), Gabriel 
Voisin, których kreacje dziś je
steśmy skłonni zaliczyć raczej 
do mistrzowskiego rękodzieła niż 
do produkcji przemysłowej. Za 
wielkoseryjnymi modelami też 
stoi indywidualność ich kon
struktora, niesprawiedliwie ano
nimowa. Na dobrą sprawę w tej 
dziedzinie znany jest sz'erzej tyl
ko Ferdynand Porsche i to dzię
ki propagandzie na rzecz Volks- 

wagena, czynionej od jego naro
dzin pod nazistowskimi auspi
cjami. A także — szczęśliwym 
trafem — Hans Ledwinka, od 
którego wywodzą się „narodo
we” cechy samochodów czes
kich: chłodzenie powietrzne, 
wahliwe półosie, rama central
na, silnik umieszczony z1 tyłu. 
Nazwisko to powszechnie koja
rzy się z Tatrą i wywołuje 
obraz aerodynamicznej, tylno- 
silnikowej ,,,87-ki” z ekscentry
czną płetwą, lub któregoś z mo

deli „traction avant” Citroena 
maski zapoczątkowanego dwu- 
cylindrową „jedenastką” z 1923 
roku.

Natomiast już bezimienne są 
najdostępniejsze z* legendarnych 
samochodów — cała gama mo
deli „traction avant” Citroena 
od „7” do „15 six”. Jej twór
cy — Maurice Sainturat (mecha
nika) i Andre Lefebvre (karo
seria) — nie są szerzej znani, 
choć rozwiązania konstrukcyjne 
tych wozów były skokiem w 
nową epokę techniki automobi
lowej. Zaledwie w 20 lat po 
zaprzestaniu produkcji samocho
dom tym poświęcono obszerną 
monografię albumową. Wyróż
nienia takiego dostępowali w 
tak krótkim czasie tylko wybit
ni mężowie stanu i artyści, na
der rzadko dzieła sztuki. Jest to 
dowodem, że nawet wielkoseryj- 
ny samochód, jeszcze niedawno 
powszedni na naszych drogach, 
ma interesującą formę powiela
ną w dziesiątkach tysięcy eg
zemplarzy. Posiadacz jednego z 
nich, pasażer lub mijający prze
chodzień ma możność kontaktu 
z niezaprzeczalnym talentem 
konstruktorów, podobnie jak 
muzealny widz lub kolekcjoner 
przez powieloną grafikę wiel

kiego mistrza obcuje z jego na
tchnieniem. Skonstruowanie nie
konwencjonalnego silnika lub 
podwozia wymaga w równej 
mierze talentu i odwagi, jak 
stworzenie awangardowego dzie
ła sztuki. •

Historia kultury nie oswoiła 
się jednak jeszcze z samocho
dem jako tematem badawczym, 
choć akceptuje przynależność 
jego nadwozia do sztuki użytko
wej. Zagadnienie to mieści się 
jednak nie tylko w kategoriach 
wzornictwa przemysłowego. Zna
komity Erwin Panofsky jedno 
ze swych studiów doprowadził 
do konkluzji, że koncepcja 
chłodnicy Rolls-Royce’a „podsu
mowuje dwanaście wieków an
glosaskich skłonności i zaintere
sowań”. Tak więc mistrz ikono- 
logicznej metody badania dzieła 
sztuki również karoserię auto
mobilową włączył do objawów, 
z których odczytać można histo
ryczne zjawiska kulturowe.

Pod względem technicznym 
„weteran szos” wzbudza zainte
resowanie i emocje nie jako po
czciwy lub zabawny okaz sta
rej maszyny, będącej przodkiem 
współczesnego samochodu. Roz
wiązania awangardowe, pionier
skie czy też mistrzowskie sprzed 
dziesiątków lat nadal fascynują. 
Doskonałość konstrukcji wszyst
kich modeli BMW sprawia, żę 
mańka ta ma chyba najwięcej 
zwolenników wśród amatorów 
starych samochodów. Budzą po
dziw silniki Mercedesa ze sprę
żarką, prostota i niezawodność 
dwusuwowych DKW, zacieka
wiają rzadkie w swym czasie 
seryjne napędy przednie w wo
zach Citroen, Adler i Audi, za
skakują swą cichobieżną pracą 
silniki ośmiocylindrowe w au- 
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tach bynajmniej nie luksusowych 
ani kosztownych (Ford V8). Rzu
cone zostały rozmyślnie przy
kłady nie z pierwszego czter
dziestolecia istnienia samocho
du, a z lat trzydziestych, gdyż 
z tego czasu pochodzi w Polsce 
najwięcej „weteranów szos”.

Jest to klasyczny okres dla 
rozwoju formy karoserii. Postęp 
techniczny ' (nadwozia z blach 
tłoczonych i spawanych, łupino
we konstrukcje samoniosąc-e) 
zbiegł się z przełamaniem este
tycznych oporów klienteli wo
bec opływowych kształtów. Bu
dowane są wówczas wszystkie 
możliwe odmiany nadwozi od 
dwu- do ośmioosobowych, za
mkniętych, odkrytych i odkry
wanych, nie wyłączając ana
chronicznych „coupe de ville”, 
pozbawionych dachu nad siedze
niem kierowcy, jak i prekur
sorskich kombi. Poszczególne 
elementy składowe nadwozia: 
osłona silnika, kabina, błotniki, 
bagażnik, obrysowane są w tak 
różnorodny sposób, że każdy 
model z lat trzydziestych i 
czterdziestych zaznacza się na 
zewnątrz1 swą indywidualnością.

Karoseria stawała się wówczas 
domeną artystów. Zaangażowa
ny w latach 1928—1930 przez fir
mę Horch w Zwickau prof. 
Oskar Hadank (zajmujący się na 
co dzień grafiką użytkową i 
architekturą wnętrz) narzuca 
samochodom tej marki dystyn
gowany styl „europejskiego Pa- 
ćkarda”, który będzie konty
nuowany aż do zaprzestania 
produkcji wozów cywilnych w 
1941 r. Twórca architektury 
funkcjonalnej — Walter Gropius 
projektuje nadwozia dla samo
chodów Adler Standard 6 i 8, 
które wykonuje/firma Karmann 
w Osnabruck. Powstaje zawód 
„stylisty” samochodowego. Sty
listami są nie tylko głośni twór

cy karoserii na zamówienie, jak 
Henri Chapron, Giuseppe Ber- 
tone, Willy van den Pląs, lecz 
także anonimowi pracownicy 
biur konstrukcyjnych, „ubiera
jący” produkcję seryjną. A 
właśnie z produkcji seryjnej po
chodzi nadwozie pretendujące do 
miana najpiękniejszego w histo
rii samochodu — sportowy ka
briolet BMW 327 z lat 1938—1940. 
Mimo radykalnych przeobrażeń, 
jakie nastąpiły w wyglądzie ze
wnętrznym samochodu w ciągu 
czterdziestu lat dzielących nas 
od pojawienia się na rynku 
BMW 327, jego linia nie zesta
rzała się i kształt nadwozia nie 
ma w sobie nic z wdzięków 
„retro”.

Wątpliwość wyrażoną w pierw
szych zdaniach należałoby chy
ba w tej chwili zastąpić pyta
niem, jakie wobec tego samo
chody zasługują na ochronę? 
Odpowiedź może początkowo 
wydać się zeskakująca. W na
szym kraju na ochronę zasługu
ją wszystkie samochody od o- 
kresu klasycznego włącznie. We
dług międzynarodowej nomen
klatury nosi on nazwę Postvin
tage i obejmuje w zasadzie pro
dukcję z lat 1934—1946, a kończą 
go modele prezentowane na pa
ryskim salonie automobilowym 
w 1945 r. W Polsce należałoby 
chyba przesunąć granicę na 
pierwszy okres motoryzacji po
wojennej aż do początków pro
dukcji Warszawy M-20. Nie je
steśmy w tak szczęśliwej sytua
cji, jak np. Francuz1!, którzy 
zorganizowany ruch kolekcjo
nerski ograniczają w zasadzie do 
egzemplarzy (i to starannie se
lekcjonowanych) rodzimego po
chodzenia i cudzoziemskich „su- 
pergwiazd”.

W Polsce dawnych samocho
dów jest nader mało. Niezwykle 
mało w porównaniu choćby z 

Czechosłowacją, mało w zesta
wieniu z ( ogólną liczbą wozów 
prywatnych w kraju. Stanowią 
one dość nikłą i przypad
kową reprezentację nie tylko 
światowego katalogu marek, ty
pów i modeli, lecz nawet tego 
taboru, który składał się na mo
toryzację naszego kraju w róż
nych okresach. Przykre jest, że 
za całkowicie zaginione należy 
uważać rodzime konstrukcje, ta
kie jak CWS, Ralf Stetysz czy 
AS oraz samochody z krajowy
mi nadwoziami budowanymi w 
latach międzywojennych w po
nad pięćdziesięciu polskich fir
mach karoseryjnych.

Nie ma się co łudzić, że liczba 
„weteranów” będzie wzrastać. 
Nie można liczyć na takie nie
spodzianki, jak Renault z 1907 r. 
znaleziony niedawno w woje
wództwie zamojskim. Nie ujaw
nionych jeszcze, a nadających 
się do renowacji wozów nie jest 
już tak wiele. Z zagranicy nikt 
raczej przestarzałego samochodu 
nie przywiezie. Zresztą i te stop
niowo są przez inne kraje obej
mowane zakazem wywozi. Na
tomiast istniejący w Polsce „we
terani” będą się nieuchronnie 
wykruszać.

Choć dawne samochody trwal
sze są od współczesnych (żadna 
z firm — poza Rolls-Royce’m 
nie reklamuje się dziś dewizą 
„niezużywalności”, jak kiedyś 
popularny Unie), przechodzić 
będą w stan spoczynku, a wte
dy grozi im los bezużytecznego 
wraku. Z biegiem czasu nabie
rać będą wartości — i dokumen
talnej i materialnej — nawet 
egzemplarze tych masowo pro
dukowanych modeli, które nie 
cechowały się żadnymi rewela
cyjnymi lub oryginalnymi roz
wiązaniami ani pociągającym 
kształtem nadwozia (ze spotka

nych w kraju można przykłado
wo wymienić standardowe wer
sje typów Opel Super 6, Renault, 
Primaquatre, Hanomag Kurier i 
Rekord). Nie jest wykluczone, 
że niektóre z nich mogą stać się 
z czasem światowymi unikatami, 
gdyż w krajach zasobnych w 
bardziej interesujące okazy, sta
rannie selekcjonujących obiekty 
godne uwagi, modele te są wy
łączone ze sfery zainteresowań.
Sytuacja rozwijać się będzie 

podobnie jak z przysłowiowymi 
już lampami naftowymi i sa
mowarami, które ze wstydli
wych staroci w ciągu kilku lat 
przeistoczyły się w poszukiwane 
antyki. Tylko, że dla zawadza
jącej lampy lub samowara albo 
innego rupiecia nietrudno było 
znaleźć ustronny kąt na strychu 
lub w komórce, natomiast stare 
auto zajmuje sporo miejsca i 
korci do spieniężenia w zbior
nicy złomu.

Samochód jest składnikiem na
szego otoczenia. Niesie wpraw
dzie zagrożenie dla środowiska, 
agresywnie wymusza dla siebie 
pokaźne przestrzenie w nowo 
powstających dzielnicach, a w 
dawnych miastach staje się 
przyczyną deformacji historycz
nych układów przestrzennych, 
jednak jest i będzie — ruchli
wą lub chwilowo statyczną — 
małą architekturą wnętrz miej
skich i dróg. W tej ruchliwej 
masie „weteran szos” jest tym, 
czym zabytek w architektonicz
nej tkance miasta lub stara 
broszka na modnej sukni. Za
sługuje na wpisanie do rejestru 
zabytków nie tylko jako ważny 
przejaw cywilizacji przemysło

wej, lecz również refleks minio
nej epoki kabrioletów...

MIECZYSŁAW 
KURZĄTKOWSKI

Karoseria sedan wykonana w Zakładach Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie w 1930 r. na amerykańskim podwoziu Auburn- 
-Cord L 29. Był to pierwszy wielkoseryjny samochód z napędem na przednie koła. Silnik 8-cylindrowy o pojemności 4,5 l i mocy 120 KM. 
Konstruktor — Erret Lobban Cord



LOKOMOTYWY

Pojawiające się coraz częściej 
komunikaty prasowe o przy
spieszonym tempie modernizacji 
szlaków kolejowych PKP, o ich 
elektryfikacji (ostatnio linia 
Kraków—Zakopane) oraz o no
wych modelach taboru (pierw
sza polska lokomotywa spalino
wa o mocy 3000 KM) nie mogą 
w żadnym wypadku przesłaniać 
konieczności zachowania dla po
tomności wybranych przykładów 
tej tak istotnej dla rozwoju cy
wilizacji dziedziny techniki.. O- 
bowiązek ten wynika z tej przy
czyny, że na terenie Polski sto
sunkowo wcześnie rozpoczęto 
budowę linii kolejowych, a nie
które kolejowe rozwiązania tech
niczne w późniejszych latach 
należały do przodujących w Eu
ropie.

W roku 1834, w dziewięć lat po 
otwarciu w Anglii pierwszej w 
świecie linii kolejowej (1825 r.), 
dwóch Polaków — Henryk Łu
bieński i Piotr Steinkeller — po
wzięło myśl budowy kolei łą
czącej Warszawę z zagłębiem 
węglowym we wsi Maczki. Pra
ce rozpoczęto już w 1823 r., je
dnakże trudności finansowe za
hamowały ich szybki postęp. Po 
reorganizacji Towarzystwa Dro
gi Żelaznej Warszawsko-Wiedeń- 
skiej prace uległy przyspiesze
niu, i w dniu 14.VI.1845 r. o- 
twarto pierwszy odcinek: War
szawa—Grodzisk, a 1.XI.1848 r. 
zakończono prace na całej trasie 
o ogólnej długości 189 km. Rów
nocześnie, w 1844 r. ówczesny 
Senat Wolnego Miasta Krakowa 
przystąpił do budowy kolei że
laznej krakowsko-górnośląskiej 
z Krakowa do Mysłowic i Ma
czek; prace zakończono w 1848 r. 
Do grudnia tegoż roku na zie
miach Polski istniała już sieć 
kolejowa o ogólnej długości po
nad 1200 km. A na Dolnym Ślą
sku w roku 1844 oddano do użyt
ku odcinek linii kolejowej z 
Wrocławia do Opola, Świebo
dzic i Legnicy.

Następne lata przyniosły stały 
postęp w budowie nowych linii 
kolejowych, jednakże z uwagi 
na odmienne koncepcje gospo
darcze zaborców sieć tych linii 
była bardzo nierównomierna.

Na obszarze Królestwa Kon
gresowego szczególną rolę ode
grała Droga Żelazna Warsz'aw- 
sko-Wiedeńska, jako placówka 
zatrudniająca pracowników pol
skich posługujących się języ
kiem ojczystym mimo zakazu 
zaborców. Stąd w powstaniu w 
1863 r. wzięło udział wielu pra
cowników tej instytucji, a inż. 
W. Marczewski był członkiem 
Rządu Narodowego Romualda 
Traugutta.

Dopiero w 1872 r., dzięki sta
raniom Leopolda Kronenberga, 
Droga Żelazna Warszawsko-Wie- 

deńska została oddana w ręce 
towarzystwa polskiego. Ten wy
bitny działacz i organizator 
przyczynił się również do zrea
lizowania przez Towarzystwo 
Kolejowe na prawym brz'egu 
Wisły Drogi Żelaznej Warszaw- 
sko-Terespolskiej i Nadwiślań
skiej. Połączenia ze stacjami 
Drogi Warszawsko-Wiedeńskiej 
pozwoliły na bezpośrednią ko
munikację (jedynie z przesiada
niem) z kolei cesarstwa rosyj
skiego na koleje zachodnioeuro
pejskie. Pierwszy tabor Drogi 
Żelaznej Warszawsko-Wiedeń
skiej zakupiony został w belgij
skiej firmie Coceriel i w chwili 
oddania do ruchu składał - się z 
35 parowozów, 87 wagonów oso
bowych i 912 towarowych.

Równocześnie dla przygotowa
nia kadr niższego i średniego 
personelu w kolejnictwie w 
1873 r. została założona w War
szawie Szkoła Techniczna Drogi 
Żelaznej Warszawsko-Wiedeń
skiej. Była to pierwsza polska 
uczelnia techniczna na ziemiach 
Polski.

Dnia 26.X.1918 r. pod nominal
nym jeszcze zwierzchnictwem 
Rady Regencyjnej powstało Mi
nisterstwo Komunikacji, które 
3.XI.1918 r. w Radomiu powołało 
pierwszą Dyrekcję Polskich Ko
lei Państwowych. Do czerwca 
1919 r. Ministerstwu podlegało 
już pięć Dyrekcji Okręgowych: 
Warszawska, Radomska, Kra
kowska, Lwowska i Stanisła
wowska, potem zaś doszły ko
lejno: Wileńska, Poznańska,
Gdańska i Katowicka.
Przejęty po trzech zaborcach 

stan posiadania obejmował trzy 
luźne człony sieci o ogólnej 
długości 16 997 km linii normal
notorowych oraz 2818 km linii 
wąskotorowych. Przejęto 4700 
parowozów, 10 400 wagonów oso
bowych oraz 111 000 wagonów 
towarowych, należących do oko
ło 100 typów. Wystąpiła zatem 
konieczność natychmiastowej 
budowy nowych połączeń oraz 
przebudowy ważniejszych wę
złów. PierwsZym zadaniem sta
ła się budowa węzła Warszaw
skiego dla połączenia nowego 
Dworca Głównego z Dworcem 
Wschodnim; rozpoczęto ją w 
1919 r., a ukończono 2.IX.1933 r. 
Potrzeby przemysłu i początek 
rozwoju handlu morskiego wy
wołały konieczność budowy linii 
ze Śląska i Łodzi w kierunku 
wybrzeża oraz konieczność uzu
pełnienia sieci kolejowej na 
północno-Zachodnim obszarze 
dawnego Królestwa Kongreso
wego.

Z kolei konieczność wycofania 
z eksploatacji jednostek star
szych i wprowadzenie niezbęd
nej typizacji spowodowała decy
zję budowy dwóch zakładów 

przystosowanych do produkcji 
parowozów: w Chrzanowie i Po
znaniu. Pierwsza Fabryka Loko
motyw w Polsce — „Fablok” 
(dziś ,,Zakłady im. Dzierżyńskie
go”) w Chrzanowie w dniu 7 
kwietnia 1924 r. oddała do użyt
ku pierwszy zbudowany w kra
ju parowóz iserii Tr 21 oparty 
na licencji belgijskiej (całość 
serii 108 sZtuk). Następną kon
strukcją, niezbyt zresztą udaną, 
był wzorowany na rozwiązaniu 
austriackim duży parowóz oso
bowy serii Os 24 (45 sztuk). Do
piero dalsze typy: osobowy Ok 
22 (188 sztuk), pospieszny Pt 31 
(110 sztuk) i towarowy Ty 23 
(701 .sztuk), stały się popularne 
w całym kraju i do dzisiaj mo
żna je spotkać na torach. Od 
roku 1926 ,,Fablok” rozpoczął 
również produkcję parowozów 
wąskotorowych, a w rok później 
normalnotorowych przetoko
wych.

Lata 1930—1931 przyniosły pier
wsze transakcje eksportowe, tak 
„Fabloku”, jak i drugiej pol
skiej fabryki parowozów — Za
kładów H. Cegielskiego w Po
znaniu. Początkowo eksportowa
liśmy parowozy do Bułgarii, 
później do Łotwy, Maroka, 
ZSRR, Chin i Egiptu. Równo
cześnie Zakłady Cegielskiego 
produkowały dla PKP specjalne 
silne tendrzaki serii Okz 32 (24 
sztuki) dla obsługi linii górskich 
oraz największy polski parowóz 
pospieszny serii Pu 29 o prędko
ści 110 km/godz (3 sztuki). Po
wstał również parowóz ekspre
sowy serii Pm 36 o liniach opły
wowych (2 sztuki), który na 
światowej ' wystawie w Paryżu 
w 1937 roku wzbudził ogólne 
uznanie.

Oprócz parowozów w 1936 r. 
wyprodukowano pięć spalino
wych autobusów szynowych, 
tzw. ,,lux-torped”, zapewniają
cych połączenie z Zakopanem i 
Krynicą (szybkość 115 km/godz.), 
a wytwórnia ,,Lilpop” w War
szawie rozpoczęła budowę wa
gonów spalinowych dla ruchu 
lokalnego. Podobne ożywienie 
nastąpiło w produkcji taboru 
wagonowego.

Okupacja hitlerowska prze
rwała ten wspaniały rozwój pol
skiego przemysłu parowozowe
go. Natychmiast jednak po wy
zwoleniu podjęto od nowa pro
dukcję z uwagi na konieczność 
szybkiej .pomocy w odbudowie 
zniszczonego kraju. Początkowy 
montaż poniemieckich parowo
zów (parowozy towarowe serii 
Ty 42) pozwolił na rozwinięcie 
własnych osiągnięć konstruk
cyjnych w nowych typach serii 
parowozów pospiesznych (Pt 47), 
osobowych (Ok 55 i Ol 49) i to
warowych (Ty 45 i najcięższy 
serii Ty 51). Ruszyła również 

produkcja eksportowa ciężkich 
parowozów dla ZSRR, Bułgarii, 
Jugosławii, Rumunii, Korei, 
ChRL, Wietnamu i Indii.

Uzasadniona z ekonomicznego 
punktu widzenia decyzja o elek
tryfikacji linii PKP w 1957 r. 
wstrzymała dalszą budowę paro
wozów. Zakłady w Chrzanowie 
przestawiały się na produkcję 
lokomotyw spalinowych, a „Ce
gielski” w Poznaniu rozpoczął 
budowę silników okrętowych. 
Równocześnie zaczęły się rozwi
jać nowe ośrodki przemysłu ko
lejowego: „,Pafawag” we Wro
cławiu, produkujący lokomoty
wy elektryczne, wieloczłonowe 
zespoły trakcyjne i wagony oso
bowe; oraz zakłady w Świdnicy 
i Zielonej Górze, produkujące 
nowoczesne wagony towarowe. 
Zamknięta została tym samym 
wspaniała karta osiągnięć pol
skiego przemysłu w produkcji 
parowozów, które musiały ustą
pić prZed bardziej sprawnymi i 
uniwersalnymi konstrukcjami.

Obok wymienionych tu typów 
polskich parowozów na szlakach 
kolejowych można spotkać je
szcze dość dużo typów ponie
mieckich: pospieszne Pm 2 i Pm 
3, budowane w latach 1930—1937, 
osobowe z najbardziej popular
nym Ok 1 z lat 1907—1923 lub 
dużą liczbę różnych typów to
warowych, m.in. serii Tr 201, 
Tr 202, Tr 203 pochodzenia an
gielskiego i amerykańskiego, czy 
najcięższe serii Tr 246, zakupio
ne specjalnie w poprzednich la
tach dla transportu polskiego 
węgla do portów wybrzeża.

Przedstawiona tu bardzo po
bieżnie historia polskiego prze
mysłu budowy parowozów, jego 
osiągnięcia oraz miejsce w Euro
pie — wyraźnie wskazńją na 
potrzebę natychmiastowego ob
jęcia szeroką ochroną zachowa
nych jeszcze obiektów z tej dzie
dziny. Ochroną tą należy objąć 
nie tylko istniejące jeszcze bu
dynki najstarszych polskich linii 
kolejowych, murowane wiaduk
ty i żelazne mosty, ale również 
i wybrane egzemplarze taboru, 
ze szczególnym wyeksponowa
niem konstrukcji rodzimych, wy
znaczających kolejne etapy roz1- 
woju nowoczesnego przemysłu 
w Polsce.

Oprócz intensyfikacji działal
ności istniejących już placówek 
muzealnych w Warszawie (po
wstałego 1.VII. 1972 r. „Muzeum 
Kolejnictwa”) czy w Wenecji pod 
Żninem oraz prywatnych osiąg
nięć w Zagórzu, można by po
myśleć o muzeach przy wielkich 
zakładach przemysłowych, pro
dukujących współczesny tabor 
kolejowy, dla podkreślenia ich 
wieloletniego doświadczenia i 
osiągnięć.

JÓZEF PILCH
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Pracownie konserwatorskie, zajmujące się ratowaniem przed zniszczeniem dzieł sztuki, 

^tfonztatu
KONSERWATORA

działają przede wszystkim w ramach przedsiębiorstwa Pracownie Konserwacji Zabytków 
(PKZ), choć również prawie każde muzeum dysponuje lepiej lub gorzej wyposażonym 
laboratorium konserwatorskim. Przysłowiowa już się stała czasochłonna, żmudna praca 
specjalistów od konserwacji obrazów, rzeźb, wyrobów ze szkła czy metalu. Nie bez racji 
nazywa się ich często „lekarzami zabytków", lecz nie tylko leczenie spękanego i zanie
czyszczonego obrazu albo przeżartych rdzą żelaznych drzwi jest głównym zadaniem kon
serwatorów. Często, w trakcie tych zabiegów okazuje się, że pod malowidłem z XV111 w. 
ukrywa się obraz gotycki, a spod rdzy ukazują się wypukłości jakiegoś reliefu...

Zagadki konserwacji miedziorytu
Miedziorytnictwo jest techniką rozwijającą się 

równocześnie z drzeworytnictwem, ale różni się od 
niego metodą wykonywania sztychu: na płytce mie
dzianej ryje się rylcem rysunek w głąb, pozostawia
jąc nietknięte tło. W porównaniu z drzeworytem, 
miedzioryt daje delikatny rysunek dzięki cien
kim kreskom pozostawionym przez ostry rylec. 
Już w XV w. działali wybitni miedziorytnicy, np. 
Mantegna we Włoszech czy Wit Stwosz (Stosz) 
w Polsce, a w XVI w. Albercht Diirer.

W 1969 r. Pracownia Konserwacji Grafiki i Książ
ki Zabytkowej PKZ w Warszawie otrzymała do 
konserwacji bardzo zniszczoną rycinę, odbitą tech
niką miedziorytu na papierze czerpanym. Miedzio
ryt był dwustronny, tzn. rysunek znajdował się po 
obu stronach papieru. Rycina zatytułowana „Der 
Weise”, co można tłumaczyć „Mędrzec”, powstała 
w 1774 r., a wykonał ją rytownik Christian F. Stoel- 
zel (1751—1816).

Rycina przedstawia starego mężczyznę w stroju 
wschodnim, siedzącego przy stole, na którym znaj
dują się ozdobne wazy, rzeźby i książki. Przy nodze 
stołu widać globus i zoomorficzny puchar, a o ścianę 
oparty jest obraz o tematyce alegorycznej. Pod ry
ciną, z lewej strony umieszczony jest napis: „pinxit 
von C.F. Stoelzel 1774”, na dole tytuł oraz wiersz 
w języku niemieckim.

Ten miedzioryt dostarczono do pracowni z Muzeum 
Okręgowego w Lublinie. Był przedarty na dwie 

części i porozdzierany na marginesach. Papier 
miejscami zbutwiał, był pobrudzony, ze śladami 
plam oraz zacieków. Taki stan zabytku wymagał 
przeprowadzenia żmudnych zabiegów konserwator
skich, które w efekcie powinny przywrócić walory 
estetyczne rycinie, a papierowi nadać elastyczność. 
Przede wszystkim musiano dobrać odpowiedni ga
tunek papieru do uzupełnienia brakujących frag
mentów. Przy wyborze kierowano się m.in. takimi 
cechami papieru, jak grubość, kolor i tzw. żeberko- 
wanie. Jednocześnie zastanawiano się, w jaki sposób 
połączyć stary papier z nowym. Najprostsze byłoby 
naklejenie, lecz konserwatorzy doszli do wniosku, że 
najlepszą metodą będzie wprowadzenie nowego pa
pieru w starą strukturę. Spowodowało to koniecz
ność rozdzielenia papieru z rycinami na dwie 
warstwy.

Oczywiście tej operacji nie można było wykonać 
mechanicznie. Miedzioryt znalazł się więc w komorze 
próżniowej, gdzie działano na niego gazem o nazwie 
„Rotanox”, następnie kąpano go w gorącej wodzie 
destylowanej, w wodorotlenku wapnia itp. Po tych 
zabiegach rycinę oklejono z obu stron specjalną su
rówką bawełnianą, czyli płótnem, które przytrzy
mując papier pozwoliło na delikatne rozdzielenie 
obu rycin.

Teraz przystąpiono do właściwej konserwacji. Obie 
części naklejono na inny papier, który wzmocnił 
stary, uzupełniono brakujące fragmenty papierem
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Miedzioryt przed zabiegami konserwatorskimi; widoczne są zniszczenia 
papieru i samego rysunku

A oto efekt prac konserwatorskich przy miedziorycie

Dzielenie papieru na. dwie warstwy; obie ryciny są naklejone na 
płótno

(wszystkie zdjęcia K. Kowalska)

Dwustronny rysunek miedziorytu

czerpanym i połączono obie ryciny. Aby przywrócić 
rysunkom dawny wygląd, konserwatorzy uzupełnili 
drobne zatarcia metodą tzw. punktowania, czyli re
tuszu kresek, natomiast większe ubytki pozostawili 

bez zmian, utrwalając w ten sposób zniszczenia, 
a jednocześnie ukazując jakby w przekroju metodę 
zabezpieczenia miedziorytu.

WITOMIŁA WOŁK-JEZIERSKA
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FRESKI z kościoła w broku

W 1973 r., staraniem konserwatora zabytków ówczesnego województwa warszawskiego, roz
poczęto odsłanianie, wcześniej odkrytych, fresków kościoła parafialnego Św. Anny w Broku (koś
ciół renesansowy z 1560 r., zbudowany przez mistrza Jana Baptystę z Wenecji).

Prace miały charakter konserwatorsko-badawczy, objęły sklepienie i nisze pod sklepieniem 
w prezbiterium kościoła. Prowadzone były przez artystów-plastyków — mgra Adama Rachtana 
i mgr Gizelę Zborowską. Przebadano kolebkowe sklepienie prezbiterium kościoła, zdobione wykona
nymi w cegle i tynku ornamentami okuciowymi linearno-geometrycznymi, tworzącymi na skle
pieniu sieć kół połączonych prostymi łącznikami. Odkrywki pasowe, poziome i pionowe, biegnące 
przez płyciny kół i łączniki wykonane w narzucie oraz przez płyciny między kołami odsłoniły ory
ginalną polichromię wczesnorenesansową.

W płycinach kół odkryto rozety 
o różnym kształcie, rysunku i ko
lorycie, natomiast na okuciowo- 
-wypukłych kołach i ich łączni
kach stwierdzono istnienie malar
skiej dekoracji, podkreślającej ich 
architektoniczną formę, we wgłę
bionych polach między kołami — 
polichromię jednobarwną. Przeba
dano także nisze w pasie podskle- 
piennym, odsłaniając pasowo i na 
większych płaszczyznach polichro
mię z przedstawieniami figuralny
mi. Te prace badawcze połączone 
były jednocześnie z pracami kon
serwatorskimi, polegającymi na 
natychmiastowym zabezpieczeniu 
odkrytych fragmentów polichro
mii.

Prace konserwatorsko-badawcze 
powinny być kontynuowane. Na
leży odkryć całe sklepienie prezbi
terium i pas pod sklepieniem oraz 
sklepienie nawy. Wymaga to opra
cowania historycznej analizy sty
listycznej i warsztatowej, która 
być może przyniesie udokumento
wanie rysujących się już obecnie 
związków pod tym względem z 
freskami w kościele w Boguszy- 
cach i kaplicy Andrzeja Noskow
skiego w Pułtusku.

HANNA ORZECHOWSKA

Fragment fresku przedstawiający modlące
go się zakonnika



Rozeta odkryta na sklepieniu



konkurs
... NA NAJLEPSZEGO UŻYTKOWNIKA
OBIEKTU ZABYTKOWEGO

W ostatnich latach wiele napisano i powiedziano o ni
szczycielach zabytków, o nieodpowiedzialnych administrato
rach, właścicielach i użytkownikach, o obiektach opuszczo
nych, od lat nie używanych i stopniowo popadających w 
ruinę. I choć przykłady negatywnego lub obojętnego sta
nowiska wobec dóbr kultury ciągle jeszcze, niestety, ma
ją miejsce, to jednak, aby mieć rzeczywisty obraz sytuacji, 
trzeba pamiętać, że przeważająca liczba nieruchomości za
bytkowych jest utrzymywana w stanie przynajmniej zado
walającym, a wiele obiektów otoczono troskliwą opieką 
i z pożytkiem służą współczesnemu społeczeństwu.

Od 1970 r. zostały podjęte przez państwo intensywniejsze 
niż w okresie poprzednim działania zmierzające do popra
wy stanu niewłaściwie utrzymywanych oraz zagospodaro
wania niszczejących i nie użytkowanych obiektów zabytko
wych. Między innymi służba konserwatorska — zarówno 
centralna, jak terenowa — podjęła wiele akcji w celu po
zyskania odpowiedzialnych gospodarzy budynków zabytko
wych — instytucji, zakładów pracy, organizacji, stowarzy
szeń.

W 1975 r. Generalny Konserwator Zabytków zorganizo
wał po raz pierwszy konkurs na najlepszego użytkownika 
obiektu zabytkowego. Celem konkursu było uhonorowanie 
wzorowych gospodarzy budynków zabytkowych, a jedno
cześnie zachęta do podejmowania opieki nad zabytkami 
przez inne jednostki państwowe i społeczne.

Uczestników konkursu — gospodarzy obietków zabytko
wych — zgłaszali wojewódzcy konserwatorzy zabytków na 
następujących warunkach: użytkownik spoza resortu kul
tury i sztuki; prace przy obiekcie wykonane lub zakończo
ne w ciągu ostatnich pięciu lat; prace wykonane — przy
najmniej częściowo — ze środków finansowych użytkowni
ka; wysoka jakość wykonanych prac; funkcja obiektu zgo
dna z wytycznymi konserwatorskimi; właściwe utrzymanie 
obiektu i estetyczne wyposażenie; właściwe zagospodarowa
nie otoczenia obiektu. Poniżej przedstawiamy laureatów 
pierwszego konkursu w 1975 r.

Pierwszą nagrodę otrzymał Wojewódzki Państwowy. Za
kład Unasienniania Zwierząt w Karczowie koło Opola za 
przeprowadzenie z własnych środków finansowych’’ i przy 
pomocy własnego wykonawstwa remontu i adaptacji oraz 
za wzorowe utrzymywanie i wyposażenie pałacu z przełomu 
XVII i XVIII w. wraz z parkiem. W pałacu mieści się sie
dziba administracji Zakładu, ośrodek szkoleniowy i socjal
ny. Ponadto Zakład przejął do zagospodarowania dwa na
stępne zabytki architektury, a także, za zgodą Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków, zabezpiecza i przenosi do 
pałacu karczowskiego zagrożone zabytki ruchome.

Drugą nagrodę przyznano Kombinatowi Państwowych Go
spodarstw Rolnych w Gułtowach w woj. poznańskim za 
przeprowadzenie remontu kapitalnego, pełną konserwację 
wystroju, adaptację i wyposażenie zespołu pałacowego 
z końca XVIII w., w którym mieści się administracja Kom
binatu i urządzenia socjalne. Zespół pałacowy w Gułtowach 
stanowi przykład prężnie rozwijającego' się mecenatu pań
stwowych gospodarstw rolnych w Wielkopolsce. Wysoki 
standard wykonanych prac przy pełnym respektowaniu wy
magań konserwatorskich, stylowe wyposażenie wnętrz i co
dzienna troska użytkownika o utrzymanie obiektu zasługu

ją na wysokie uznanie i mogą być wzorem godnym naśla
dowania.

Nagrodę trzecią przyznano ex aequo dwom użytkownikom: 
Zespołowi Instytutu Zootechniki w Zatorze w woj. bielsko- 
bialskim oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyczno- 
-Sanatoryjnemu w Mosznej w woj. opolskim. Zarówno neo
gotycki zespół pałacowy w Zatorze, jak eklektyczny pałac 
w Mosznej zostały przez obecnych gospodarzy uratowane od 
zniszczenia, doprowadzone do bardzo dobrego stanu i oto
czone troskliwą opieką. W pałacu Zatorskim mieści się Za
kład Biologii Ryb i dom pracy twórczej, a pałac w Mosznej 
pełni funkcję sanatorium.

Dwom nietypowym użytkownikom za szczególne zaanga
żowanie i ofiarną działalność na rzecz ochrony zabytków 
przyznano nagrody specjalne. Towarzystwo Miłośników Zie
mi Tarnogórskiej użytkuje na swą siedzibę i stację tury
styczną dwa domy mieszczańskie z XVII w. w Tarnowskich 
Górach. Remont przeprowadzono własnymi siłami, syste
mem gospodarczym. Stowarzyszenie pełni aktywną, szeroko 
zakrojoną społeczną opiekę nad zabytkami w mieście i re
gionie. Drugi laureat nagrody specjalnej — to Grzegorz Gra- 
liński, społeczny opiekun zabytków, który za zgodą władz 
m. Chojny i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków objął 
w 1975 r. zdewastowaną i częściowo zrujnowaną basztę go
tycką. W ciągu krótkiego czasu przeprowadził własnymi si
łami i z własnych środków remont oraz rewaloryzację czę
ści obiektu, a także uporządkował otoczenie.

Za przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych 
oraz bardzo dobre użytkowanie obiektów zabytkowych sześ
ciu instytucjom przyznane zostały wyróżnienia. Należą do 
nich: Stadnina Koni w Siarach koło Gorlic, Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Turystyczne „Łysogóry” w Chęcinach, 
Świętokrzyski Park Narodowy, Instytut Warzywnictwa w 
Skierniewicach, Stadnina Koni w Kadynach w woj. elblą
skim, Centralna Szkoła Instruktorów Związku Harcerstwa 
Polskiego w Oleśnicy.

Dyplomy uznania otrzymały cztery instytucje: Sanatorium 
Rehabilitacyjne dla Dzieci w Kamieńcu w woj. katowickim, 
Studium Rachunkowości i kontroli Rolnej Centralnego 
Związku Spółdzielczości Pracy w Młoszowej w woj. kato
wickim, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Miejski 
Ośrodek Zdrowia w Łękach Górnych w woj. tarnowskim.

Po zakończeniu konkursu wiceminister kultury i sztuki 
wystosował pisma do władz zwierzchnich (ministrów, woje
wodów) nagrodzonych i wyróżnionych instytucji, w któ
rych wyraził słowa uznania i prosił o propagowanie działal
ności laureatów na polu ochrony zabytków.

Generalny Konserwator Zabytków, doceniając znaczenie 
akcji upowszechniających opiekę i mecenat nad dobrami 
kultury, organizuje konkurs na najlepszego użytkownika 
obiektu zabytkowego każdego roku.

HANNA KRZYŻANOWSKA

Fragment eklektycznego pałacu w Mosznej (fot. M. Matuszak)}-
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... NA NAJLEPSZE PRACE W DZIEDZINIE 
OCHRONY ZABYTKÓW I MUZEALNICTWA

Rok 1975 był Międzynarodowym Rokiem Ochrony Zabyt
ków; w jego ramach podjęte zostały liczne akcje populary
zujące ideę ochrony naszego dziedzictwa kulturalnego. Jedną 
z takich akcji stanowił ogłoszony przez Generalnego Kon
serwatora Zabytków MKiS konkurs na najlepsze prace ma
gisterskie, doktorskie i inne opracowania naukowe, a także 
popularnonaukowe dotyczące ochrony zabytków i muzeal
nictwa, przygotowywane na wyższych uczelniach, w instytu
tach naukowych, muzeach i innych placówkach. Celem kon
kursu było zainteresowanie studentów i młodą kadrę nau
kowców problematyką ochrony zabytków i muzealnictwa, 
a zarazem zachęcenie do podejmowania tematów w tym 
zakresie oraz specjalizacji. Rosną bowiem potrzeby w od
niesieniu do kadry pracowniczej i naukowo-badawczej w 
tych dziedzinach. Opracowywanie naukowe zbiorów, ich 
pielęgnacja i konserwacja wymaga licznej rzeszy specjali
stów. Ich żmudnej pracy zawdzięczamy wiele ważnych i cie
kawych publikacji poszerzających i uzupełniających naszą 
wiedzę o wszystkich niemal dziedzinach życia, jak i dorob
ku kulturalnym minionych pokoleń.

Konkursem zostały objęte prace projektowe dotyczące re
waloryzacji zabytkowych zespołów miejskich i wiejskich, 
adaptacje poszczególnych budowli zabytkowych dla potrzeb 
współczesnych (np. zamki, pałace, dwory, zajazdy, spichrze, 
wiatraki, młyny, parki i ogrody zabytkowe); prace naukowe 
z różnych dziedzin ochrony i konserwacji zabytków, np. za
stosowanie ostatnich zdobyczy techniki w wyposażeniu pra
cowni muzealnych, pomieszczeń wystawowych w muzeach, 
pracowni konserwacji dzieł sztuki dawnej, zastosowanie lep
szych, wypróbowanych metod i środków konserwujących 
itp.; popularyzacja zarówno teorii ochrony zabytków, jak 
i osiągnięć na polu konkretnego ratownictwa zespołów staro
miejskich, zabytkowych układów urbanistycznych, poszcze
gólnych obiektów architektury i budownictwa, zabytków 
etnograficznych, budownictwa ludowego czy zabytków 
archeologicznych. Pierwszy konkurs w 1975 r. zdał egzamin 
i stał się prekursorem następnych.

Na konkurs 1975 wpłynęło ogółem 77 prac. Nagrodzono 17 
i wyróżniono również 17.

W dziale prac naukowych nadesłano książkę pt. „Res
tauracja' i konserwacja zabytków architektury w Pols
ce w latach 1795—1918” traktującą o historii konserwa
torstwa w Polsce. Jury konkursu wysoko oceniło tę pracę 
i przyznało autorowi — Jerzemu Fryczowi nagrodę od Ge
neralnego Konserwatora Zabytków. Jest to pierwsze, kom
pleksowe i gruntowne opracowanie historii początków kon
serwatorstwa polskiego, konserwatorstwa, które poczytywa
ło sobie za szczególny, patriotyczny obowiązek ochronić 
spuściznę narodową od zniszczenia i zapomnienia. Autor 
książki ze szczególnym znawstwem powiązał nurtujące na- 
ówczas społeczeństwo problemy teorii i konserwacji, a tak
że restauracji zabytków z ogólnym tłem społeczno-kultural
nym, z ideami romantyzmu i pozytywizmu. Szczególnie in
teresujące są spory o zastosowanie metod konserwa
cji czy restauracji, toczone na łamach ówczesnej pra
sy przez Wincentego Pola, Władysława Łuszczkiewicza, Sta
nisława Tomkowicza, Sławomira Odrzywolskiego, Karola 
Lanckorońskiego, Ludwika Puszeta, Feliksa Kopery, Leonar
da Lepszego, Jana Bryla, Władysława Prokescha, Władysła
wa Ekielskiego.

Nagrodę specjalną otrzymał zespół (Jerzy Bogusławski, 
Roman Gonciarz, Bożena Kosińska, Marta Lewandowska, 
mgr Olgierd Łotoczko, Maria Sołtys, mgr inż. arch. Monika 
Trochym-Cynke, mgr inż. arch. Tomasz Turczynowicz) pro
jektantów, który przedstawił pracę pt. „Studencka wioska 
skansenowska w Łopience”. Grupa zamiłowanych w budow
nictwie ludowym studentów postanowiła wykorzystać na ce
le rekreacyjno-dydaktyczne dolinę Łopienki w Bieszcza
dach, zgromadzić tam zagrożone zniszczeniem, drewniane 
obiekty zabytkowej architektury, zaadaptować je dla po
trzeb społeczności studenckiej urządzając ośrodek wypo
czynku.

Autorzy projektu zaproponowali następujący plan za
gospodarowania wioski: w drewnianej cerkwi przeniesio
nej z Hańczowej urządzi się salę wystawową, plener rysun
ku i malarstwa, ekspozycję fotografii, rzeźby i form prze
strzennych; ruiny cerkwi w samej Łopience będą służyć 
jako punkt muzealny — stała wystawa kamiennej, zabyt
kowej rzeźby regionu (jedynie prezbiterium będzie przy
kryte dachem); drewniana cerkiew z Serednicy, którą na
leży przenieść do Łopienki, będzie służyć jako sala wido
wiskowa i teatralna oraz pomieszczenie dla zespołów mu
zycznych, przesłuchiwania płyt, projekcji filmów; zabytko
wa cerkiew drewniana, przeniesiona z miejscowości Żłobek, 
pomieści plener studentów uczelni muzycznych (nie prze
widuje się żadnych zmian przy adaptacji tej cerkwi). Po
myślano także o pomieszczeniach dla administracji, opieki 
sanitarno-lekarskiej, na warsztaty, magazyny, sprzęt prze
ciwpożarowy (dzwonnica, spichlerz, stodoła, kuźnia). Opra
cowano ponadto lokalizację zabytkowych obiektów budow
nictwa ludowego całego regionu i wysunięto propozycje 
uratowania tychże przed zniszczeniem. Podano także plan 
zagospodarowania regionu z uwzględnieniem wymogów tu
rystyki kwalifikowanej.

Praca popularno-naukowa pt. „Zabytki na trasach tury
stycznych województwa krakowskiego”, wykonana również 
przez zespół (mgr Marian Kornecki, mgr Bogusław Krasno- 
wolski, mgr Aleksandra Kydryńska, mgr Maria Majka, dr 
Hanna Pieńkowska, mgr Janusz Smólski, mgr Genowefa 
Zań), ukazała się na półkach księgarskich w 1974 r. Praca 
ta uzyskała nagrodę za wzorcowe opracowanie popularnego 
przewodnika po zabytkach architektury, w atrakcyjnym 
i czytelnym układzie graficznym. Formę i układ oparto na 
przyjętych już na Zachodzie znanych i cenionych przewod
nikach Michelin’a. Przewodnik omawia szczegółowo 29 tras. 
Każda z tras zajmuje całą stronę, z naniesieniem rysunków 
poszczególnych zabytków i ich numeracją. Tekst zawiera 
zwięzłe, najważniejsze wiadomości o zabytkach. Na dalszych 
stronach umieszczono fotografie cenniejszych zabytków oraz 
charakterystykę terenu.

Przewodnik, słowami Mariana Korneckiego, zaprasza w 
przedmowie przyjaciół i gości: „odwiedzajcie nasze zabytki 
architektury i sztuki, szukajcie wśród nich przeżyć i wzru
szeń estetycznych, znajdziecie w cieniu odwiecznych murów 
wytchnienie od spraw codziennych i zwykłych, pozwól- 
cie sobie na chwilę zadumy nad dziełem minionych pokoleń 
i refleksji nad szlachetnym trudem zachowania skarbów 
kultury dla naszych następców”.

MARIAN PAŹDZIOR
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Projekt studenckiej wioski skansenowskiej w Łopience; makieta — widok z góry i widok 
perspektywiczny (fot. J. Bortkiewicz i J. Szandomirski)



przydrożnę2||||U|2£

Masowy rozwój turystyki w ostatnim okresie, szczególnie zaś turystyki zmotoryzowanej, powoduje ko
nieczność wprowadzenia przy drogach oraz szlakach turystycznych — tablic i znaków zabytków. Znaki te 
informować powinny m.in. o bliskości zabytkowego obiektu architektury lub też o znajdującym się w pobliżu 
muzeum. Minister komunikacji wydał zarządzenie w 1972 r. „w sprawie znaków informacji turystycznej dla 
kierujących pojazdami”. W grupie tych znaków przewidziano również dwa odrębne oznaczenia dla zabytko
wych obiektów i dla muzeów. Według zarządzenia powinny one być umieszczone przez Zarząd Dróg Publicz
nych na wniosek terenowo właściwego konserwatora zabytków (Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 
16.IX.1972 r. w sprawie znaków informacji turystycznej dla kierujących pojazdami, Monitor Polski nr 46 
z dnia 9.X.1972 r., pozycja 254). Można je już spotkać przy naszych drogach, chociaż jest ich jeszcze bardzo 
niewiele.

Oprócz znaków informacyjnych, obowiązujący od 1972 r., wiele muzeów z własnej inicjatywy i włas
nych pomysłów umieściło przy drogach wlotowych do miast tablice informacyjne. Anonsują one istnienie 
w mieście muzeum lub też informują o odległości do miasta, w którym jest muzeum.

Znaki informacyjne dla zabytkowego ratusza i zamku w Szydłowcu (fot. M. Balczerzak)



Znak umieszczony przy drodze z Gdańska do Malborka w 1973 r. — to prawie pełna informacja turystyczna

Pozytywnym przykładem jest tutaj Muzeum Zam
kowe w Malborku, które w sposób bardzo atrakcyj
ny i sugestywny informuje zmotoryzowanych tury
stów o kierunku jazdy do Malborka, o odległości do 
muzeum oraz o noclegach w Domu Turysty PTTK, 
znajdującym się na terenie zamku.

Z okazji obchodzonych rocznic historycznych, w 
programach których zawsze przewidywany jest 
znaczny udział turystów, wytyczane są specjalne 
szlaki turystyczne, upamiętniające historyczne wyda
rzenia. W 1973 r., w czasie uroczystości związanych 
z Rokiem Kopernikowskim, został wyznaczony i o- 
znakowany przez Informację Turystyczną (it) tzw. 
szlak kopernikowski. Na całej trasie szlaku ustawio
no specjalne tablice, wskazujące odległość od drogi 
do danego obiektu zabytkowego. Ułatwiono w ten 
sposób turystom obejrzenie wzdłuż określonego szla
ku turystycznego wszystkich obiektów, związanych 
z życiem i działalnością Kopernika.

Także władze miejskie często umieszczają przy 
wjeździe do miast specjalne tablice informujące 
o godnych obejrzenia zabytkach. Przy drogach wja
zdowych do Jarosławia z inicjatywy Zakładu Pra
cowni Konserwacji Zabytków ustawione są tablice 
z panoramą miasta i międzynarodowym znakiem 
ochrony zabytków.

Coraz częściej można spotkać bardziej szczegóło
we informacje o zespołach staromiejskich, które 
umieszczane są przy dawnych bramach wjazdowych 
lub w pobliżu murów obronnych. Informują one 
o układzie urbanistycznym miasta, podają historię 
oraz zwracają uwagę na różne obiekty zabytkowe 
(np. w Radomiu).

Należy oczekiwać, że wojewódzcy konserwatorzy 
zabytków, oprócz prowadzonej akcji oznakowania 
samych obiektów zabytkowych architektury i bu
downictwa (Tadeusz Polak, Oznakowanie zabytków 
architektury i budownictwa, „Ochrona Zabytków” 
nr 2, 1974), skorzystają w szerszym niż dotychczas 
zakresie z uprawnień i możliwości umieszczania przy 
drogach znaków informacyjnych o znajdujących się 
w pobliżu obiektach zabytkowych. Trzeba przy tym 
pamiętać, że turysta zmotoryzowany, prowadząc sa
mochód widzi znaki informacyjne przy drodze, na
tomiast nie zauważa wielu mijanych obiektów za
bytkowych, położonych nawet w niewielkiej odle
głości od drogi. Stąd też znaki informacyjne tego 
rodzaju są niezbędne w całym procesie rozwoju 
ruchu turystycznego.

TADEUSZ POLAK
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73 mpL w Wiśniczu Nowym

Na południe od podkrakowskiej Bochni, w pięknym, już 
podgórskim pejzażu odsunięta nieco na bok od wszystkich 
głównych traktów trwa w swym siedemnastowiecznym 
kształcie miejscowość Wiśnicz Nowy. Zachowany tam zes
pół zabytkowej architektury należy do wspaniałych pereł 
polskiej sztuki wczesnobarokowej.

Historia Wiśnicza przyozdobionego kościołem, ratuszem, 
klasztorem i zamkiem, o którym mówić będziemy naj
więcej, sięga głębiej w przeszłość niż do wymienionego już 
wieku XVII.

Przesławny rycerski ród Kmitów położył podwaliny pod 
świetność tej miejscowości, która znalazła się w ich posia
daniu w połowie XIV w. Podówczas ród ten nie był 
jeszcze tak znaczny, lecz dzięki przysłowiowemu łutowi 
szczęścia wydźwignął się wkrótce na jeden z pierwszych 
w Koronie.

Nagrobki dwóch prominentów tego rodu zdobią wawel
ską Katedrę. Ostatni z Kmitów, pan na Wiśniczu i wielu 
innych włościach, wojewoda krakowski, marszałek wielki 
koronny Piotr III Kmita (zm. w 1556 r.) był przez pewien 
czas zaufanym człowiekiem królowej Bony, jedną z naj
bardziej wpływowych figur na dworze królewskim. Ocena 
jego działalności, tak u współczesnych, jak i u potomnych 
doczekała się różnych sformułowań. Chwali go w epigra
macie Mikołaj Rey, a gani anonimowy fraszkopisarz. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że właśnie ten ostatni z rodu 
Kmitów — Piotr podniósł zamek wiśnicki na najwyższy 
poziom; w murach swej siedziby podejmował gości dostoj
nych, mądrych, znanych i zasłużonych dla kultury polskiej. 
Przebywali tu tacy ludzie renesansu, jak historyk Marcin 
Bielski, prawnik Jakub Przyłuski czy pisarz polityczny Sta
nisław Orzechowski.

W tym okresie siedziba Kmitów składała się z czterech 
budynków otaczających kwadratowy dziedziniec. Cały zes
pół ujmowały na narożach baszty. Budowla miała więc 
charakter militarny, zgodny zresztą z duchem czasu i „za
wodem” pana. Z pobliskiego Krakowa przybywali tu nieraz 
możni na turnieje, zabawy, uczty. Nawet sam król Zygmunt 

August wraz z Barbarą Radziwiłłówną przebywał u swego, 
raczej wrogo nastawionego, bo sprzymierzonego z Boną, 
poddanego.

Po śmierci Piotra III Kmity zamkiem wiśnickim przez 
pewien czas władali Barzowie.

Nową erę w jego dziejach otworzył rok 1593, kiedy to 
dobra wiśnickie kupił Sebastian Lubomirski, założyciel mag
nackiej, o krociowych dochodach familii małopolsko-podol- 
skich „królewiąt”, nie liczących się z nikim i z niczym.

Pewne znane w całym kraju porzekadło najlepiej cha
rakteryzuje tych magnatów. Otóż właśnie Stefan Czar
niecki wyrzekł znane słowa „Jam nie z soli, ani z roli tylko 
z tego co mnie boli, wyrosłem”. Odnosiły się one właśnie 
do jednego z Lubomirskich, Jerzego Sebastiana, który za
miast Czarnieckiego, po śmierci Stanisława Koniecpolskie
go w 1656 r. otrzymał z rąk królewskich buławę hetmana 
polnego. A wzmianka o soli była jawnym przytykiem wy
pominającym pochodzenie tych niezmierzonych bogactw 
Lubomirskich. Sebastian Lubomirski pełnił bowiem popłatny 
urząd żupnika wielickiego, dysponował olbrzymimi sumami 
pieniędzy, a pożyczał na procent wielkie kwoty nawet 
samemu królowi Zygmuntowi III Wazie.

Nabyty więc wraz z dobrami zamek Kmitów został w la
tach 1615—1621 przebudowany przez syna wymienionego 
już Sebastiana — Stanisława Lubomirskiego. Stanisław Lu
bomirski był wojewodą krakowskim, jednym z czołowych 
mężów stanu za panowania Władysława IV. Obsypywany 
tytułami i zaszczytami (cesarz Ferdynand III nadał mu tytuł 
hrabiowski) triumfator spod Chocimia w wojnie 1621 r. nie 
przyjął w ostatnich latach swego życia największej świeckiej 
godności, jaką mu król mógł podarować — odrzucił sta
nowisko senatora krakowskiego i buławę wielkiego hetma
na koronnego. Otóż ten właśnie możnowładca, równy prawie 
królowi, przebudował dawny zamek Kmitów. Podwyższył 
go o jedno piętro, podwyższył również baszty narożne oraz 
dobudował jeszcze jedną, najwspanialszą, wjazdową na osi 
zamku. Wówczas też dokonano przebudowy wnętrz, tworząc 
obiekt, który swym wystrojem, wyposażeniem nie miał 
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ponoć równegs w całym kraju, a niewiele ustępował innym, 
najwspanialszym rezydencjom w Europie. Nadwornym 
architektem Lubomirskich był podówczas Maciej Trapola, 
twórca zamków w Płonnem na Wołyniu, w Rzemieniu 
i być może w Łańcucie.

Wiśnicka rezydencja została otoczona fortyfikacją bastio
nową założoną na planie pięcioboku. Świetne usytuowanie 
fortyfikacji, wykorzystanie naturalnych warunków obron
nych miejsca, logiczny plan — stworzyły z tego obiektu 
najbardziej nowoczesną na owe czasy twierdzę.

Jednocześnie tenże sam architekt wzniósł nie opodal zam
ku na zlecenie Lubomirskiego klasztor, z podobnym syste
mem fortyfikacji bastionowej. Powstał w ten sposób sprzę
żony system obronny klasztor — zamek, gotowy w każdej 
chwili zasypać znajdującego się między nimi wroga lawiną 
ognia artyleryjskiego.

Z okresem wznoszenia zamku związana jest pewna legen
darna opowieść. Jak chce, miejscowa tradycja, zamek bu
dowali jeńcy tureccy wzięci przez Lubomirskiego do nie
woli pod Chocimiem. Już sam początek tej opowieści 

sprzeczny jest z faktami historycznymi: w czasach chocim- 
skich zmagań rezydencja była już gotowa. Oddajmy jednak 
głos legendzie. Otóż znalazło się na zamku kilku tureckich 
jeńców, którzy postanowili uciec, lecz byli strzeżeni 
w dzień i w nocy. Wówczas wpadli na niezwykły pomysł. 
Jak mityczni Ikarowie, z wosku i piór zrobili skrzydła i jak 
ptaki chcieli dostać się do swojej ojczyzny. Wzbili się więc 
w powietrze z zamkowej wieży i na oczach straży poszy
bowali na południe. Lot jednak nie był długotrwały. Miejs
ca, w których upadli i gdzie roztrzaskały się ich ciała 
zaznaczono ku pamięci i przestrodze istniejącymi do dziś 
kolumnami. Jedna, z datą „1646”, znajduje się przy Liceum 
Technik Plastycznych, druga, z roku 1654, niedaleko drogi 
do wsi Kopaliny; dwie następne w Bochni na Karasku 
z datą „1762” i przy drodze do Lipnicy. Naturalnie to tylko 
legenda. Powstanie kolumn tłumaczyć należy zupełnie ina
czej. W wieku XVII i XVIII na terenie całego kraju wy
stawiono liczne tego typu wotywne pomniki dla upamięt
nienia czyjejś śmierci, ozdrowienia, urodzin. Taki też jest 
rodowód wiśnickjch kolumn.

Fragment arkadowego dziedzińca zamku w Wiśniczu (fot. L. Swięcki)



A więc dawną siedzibę Kmitów przebudowano na wspa
niałą rezydencję, otaczając ją systemem fortyfikacji bastio
nowych. Mocna, opięta boniowanymi kolumnami brama, 
z pięknym szczytem, w którym umieszczono tablicę funda
cyjną, chroniona była przez wysunięte ku przodowi bas
tiony.

Na dziedzińcu zamkowym zachowały się jeszcze resztki 
dawnych galerii, we wnętrzu — pozostałości po świetnych 
niegdyś dekoracjach stiukowych, wykonanych przez mistrza 
sztukatora Jana Chrzciciela Falconi.

Ze środka dziedzińca wiodło niegdyś przejście podziemne 
do pomieszczeń w fortyfikacjach. W ten sposób w razie 
nagłego ataku czy nawet wdarcia się wroga poza mury 
można było ściągnąć załogę do wnętrza pałacu i stąd pro
wadzić obronę. Zawsze jeszcze istniała sżansa ratunku.

W kurtynach fortyfikacji zbudowano kazamaty i koszary 
dla załogi. Chyba jednak właściciele Wiśnicza nie bardzo 
dowierzali własnym żołnierzom. Pod salą, w której miesz
kali wojacy, zbudowano małą izdebkę. Siedzący w niej 
człowiek doskonale słyszał co mówią żołnierze, jakie są 
ich tajemnice, czego spodziewają się lub o czym radzą.

A załoga w zamku wiśnickim była doprawdy niemała. 
Lubomirscy trzymali cały czas na swym dworze dwustu 
konnych dragonów, czterystu węgierskich piechurów, poza 
tym warownia uzbrojona była w osiemdziesiąt armat. Przy 
odpowiedniej załodze, sprawnej i wyszkolonej, stanowiło to 
wielką siłę ogniową. Należy też pamiętać o baterii znajdu
jącej się w pobliskim klasztorze. Zamek był też przygoto
wany na ewentualne oblężenie. Żywności i amunicji po
siadano tyle, ile można zużyć w ciągu trzech lat.

Przy tej sile ognia, doskonałych fortyfikacjach i przy 
dużej załodze warownia wiśnicka mogła kpić sobie z każ
dego nieprzyjaciela.

Na dworze wiśnickim, podobno rozmiarem dorównują
cemu królewskiemu, znajdował się też cały poczet dwo
rzan. A więc dwaj marszałkowie, dwaj kapelani, czte
rech sekretarzy. Sześćdziesiąt sług starszych rękodajtnych, 
dwudziestu pokojowców, dziesięciu śpiewaków, między 
którymi byli i trzebieńcy, duża kapela, no i cała masa 
rezydentów, przyczepionych do pańskiej klamki, nie wy

mieniając naturalnie ciurów, pachołków, gońców, strzelców, 
psiarzy, sokolników, rybałtów, kucharzy, kuchcików.

Koniec świetności rezydencji położyły wojny szwedzkie. 
„Potop”, w czasie którego na terenie naszego kraju uległo 
zniszczeniu ponad 80% zamków, nie ominął i Wiśnicza 
Nowego.

Jerzy Sebastian Lubomirski, syn Stanisława, jak wiado
mo, stanął po stronie króla, co mu się chwali (był to naj
bardziej wzniosły okres życia tego magnata, później stał 
się rzecznikiem „swobody” szlacheckiej, rokoszaninem), lecz 
zamek wiśnicki, twierdzę z zapasami na trzy lata, z po
tężną załogą, czekającymi na wroga armatami, poddał 
Szwedom bez żadnego wystrzału.

Dlaczego?
Może chciał, aby w czasie walk rezydencja nie została 

uszkodzona? Zdobywcy nie uszanowali jednak tych powo
dów. Jak podają źródła, Szwedzi zajęli Wiśnicz, zamek 
zniszczyli, a wszelkie dobra wywieźli. A musiało tego bo
gactwa być niemało, bo załadowano aż 150 wozów!

Tak przeminęła świetność wiśnickiej rezydencji. Jest 
w tym jakaś złośliwość historii, że dwie najwspanialsze, 
najbardziej obronne twierdze, jakie powstały na naszych 
ziemiach w pierwszej połowie XVII w., a więc Wiśnicz 
Nowy i Ujazd koło Opatowa, zwany Krzyżtoporem — zgi
nęły po kilku latach od chwili powstania w czasie na
jazdu szwedzkiego, nie oddając ani jednego strzału ze swych 
licznych armat. Interes i prywata były silniejsze od takich 
pojęć, jak ojczyzna, honor czy sława bitewna.

Nie podniesie się już Wiśnicz przez następne wieki do 
dawnej świetności. Ograbione i zniszczone wnętrza zamiesz
kiwano jeszcze do połowy XIX w., ale liczne pożary do
konały dalszego zniszczenia. Zachowały się w zamku jedy
nie części kamieniarki okiennej, portale, kominki, trochę 
polichromii.

Jednak czas zniszczeń dla tego świetnego obiektu już 
mija, dziś prowadzi się tam prace konserwatorskie i za
mek wiśnicki stanie się własnością Nowej Huty. Tak to 
mecenat wielkiego przemysłu ratuje jeszcze jeden obiekt 
naszej zabytkowej architektury, obiekt tak bardzo znaczny 

(tj)
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Aleksander Bruckner w swej cennej „Encyklopedii staropolskiej” pod hasłem „Podróże” pisze, że przez całe prawie 
średniowiecze odbywano je „...wyłącznie dla celów praktycznych, dla studiów, z dewocji, w misjach politycznych wreszcie 
w interesach handlowych; podróży dla podróży, dla poznania nowych krajów, ludzi, urządzeń, nasycenia wrodzonej cieka
wości... nie znano”. Dopiero Odrodzenie wprowadziło nowe podejście i do tej dziedziny. Wówczas podróże coraz częściej za
częto podejmować „...głównie z ciekawości, z dążenia poznania nowych ziem, instytucji państwowych, obyczajów i w ogóle 
rozszerzenia horyzontów wiedzy... Podróżowanie staje się zasadniczym składnikiem wychowania”.

Polacy w dawnych wiekach — ściślej szlachta i możne mieszczaństwo — lubili podróżować (jak i my dzisiaj) i czynili 
to na owe czasy rzec można nagminnie. A cel jakowy podróżowania zawsze się znalazł. Toteż mówiono u nas powszechnie, 
że „Podróż nie tuczy, lecz rozumu uczy”. Obok tego porzekadła znane jest też inne, powstałe zapewne dla obrony przed za
lewem obcej mody i nowinkarstwa, które przypomina, że „Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest — swoje obowiązek”!

Pragnąc więc, „aby te wszystkie najszacowniejsze pamiątki... w kraju i za krajem znajdujące się... Naród Polski intere
sujące... uczynić powszechnie wiadomymi i wieczno trwałymi” — jak pisał ksiądz Ksawery Zubowski w swym manifeście 
w sprawie inwentaryzacji zabytków z roku 1786 — wprowadzamy stałą rubrykę „Polskie zabytki na świecie”, zapraszając 
wszystkich Czytelników do jej współredagowania.



Cerkiew z 1669 r. w Jassy (fot. R. Brykowski)

Dzisiejsza Rumunia — to państwo, które powstało do
piero w 1859 r. ze zjednoczenia Mołdawii z Wołoszczyzną. 
Do nich w 1920 r. przyłączony został Siedmiogród, pozo
stający prawie przez tysiąc łat pod panowaniem węgier
skim. I te właśnie nazwy ■—. Wołosza, Mołdawia, Siedmio
gród — raz po raz pojawiają się w dziejach naszego narodu, 
choć początki wzajemnych kontaktów giną w mrokach 
przeszłości. A wspólne kontakty na „złe i dobre” były 
zawsze żywe i bezpośrednie, gdyż przez wieki całe na Prucie 
i Czeremoszu biegła wspólna granica Polski i Hospodarstwa 
Mołdawskiego.

W 1387 r. hospodar Piotr Musat (Muszat) złożył we Lwo
wie hołd Władysławowi Jagielle, uznając się lennikiem 
króla polskiego. Podobnie uczynił również w 1485 r. w Ko
łomyi największy władca mołdawski — Stefan Wielki, ten 
sam, który w kilka lat później (1497 r.) sprawił nam w bu
kowiańskich lasach krwawą łaźnię — „za Jana Olbrachta 
wyginęła szlachta”!

Ale obok sąsiedzkich polityczno-militarnych zatargów 
trwały też inne, bardziej łączące niż dzielące, kontakty 
kulturalne i handlowe. Polskie szkoły jezuickie i uniwer
sytety w Krakowie i Lwowie przyciągały młodzież bojar
ską z Mołdawii, a nawet odległej Wołoszczyzny. Nęciła 
i kusiła bojarów „złota wolność” szlachecka, fascynowała 
tolerancja religijna Rzeczypospolitej, jedyna tego rodzaju 
w ówczesnej Europie. A kupcy przemierzali drogi w obie 
strony, najprzeróżniejszy przewożąc towar. Próżno obecnie 
szukać tych śladów poza archiwami i bibliotekami, tym więc 
cenniejsze, a dla nas interesujące są dwa zabytki pol
skiego siedemnastowiecznego odlewnictwa. Dwa duże 
dzwony, dziś już pęknięte i głuche, ustawione jako ekspo
naty muzealne przed świątyniami w dawnych stolicach 
Mołdawii i Wołoszy, świadczą chlubnie o naszej produkcji 
i ówczesnym eksporcie.

Choć dzieli je dokładnie trzydzieści lat, oba dzwony zo
stały odlane w tej samej gdańskiej ludwisarni, prowadzo

nej przez tego samego mistrza Gerharda Bennicka, o czym 
świadczą łacińskie napisy umieszczone pod czapkami dzwo
nów. Starszy znajduje się w monastyrze Cetatuia (Czeca- 
tuja) pod ówczesną stolicą Modławii — Jassami, a umiesz
czony na nim rok „1669” jest zarazem datą erekcji jednego 
z najwspanialszych klasztorów mołdawskich, ufundowanego 
przez hospodara Jerzego Duca, panującego w latach 1665— 
—1666, 1668—1672 i 1678—1684. Młodszy dzwon, z roku 
1699, zawieszony był niegdyś w metropolitalnej cerkwi 
w Tirgoviste, trzeciej po Arges i Cimpulung stolicy wo
łoskiej, która w tym czasie utraciła już swą stołeczność na 
korzyść Bukaresztu.

Historia obu dzwonów — to przyczynek dla badacza, 
który kiedyś zechce wykreślić drogi dzwonów polskich 
i zasięg wyrobów ludwisarni gdańskich. A ileż jeszcze 
odlanych w Polsce dzwonów czynnych jest po cerkwiach 
i monastyrach Rumunii? Ileż zniszczono lub przetopiono 
na spiż armatni w czasie licznych zawieruch wojennych? 
Bo odwrotną koleją rzeczy historia raczej się nie chwali. 
Jedynie legenda zasłyszana w dzieciństwie na Pokuciu 
wspomina o takim wypadku w naszych dziejach. Według 
niej po wiktorii obertyńskiej hetmana Jana Tarnowskiego 
z 1531 r., która przywróciła Koronie utraconą ziemię po- 
kucką i zmazała bukowieńską klęskę Olbrachta, spiż dział 
mołdawskich hospodara Piotra Raresa (Raresza) miał zo
stać przetopiony na największy polski dzwon, co imię 
Zygmunt nosi i od tego czasu głosem swym oznajmia dobre 
lub złe, ale dla narodu polskiego zawsze najważniejsze 
wydarzenia dziejowe.

Ale to tylko legenda, bo „Zygmunt” odlany został jede
naście lat wcześniej, w roku 1520,. przez Jana Behama z No
rymberg!, o czym świadczą dwukrotnie powtórzone nazwisko 
i gmerek twórcy.

Takie to różne myśli wyzwalają dwa dzwony dla stolic 
dwóch księstw rumuńskich w polskiej ludwisarni w Gdań
sku ulane. (rb)
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Rzym, Castel S’Angelo (Zamek św. Anioła), obecnie muzeum

Z ZAGRANICY

WŁOCHY PIĘKNO 
PAMIĄTKI 
I TROCHĘ 

POLSKI

Niewiele jest krajów w Europie tak nasyconych zabytka
mi, jak Włochy. Od podnóża Alp na północy aż po kraniec 
włoskiego „buta” i Sycylii, którą już tylko skok dzieli od 
brzegów Afryki — każda piędź ziemi nosi widome ślady 
dawnych kultur i ludów, które tę ziemię zasiedlały, osiąga
ły na niej swój rozkwit i ginęły, by odrodzić się w następ
cach.

Mało jest krajów, których dziedzictwo artystyczne obra
zuje tak znakomicie nieprzerwany ciąg kulturowy od staro
żytności, przez średniowiecze, erę nowożytną, aż po dzień 
dzisiejszy. Można by powiedzieć, że jest to znakomity pod
ręcznik historii kultury i sztuki, gdyby nie obawa, że słowo 
podręcznik łączy się z pojęciem nudy i trudu szkolnego. 
Tymczasem ’to, co oglądamy wędrując po Italii, jest jak 
barwny film rozwijający się przed naszymi oczami; film, w 
którym — podobnie jak w filmach wielkiego współczesnego 
reżysera włoskiego Felliniego ■— organicznie powiązane jest 
z sobą stare i nowe, przeszłość i teraźniejszość, człowiek 
i otaczająca go natura.

Niezwykłej urody jest krajobraz włoski. Poza wielką do
liną Padu na północy, Italia jest krajem górzystym, wąs
kim pasmem lądu wcinającym się głęboko w basen Morza 
Śródziemnego. Na tym hojnie przez naturę wyrzeźbionym 
terenie człowiek lokował swoje osiedla, zakładał miasta: 
zależnie od potrzeby — nad brzegiem morza, jeśli zajmo
wał się handlem morskim, w dolinach, jeśli uprawiał win

nice, na stokach wzgórz lub na ich szczytach, jeśli zajmował 
się pasterstwem. Wznosił zamki obronne, kościoły, mury 
miejskie, których wieżyce do dziś dominują w panoramach. 
Wyposażał swoje siedziby bogato, a to, co przetrwało do 
naszych czasów, świadczy o wrodzonym poczuciu piękna, nie 
tylko sławnych włoskich artystów — architektów, rzeźbiarzy, 
malarzy — ale całej rzeszy anonimowych rzemieślników, 
twórców ludowych.

Nagromadzone przez stulecia wielkie zasoby dóbr kultury 
stanowią niezaprzeczalne bogactwo tego kraju, są źródłem 
dochodów czerpanych z turystyki, która stanowi ważną ga
łąź gospodarki włoskiej, ale stanowią też poważny problem 
dla służby konserwatorskiej i władz terenowych.

Zabytkami we Włoszech zajmują się bezpośrednio Nadin- 
tendentury Zabytków, Galerii i Starożytności (Soprinten- 
denza ai Monumenti, alle Gallerie, alTAntichita), które znaj
dują się w każdej prowincji. One decydują o losach zabyt
ków, prowadzą badania i prace konserwatorskie, projektują 
i nadzorują wykonanie prac zmierzających do unowocześ
nienia, ale i zachowania wartości i piękna historycznych 
ośrodków miast, przystosowania obiektów dla celów mu
zealnych itp. Nie dysponują jednak zbyt wielkimi środkami 
finansowymi oraz kadrą specjalistów i dlatego tam, gdzie 
zagrożenie jest wielkie i dotyka dóbr kultury o znaczeniu 
światowym — odwołują się do pomocy międzynarodowej, do 
UNESCO (Organizacja do Spraw Nauki i Kultury Narodów
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Paestum, starożytne miasto, dawna kolonia Wielkiej Grecji (Posejdonia), założo
ne na przełomie VII i VI w. p.n.e. na zachodnim wybrzeżu półwyspu Apeniń
skiego, później pod panowaniem Rzymian. Dziś znane z doskonale zachowanego 
zespołu ruin świątyń greckich. Na fotografii — najsłynniejsza z nich świątynia 
Neptuna (Posejdona)

Florencja, prawie półmilionowa stolica Toskanii, położona nad rzeką Arno, w 
kotlinie u podnóża Apeninów (fot. L. Krzyżanowski)

Jedna z typowych „ulic” Wenecji, w której kanał zastępuje jezdnię (fot. 
L. Krzyżanowski)

Zjednoczonych). Tak jest w wypadku Wenecji — miasta 
zbudowanego „na morzu” w północnej części Adriatyku, nie
powtarzalnego w swym pięknie i bogactwie, a zagrożonego 
zatopieniem; tak było po powodzi we Florencji, zalanej w 
1966 r. przez wody rzeki Arno, podczas której zniszczeniu 
uległy bezcenne dzieła sztuki. W akcji ratowniczej brała 
udział również Polska, wysyłając ekipy znanych z wysokiej 
wiedzy fachowej i umiejętności konserwatorów malarstwa.

Ogromne znaczenie dla zabytków we Włoszech ma dzia
łalność instytucji państwowej dla spraw turystyki, noszącej 
nazwę: Ente Provinciale per il Turismo. Obejmuje ona sie
cią swoich agend całą Italię, nadzoruje działalność tury
styczną w kraju, prowadzi również bardzo szeroką akcję 
wydawniczą (od pocztówek, folderów, plakatów, przewodni
ków aż do opracowań naukowych). Jej placówki znajdują 

się na dworcach wielkich miast, w centrum każdego niemal 
miasta i miasteczka. Można otrzymać w nich bezpłatnie 
wszelkie informacje turystyczne, plan miasta i barwne fol
dery. EPT nie zajmuje się w zasadzie ochroną zabytków, 
ale przez swoją niezwykle efektywną działalność popula
ryzatorską, wydawniczą i imprezową, w której główną rolę 
odgrywają zabytki — oddaje nieocenione usługi służbie kon
serwatorskiej i samym zabytkom.

W Rzymie działa też Międzynarodowy Ośrodek Studiów 
Konserwacji i Restauracji Dóbr Kultury, zajmujący się 
głównie kształceniem specjalistów-konserwatorów z różnych 
krajów świata.

Dla nas, Polaków, pobyt we Włoszech ma specjalne zna
czenie. Niewiele jest bowiem krajów tak bardzo związanych 
z polskimi dziejami, jak Włochy. Wspólnota kulturalna,
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Urbino, średniowieczne miasteczko otoczone murami, położone na zielonych 
wzgórzach prowincji Marche, po wschodniej stronie Półwyspu Apenińskiego

Positano, charakterystyczne miasteczko nadmorskie, położone na stromych zbo
czach wzgórz w zatoce Salerno nad Morzem Tyrreńskim, w południowych 
Włoszech. Jest jednym z ogniw malowniczej, wijącej się serpentynami wzdłuż 
półwyspu drogi z Salerno, przez Amalfi do słynnego Sorrento

a często wspólnie przelana krew za wspólne ideały — leżą 
u podłoża polsko-włoskiej przyjaźni. Polsko-włoskie powią
zania wzmacniali przez wieki duchowni i świeccy mężowie 
stanu, uczeni, pisarze i poeci, artyści, żołnierze. Ich ślady 
spotykamy niemal na każdym kroku: w uniwersytetach 
Padwy i Bolonii, w rzymskiej Akademii Sw. Łukasza, 
gdzie studiowali, w nazwach ulic i placów noszących naz
wiska zasłużonych Polaków, w licznych nagrobkach w koś
ciołach i na cmentarzach wielu miast włoskich, nie mówiąc 
już o Rzymie. Po drugiej wojnie światowej zostawiliśmy na 

ziemi włoskiej trzy wielkie polskie cmentarze wojenne: w 
Bolonii, Loreto i na Monte Cassino. Pamiątki te nazywamy 
„polonicami”. Staramy się je odnaleźć, poznać i utrwalić, 
ponieważ stanowią one cenną cząstkę naszego dziedzictwa 
kulturalnego.

Przedstawione wyżej zdjęcia, choć pozbawione są barw, 
ilustrują malowniczość, różnorodność i piękno zabytków 
Italii.

BARBARA LENARD
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W wędrówce po Czechach, a także Słowacji, na każdym kroku spotykamy się z niezwykle przemyślaną 
organizacją turystyczną. W pobliżu zwiedzanego obiektu zabytkowego zawsze można znaleźć restaurację lub 
co najmniej kiosk spożywczy, często hotel albo motel, a na pewno kiosk z pełnym zestawem obcojęzycznych 
folderów, przewodników i map. Nawet właściciel zagrody uznanej za zabytek etnograficzny w odległej od 
szosy wsi Vesely Kopec proponuje kolorowe pocztówki z widokiem... własnego gospodarstwa.

Zresztą zabytki doskonale reklamują się same — porządkiem, czystością i umiejętnym użytkowaniem. 
Choć narzekają Czesi na brak specjalistów w dziedzinie konserwacji, przede wszystkim rzemieślników, tam, 
gdzie kończą się prace renowacyjne, widać dobrą jakość wykonania i tendencję do przystosowania każdego 
obiektu do współczesnych potrzeb. Remontując zabytkowe obiekty, przeprowadza się więc kanalizację, ogrze
wanie, odpowiednią wentylację zabytkowych pomieszczeń oraz pamięta o odpowiedniej lokalizacji niezbęd
nych usług.

W Czechach od 1951 r. czuwa nad zabytkami Statni Ustav Pamatkove Peće a Ochrany Pfirody (Instytut 
Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody) z siedzibą w Pradze. Słowacki odpowiednik tej instytucji znaj
duje się w Bratysławie. Obie placówki zajmują się zabytkami architektury, miastami historycznymi, budow
nictwem ludowym, tzn. zabytkami ruchomymi. Przeprowadzają ich inwentaryzację opisową i fotograficzną, 
doraźne zabiegi konserwatorskie wykonuje laboratorium.

Instytut w Pradze wydaje czasopismo „Pamatkova peće” („Opieka nad zabytkami”) i współpracuje ze 
znanym czeskim wydawnictwem ORBIS, odpowiednikiem naszych ARKAD, w zakresie publikowania mono
grafii miast, przewodników turystycznych, plakatów reklamujących zabytki Czech itp.

Przyjrzyjmy się kilku czeskim zabytkom, mniej znanym polskiemu turyście.
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W pobliżu Pilzna znajduje się wieś Kladruby. W niej zaś 
jeden z najcenniejszych czeskich zabytków barokowych — 
kościół i klastzor z XVIII w. Twórcą budowli był włoski 
architekt G. Santini, a styl, w jakim tworzył, nazywa się 
w Czechach „barokowym gotykiem”. Trzeba dodać, że 
pierwotny kościół i klasztor benedyktynów istniał tu 
w XII w.

Prachatice w Czechach południowych — miasto założone 
w XIV w. i uznane obecnie za ścisły rezerwat zabytkowy. 
Na zdjęciu — fragment rynku w Prachaticach z widoczną 
wieżą kościoła Sw. Jakuba

*
♦

W centrum miasta Stfibro koło Pilzna, które roz
winęło się w pobliżu kopalni srebra w 1240 r., 
znajduje się piękny renesansowy ratusz (1543 r.) 
pokryty na frontonie freskami ze scenami mitolo
gicznymi. Tego rodzaju ratusze renesansowe można 
zobaczyć w wielu czeskich miasteczkach

W pobliżu Pragi i szosy wiodącej ku Czechom południowym widoczny jest na wzgórzu kompleks kolorowych zabudowań.- 
To Svata Hora — Święta Góra z klasztorem zbudowanym w połowie XVII w. w stylu włoskiego baroku. Centralne miejsce 
zajmuje kościół, wokół niego przebiega taras z barokowymi figurami, zaś czworoboczny dziedziniec zamykają krużganki, któ
rych ściany pokryte są malowidłami



rozmaitości
BIOGRAFIA KOLEKCJONERA
ANNA KISIELEWSKA

Kolekcjonerstwo — to nie tylko pasja, zainteresowanie hi
storią, umiejętność lokowania pieniędzy (jak niektórzy twier
dzą), ale przede wszystkim rozumne opętanie uczuciem do 
gromadzonych rzeczy, które tkwiąc w nas, pochłaniając 
nasze myśli i czas — prawie zawsze ma na celu zwycięski, 
przemyślany efekt końcowy, tj. odkrycie czegoś nowego dla 
siebie i innych, wzbogacenie ludzkiej wiedzy i wyobraźni.

Jeśli nam się zdarzy rzucić w ten świat przygód, nie za
pominajmy o jednym: zanim zdołamy przeżyć naprawdę 
wielkie satysfakcje, zanim zdołamy dokonać „wielkich od
kryć”, musimy się wiele nauczyć, poznać smak rozczarowań 
i trudów. Aby zmusić przedmioty do rozmów z nami, do 
ujawnienia swoich warsztatowych tajemnic i losów, jakie 
przez lata przypadły im w udziale, musimy nauczyć się 
rzetelnej obserwacji, zdolności kojarzenia najprzeróżniej
szych, drobnych nieraz faktów, szperania w wielu źródłach, 
robienia notatek — a to wszystko wymaga kolosalnej cier
pliwości i wewnętrznej dojrzałości. Nieraz także trzeba 
umieć rezygnować z rzeczy mniej ważnych dla całości zbio
ru, kosztem zwrócenia uwagi na całkiem niepozorne wytwo
ry ludzkiej działalności — podobnie jak w nauce. W takim 
własnym muzeum pracuje się bardzo ciężko i bez wyna
grodzenia, by doprowadzić kolekcję do stanu dawnej świet
ności, nieustannie walczyć z destrukcyjnym wpływem czasu, 
zanieczyszczeń, jako że przedmiot to tylko krucha materia, 
której przedłużamy życie.

Tego rodzaju cechami odznaczają się wszyscy prawdziwi 
kolekcjonerzy w przeciwieństwie do przelotnych hobbystów, 
dla których zbieractwo jest tymczasową zabawą, wynikającą 
z mody posiadania staroci. Nie w terminologii zresztą szu
kajmy sensu tej pożytecznej działalności, a przyjrzyjmy się 
raczej, jak się rodzą rasowi zbieracze.

Podczas jednego z moich pobytów w wojewódzkim dziś 
Krośnie nad Wisłokiem poznałam młodego znawcę mebli 
polskich, o którym z podziwem wyrażał się sanocki kolek
cjoner A. Rybicki — „nie masz ponad niego w Rzeszow- 
skiem lepszego znawcy biedermaieru, a i większego młode
go pasjonata, rokującego najlepsze nadzieje”. Dwudziesto
dwuletni krośnianin Andrzej Kołder, mieszkający wspólnie 
z rodzicami i siostrą przy ulicy Lwowskiej, zgodził się wów
czas na dokonanie pierwszego dziennikarskiego wywiadu na 
temat źródeł narodzin swoich zainteresowań.

Wszystko zaczęło się w jego życiu od grzebania w rodo
wych pamiętnikach dziadków, którzy przywędrowali kiedyś 
ze Śląska i osiedli na stałe w Krośnie. Dziadek Alfred, jako 
budowniczy miejski, zaprzyjaźniony był z racji swego za
wodu z wieloma artystami odwiedzającymi podkarpackie 
miasto, którym służył radą i pomocą.

Toteż zostały po dziadku spore sterty korespondencji, bile
tów wizytowych i różnych przedmiotów, którymi nikt spe
cjalnie nie interesował się w rodzinie. Do grona bliskich 
przyjaciół ojca należał prof. Zarnecki z Krakowa, kie
rownik Katedry Rybactwa na WSR, znany zbieracz mebli 
polskich (zmarły w 1972 roku). Dzięki temu lubiącemu 

młodzież naukowcowi, Andrzej jako kilkunastoletni chłopiec 
coraz głębiej zaczął wnikać w tajniki rzemiosła meblar
skiego od strony warsztatowej i technologicznej. Przede 
wszystkim zaś zaczął się uczyć identyfikowania gatunków 
drewna, a ponadto trudnej do opanowania sztuki odróżnia
nia oryginałów od kopii, podróbek i falsyfikatów.

Do czasu ukończenia liceum w Krośnie godził Andrzej 
obowiązki ucznia ze swoimi pasjami, poświęcając tym dru
gim o wiele więcej czasu niżby sobie tego życzyli rodzice 
i nauczyciele.

Równocześnie zaczęło się charakterystyczne dla początków 
zbieractwa gromadzenie wszystkich starych „rupieci” usu
wanych przez ludzi z mieszkań, a potem zwożenie od roz
rzuconej po Polsce rodziny — pamiątek. O ile rodzice go
dzili się na rozwijanie „teoretycznych” pasji naukowych 
swego syna, o tyle trudno było im się pogodzić ze znosze
niem do domu zabierających miejsce zdefektowanych przed
miotów. Dopiero w liceum otrzymał Andrzej niewielkie po
mieszczenie na urządzenie własnej kolekcji pod następują
cymi warunkami: że doprowadzi przedmioty sam do nale
żytego porządku i sam będzie o nie dbał, tak jak fachowy 
konserwator.

„Tak więc z konieczności stałem się cierpliwie kształcą
cym stolarzem — wspomina Andrzej. Za oszczędności za
kupiłem trochę narzędzi, chodziłem do mistrzów drewna 
na nauki, uzupełniając swoją wiedzę pracą, jak niegdysiejsi 
terminatorzy, zbierałem stare kawałki drewna wszelkich ga
tunków i w „pocie czoła” pracowałem nad dorabianiem 
zniszczonych zwieńczeń i gzymsików, klejeniem rozchwia
nych nóg i odlewaniem brakujących części zamków. Do tego 
trzeba dodać konieczność oględzin muzealnych kolekcji, pra
cowni konserwatorskich i wykonywanie rysunków detali. 
Ucząc się wiele — coraz bardziej rozumiałem, jak niewiele 
wciąż umiem”.

Przedmioty sztuki meblarskiej interesują Andrzeja w szer
szym kontekście. W jego projektach leży odtworzenie do 
niedawna jeszcze lekceważonego typowego wnętrza polskie
go z XIX w., określanego jako eklektyczne, w którym prawo 
bytu miały nie tylko współczesne epoce „nowinki”, lecz 
także przedmioty gromadzone przez pokolenia, sąsiadujące 
ze sobą w zgodzie pod jednym dachem. Meble w takim wnę
trzu uzupełniane były rodzinnymi pamiątkami, patriotycz
nymi znakami wydarzeń historycznych lub przedmiotami 
zbytku. Toteż gromadzi nasz kolekcjoner piękne szable pol
skie, z których najcenniejsza to „hefermeierówka” z 1863 r. 
Z innych pamiątek powstańczych z dumą pokazuje szklany 
puchar, z którego rokrocznie spełniano w styczniu w rodzin
nym gronie toast w rocznicę upadku powstania stycznio
wego. Prócz mebli, głównie biedermeierowskich i broni bia
łej, Andrzej gromadzi inne eksponaty związane z wnętrzem, 
jak druki, ryciny, albumy, fotografie, a także wizytówki 
ludzi związanych z Krosnem. W domu przy ulicy Lwow
skiej jeden z pokoi urządzony jest według stylu polskiego
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Zegary też można kolekcjonować

wieku XIX. Obecnie Andrzej przebywa w odległym Toru
niu, gdzie po dwóch latach kolejnych niepowodzeń udało 
mu się wreszcie dostać na Wydział Konserwacji i Zabytko- 
znawstwa Uniwersytetu im. M. Kopernika. Miejmy nadzieję, 
że skończy go, by już z dyplomem w ręku ratować od za
pomnienia ukochany przez siebie polski wiek XIX.

Kolekcjonerstwo traktuje Andrzej, podobnie jak inni rze
szowscy zbieracze, u których pobierał nauki (myślę tu 
o wielkim przyjacielu początkującej zbierackiej młodzieży — 
dyrektorze A. Rybickim z Sanoka czy byłym kierowniku, 
Pracowni Konserwatorskiej MBL — drze Wojciechu Kur- 
piku i wielu innych), jako możność przede wszystkim roz
wijania wrodzonych pasji i poszerzania własnych horyzon

tów, a także patriotycznego spełnienia obowiązku wobec 
społeczeństwa.

Rzeszowscy kolekcjonerzy, ci starsi i młodsi wiekiem, nie 
traktują bowiem egoistycznie swoich zbiorów, udzielają po
rad, zapraszają do siebie ciekawskich, pozwalając obcować 
z eksponatami we własnych mieszkaniach, w niepowtarzal
nej atmosferze zamieszkanych wnętrz, wypożyczają potrzeb
ne książki, są gościnni i życzliwi. Martwią się jednak o przy
szłość swoich zbiorów, które wciąż się rozrastają bez jakie
gokolwiek oficjalnego mecenatu i pomocy ze strony insty
tucji muzealnych. Czy nie’ warto by wykazać więcej serca 
i życzliwości dla zbieraczy w sensie użyczenia warsztatów 
stolarskich, narzędzi czy samochodu ■— drodzy dyrektorzy 
bogatych muzealnych gmachów?
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Rogatka przy ul. Grochowskiej — siedziba LOK i PCK (fot. T. Bańkowski)

rogatki
W Warszawie styl neoklasyczny 

utrwalił się przede wszystkim w 
budownictwie monumentalnym. 
Przykładem jest tu kościół Sw. 
Aleksandra na Placu Trzech Krzy
ży, wzniesiony na wzór Panteonu 
Agrippy w Rzymie. Inne rodzaje 
budowli neoklasycznych projekto
wane były z przenaczeniem na 
siedziby władz rządowych.

Wybudowano także w tym stylu 
wiele małych budynków, spośród 
których szczególną popularnością 
cieszą się tzw. Rogatki Warszaw
skie.

Domki te wzniesione zostały 
według projektu Jakuba Kubickie
go (1758—1833) i zdobiły wszyst
kie wjazdy do stolicy. Niestety, 
większość z nich uległa zniszcze
niu (Golędzinowskie i Wolskie w 
czasie okupacji niemieckiej). Zo
stały jedynie Grochowskie (naj
ładniejsze) i Mokotowskie. Sposób 
użytkowania i konserwacja tych 
zabytkowych obiektów budzi za
strzeżenia. W Rogatkach Grochow

skich mieszczą się obecnie trzy 
biura: Zarząd Dzielnicowy Pol
skiego Czerwonego Krzyża, Za
rząd Dzielnicowy Ligi Ochrony 
Kraju oraz Zarząd Dzielnicowy 
Związku Inwalidów Wojennych. 
Pierwsze dwie instytucje niczym 
nie podkreślają historycznego 
miejsca swoich siedzib. Nieco le
piej przykłada się do tego ZIW, 
który od czasu do czasu organi
zuje okolicznościowe wystawy, u- 
możliwiając w ten sposób zwiedza
nie obiektu szerszemu gronu ludzi.

Należy jednak zwrócić uwagę, 
że ZIW, opiekujący się domem 
rogatkowym tuż przy szosie, nie 
zatroszczył się o to, aby zabez
pieczyć budynek przed uszkodze
niem elewacji — prawie poło
wa domu jest ochlapana bło
tem i zniszczona. Warto było
by ustawić przy krawężniku 
płyty, które chroniłyby frontową 
część budynku. Jeszcze gorzej za
gospodarowane są Rogatki Moko
towskie. W jednym budynku

mieści się biuro Miejskich Zakła
dów Komunikacyjnych, a w dru
gim... szalet miejski.

Kilka lat temu, przed general
nym remontem rogatek, pojawiły 
się w prasie postulaty głoszące 
bardziej racjonalne i bardziej po
znawcze wykorzystanie tych za
bytkowych obiektów. Jednak, jak 
do tej pory, sposób użytkowania 
warszawskich rogatek pozostał 
bez zmian. A przecież można by 
urządzić w tych pomieszczeniach 
małe galerie sztuki, sklepiki z 
pamiątkami, w każdym razie wy
korzystać je na cele bardziej pod
kreślające ich rangę — obiektów 
historycznych.

Nic zatem dziwnego, że prze
wodnicy często wolą oprowadzać 
wycieczki np. po Stadionie Dzie
sięciolecia niż po miejskim szale
cie, mimo iż znajduje się w histo
rycznym miejscu (dawna granica 
Warszawy) i leży na historycznym 
szlaku z Warszawy do Wilanowa.

TOMASZ BAŃKOWSKI
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Bogatka mokotowska przy pl. Unii Lubelskiej — siedziba MZK (fot. T. Dankowski
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JOZEF MATUSZCZAK — 
KOŚCIOŁY DREWNIANE 
NA SLĄSKU, Zakład Naro
dowy im. Ossolińskich, Wro
cław 1975

Mnogość zachowanych za
bytków architektury drew
nianej na Śląsku wiąże się 
bezpośrednio z bogactwem 
tego naturalnego ouaulca, w 
który obfitowały lasy ziem 
śląskich. W zwięzłym, zwar
tym tekście autor albumu 
stara się wydobyć te cechy, 
które wyraźnie wskazują na 
rodzime pochodzenie owych 
obiektów. Wykazuje też 
większą niż w innycn regio
nach Polski zgodność roz
wiązań konstrukcyjnych ar
chitektury drewnianej na 
Śląsku z naturalnymi właś
ciwościami tak wdzięcznego 
budulca, jakim jest drewno. 
Omawia także podstawowe 
typy planów kościołów śląs
kich. Końcowy ustęp tekstu 
zwraca uwagę na węzłowe 
problemy ocnrony zabytko
wych kościołów drewnia
nych. Ciekawie przedstawio
na jest kwestia przenoszenia 
całych budowli. Tradycja te
go czynnego aktu ochrony 
zabytków sięga na Śląsku 
XVII w. Niezwykle cenny 
jest katalog zabytkowych ko
ściołów drewnianych na Ślą
sku ułożony według klucza 
topograficznego w dawnym i 
obecnym podziale admini
stracyjnym kraju oraz do
datkowo w angielskiej i nie
mieckiej wersji językowej. 
Album posiada 131 ilustracji.

JERZY FRYCZ — RESTAU
RACJA I KONSERWACJA 
ZABYTKÓW ARCHITEK
TURY W POLSCE W LA
TACH 1795—1918, Państwo
we Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1975

Autor scalił tu wiedzę na 
ten temat z okresu szeroko 
przez historię rozumianego 
XIX w. (tj. od Rewolucji 
Francuskiej do Rewolucji 
Październikowej na arenie 
międzynarodowej, a w Pol
sce od III rozbioru do uzys
kania niepodległości). Roman
tyczna fascynacja przeszło
ścią włączyła dzieła archi
tektury minionych epok do 
kręgu zainteresowań intelek
tualnych ówczesnych ludzi. 
Cały wiek XIX kultywuje 
style architektoniczne. Skła
nia to architektów do badań, 
które miały na celu dokład
ne poznanie wielkich pier

wowzorów. Obok „neosty- 
lów” i „neobudowli” nie
śmiało toruje sobie drogę re
stauracja istniejących obiek
tów, nabierając coraz bar
dziej znamion świadomego 
zabiegu konserwatorskiego. 
Na rozwoju zagadnień kon
serwatorskich na terenach 
polskich zaciążył oczywiście 
podział pomiędzy trzy od
rębne organizacje państwo
we. W Rosji problemy ochro
ny zabytków nie znały ofi
cjalnego oddźwięku, aż do 
1906 r., kiedy to powstało 
Towarzystwo Opieki nad Za
bytkami Przeszłości.

W Prusach urzędy konser
watorów zabytków dla Wiel
kopolski i Pomorza powoła
no dopiero po 1891 r. Najle
piej rzecz się miała w Gali
cji, gdzie problemami zabyt
ków architektury zajmowało 
się Towarzystwo Naukowe 
Krakowskie już w 1848 r., 
powołując Komisję do Badań 
Historii Sztuki w Polsce. W 
1853 r. powstała specjalna 
komisja c.k. dla historii ar
chitektury. Wreszcie w la
tach 1888—1890 powstały 
Grona Konserwatorów dla 
obojga Galicji Wschodniej i 
Zachodniej. Przedsięwzięcia 
te torowały drogę restaura
cji i konserwacji, zinstytu
cjonalizowanej i opartej na 
dorobku naukowym.

OKO — OBYCZAJE, KUL
TURA, OSOBLIWOŚCI, ca
łość zredagował Lech Pija- 
nowski, Wydawnictwo Lite
rackie, Kraków 1975

Znakomite, tuwimowskie 
w duchu „cicer cum caulce” 
czyli „groch z kapustą”, oso
bliwe przedsięwzięcie edy
torskie. Czytelnik odnajdzie 
tu wiele ilustracji na wielu 
rodzajach różnokolorowego 
papieru. Przeczyta o orderze 
Virtuti Militari, o dyliżan
sach, o kartach pocztowych 
i o okularach. Znajdzie także 
jedyną chyba na świecie 
„kolekcję kolekcjonerów”. 
Dużo miejsca w tej książce 
poświęcił autor dziejom róż
nych przedmiotów, a ponie
waż spisał je językiem przy
stępnym — pozycja ta godna 
jest polecenia wszystkim 
Czytelnikom.

KATALOG ZABYTKÓW 
SZTUKI W POLSCE, t. VIII, 
Dawne województwo lubel
skie, redakcja tomu R. Bry- 

kowski, E. Smulikowska, ze
szyt 11, dawny powiat lubar
towski, opracował R. Bry- 
kowski (wstępną inwentary
zację wykonały: Z. Kossa- 
kowska-Szanajca i J. Rut
kowska), Warszawa 1976, s. 
XVI+81, il. 233.

KATALOG ZABYTKÓW 
SZTUKI W POLSCE, t. XI, 
Dawne województwo bydgo
skie, red. tomu T. Chrza
nowski, M. Kornecki, zesz. 4, 
dawny powiat chełmiński, 
oprać, autorskie T. Mroczko, 
Warszawa 1976, s. XXVI-j-151, 
il. 423, indeks nazwisk.

Ukazały się dwa kolejne 
zeszyty KZSwP, wydawnic
twa, które wychodzi od 1951 
r. Poszczególne zeszyty sta
nowią części składowe to
mów (liczba tomów odpowia
da liczbie województw w po
dziale administracyjnym do 
1975 r.).

Wiadomości dotyczące 
wszystkich rodzajów zabyt
ków są tu podane w niezwy
kle skondensowanej formie. 
Cennym uzupełnieniem jest 
obfita liczba fotografii oraz 
szczegółowa biografia. Dzięki 
Katalogowi trafić można do 
naprawdę pięknych obiektów 
i przeżyć własną przygodę z 
Estetyką.

HELENA I STEFAN KOZA
KIEWICZOWIE — RENE
SANS W POLSCE, Arkady, 
Warszawa 1976.

Zazdrość z jaką oglądaliś
my albumy monograficzne 
poświęcone poszczególnym 
epokom artystycznym w in
nych krajach ustąpiła zado
woleniu z własnej tego typu 
publikacji. Znakomity, skon
densowany i przejrzysty 
tekst jest dziełem dwojga 
wybitnych znawców zagad
nienia Heleny Kozakiewi- 
czowej i przedwcześnie zmar
łego prof. Stefana Kozakie- 
wiiza. Autorzy dzielą styl na 
trzy fazy. Każdej z tych faz 
przyporządkowana jest par
tia tekstu, ilustracji i ko
mentarza do nich. Pomysł 
podparcia syntetycznego tek
stu analitycznym komenta
rzem do ilustracji pozwala 
czytelnikowi na samodzielne 
studiowanie zjawisk artys
tycznych. W sumie album 
posiada 252 ilustracje jedno
barwne i 8 barwnych. Opa
trzony jest nadto mapą, in
deksami miejscowości i ar
tystów oraz bibliografią.
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