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Z wielką 
satysfakcją 
przyjęliśmy fakt 
otrzymania w dniu 
20 lipca 1978 r. 
z rąk Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie 
Kultury i Sztuki, 
Generalnego 
Konserwatora Zabytków, 
prof, dra Wiktora Zina, 
I nagrody 
w dorocznym konkursie 
MKiS na najlepsze 
prace popularyzatorskie 
w dziedzinie 
ochrony zabytków 
i muzealnictwa 
za zeszyt 
„Spotkania z zabytkami” 
z 1977 r.

W 1977 r. 
redakcja pracowała 
w składzie:
Lidia Bruszewska 
(sekretarz redakcji), 
Ryszard Brykowski, 
Tomasz Jurasz, 
Krzysztof Nowiński 
(redaktor naczelny).

Od redakcji
Oddając do rąk Czytelników następny zeszyt „Spotkań z za
bytkami" przede wszystkim składamy gorące podziękowania 
za olbrzymią ilość listów (fragmenty niektórych cytujemy na 
trzeciej stronie okładki), za opinie o „Spotkaniach", uwagi 
i propozycje, za nadspodziewanie spontaniczne i bardzo życz
liwe przyjęcie informatora. Warto nadmienić, że nadesłane 
listy pochodzą od osób różniących się zarówno wiekiem, jak 
i profesją. Piszą więc do nas: uczniowie i emeryci, nauczyciele 
i przewodnicy turystyczni, rolnicy i urzędnicy, naukowcy i spo
łeczni opiekunowie zabytków. Dziękujemy także prasie kultu
ralnej i codziennej za przychylne, niejednokrotnie wyczerpują
ce, omówienia naszego wydawnictwa.
Przystępując do prac redakcyjnych przy „Spotkaniach z zabyt
kami" - 1977, byliśmy przekonani o celowości wydawania 
takiej pozycji, która wypełni lukę między wydawnictwami 
specjalistycznymi a rozsianymi w prasie artykułami na temat 
ochrony i konserwacji zabytków. Gdy nasze przeświadczenie 
potwierdziła opinia odbiorców, z tym większym zapałem 
rozpoczęliśmy prace przy obecnym informatorze.
W prezentowanym zeszycie realizujemy pierwsze propozycje 
Czytelników, jak np. wprowadzamy oddzielny dział poświęco
ny kolekcjonerstwu i kolekcjonerom („Zbiory i zbieracze"), 
zaczynamy także poszerzać tematykę, wkraczając w dziedzi
nę muzealnictwa („Niecodzienne muzea"). Jako materiał 
główny zeszytu proponujemy cykl artykułów dotyczących 
rewaloryzacji zabytkowych miast, które to zagadnienie jest 
obecnie przedmiotem żywego zainteresowania najwyższych 
władz i szerokich kręgów społeczeństwa.
W dalszym ciągu traktujemy informator jako eksperyment 
i czekamy na wypowiedzi Czytelników, a na razie zapraszamy 
na kolejne spotkania z zabytkami.



Czy ocalimy 
nasze zabytkowe 

WOJCIECH KALINOWSKI

miasta?
W ostatnich latach słowo 
„rewaloryzacja" zrobiło 
karierę w naszej prasie, 
radiu i telewizji.
Mówi się o rewaloryzacji 
miast historycznych, 
o rewaloryzacji obiektów 
zabytkowych, ba nawet 
o rewaloryzacji 
fabryk, urządzeń itp.
Skąd wziął się ten termin
i jakie jest jego 
prawidłowe znaczenie?

Przed mniej więcej dziesięciu laty podjęto 
prace nad kompleksowymi programami 
ochrony, przebudowy i modernizacji zabyt
kowych miast, które szczęśliwie uniknęły zni
szczeń wojennych, lecz na skutek zmian funk
cjonalnych, braku właściwej polityki inwesty
cyjnej i remontowej, a trochę równieżz braku 
zainteresowania odpowiedzialnych za ich 
stan władz, popadały w coraz większe zanie
dbanie. Wówczas dla takich kompleksowych 
prac modernizacyjno-remontowych prof, dr 
arch. Jan Zachwatowicz, pierwszy Generalny 
Konserwator Zabytków w PRL i jeden z najba
rdziej zasłużonych ludzi dla ochrony dóbr 
kultury w Polsce, wprowadził termin „rewa
loryzacja", wywodzący się z języka francu
skiego. Miał on zastąpić określenia: „przebu
dowa", „modernizacja" czy używane często 
w okresie międzywojennym „sanacja", obej
mujące swym zakresem zaledwie część za
gadnień, które muszą być dziś uwzględniane 
przy ratowaniu miejskich zespołów history
cznych. Określenia te odnosiły się bowiem 
tylko do zagadnień technicznych i urbanisty
cznych, mających na celu unowocześnienie 
infrastruktury, modernizację zasobów miesz
kaniowych, rozluźnienie zabudowy itd.
Dzisiaj naszym zadaniem jest nie tylko popra
wienie warunków bytowych w zespołach 
dawnej zabudowy czy usprawnienie komuni
kacji, lecz również znalezienie takiej funkcji 
dla historycznych zasobów budowlanych, 
która zapewniałaby im uzasadnioną i trwałą 
egzystencję w przyszłości, oraz wydobycie 
wszystkich wartości historycznych i estetycz
nych tych zesppłów przez prawidłową ich 
konserwację i odpowiednie ukształtowanie 
otoczenia. Jest to właściwa realizacja hasła- 

„przeszłość dla przyszłości", włączająca his
toryczną spuściznę kulturalną w nurt współ
czesnego życia i potrzeb społecznych.
Nie od razu Kraków zbudowano. Nie od razu 
dojrzała sprawa rewaloryzacji naszych miast 
historycznych.

Odbudowa zniszczeń wojennych
W ciągu ostatnich lat zmieniano dość zasad
niczo program usług i sieci handlowej odbu
dowanych po wojnie starówek w Warszawie 
i Gdańsku. Świadczy to o zmieniających się 
potrzebach i funkcjach, o zmieniającym się 
naszym stosunku do roli tych obszarów we 
współczesnym mieście. Ciche i malownicze 
dzielnice mieszkaniowe - jak przewidywał 
program odbudowy na przełomie lat czter
dziestych i pięćdziesiątych - stały się ruchli
wymi centrami, odwiedzanymi w ciągu roku 
przez setki tysięcy, ba nawet już miliony tu
rystów.
Kraj nasz, zniszczony straszliwie przez plano
we działania hitlerowskich agresorów, utracił 
szczególnie dużo historycznej zabudowy (w 

niektórych miastach do 90 i 100%). Nic więc 
dziwnego, że w pierwszych latach powojen
nych cały naród z niebywałym entuzjazmem 
podjął odbudowę historycznych dzielnic 
Warszawy, Poznania, Gdańska, Szczecina 
i innych miast. Był to w pewnym sensie 
spontaniczny protest przeciw barbarzyństwu 
niszczęnia narodowej spuścizny historycz
nej. Nie była to jednak tylko odbudowa znisz
czonych zasobów budowlanych. Była to re
konstrukcja oblicza miasta, oparta na przeka
zach źródłowych, na ocalonych inwentaryza
cjach architektonicznych, fotogramach za
chowanych reliktów dawnej zabudowy. 
W wypadkach, gdy nie było materiałów, na 
których można by się oprzeć-projektowano 
nowe obiekty o formach historycznych, na
wiązujących do lokalnej tradycji budowlanej. 
Po tym okresie musiały wziąć górę racjonal
ne potrzeby społeczne i gospodarcze, których 
wyrazem była budowa nowych dzielnic mie
szkaniowych, mających zagwarantować 
przysłowiowy „dach nad głową" dla rosnącej 
liczby mieszkańców miast, oraz budowa wiel-
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1. Projekt rewaloryzacji 
staromiejskiego kwartału w Toruniu 
pomiędzy ulicami: Szeroką, Szczytną 
a Starym Rynkiem

2.3. Kraków i Warszawa - miasto 
z zachowaną i miasto z odbudowaną 
częścią zabytkową. W obu 
wypadkach układ urbanistyczny 
nawiązuje do układu 
średniowiecznego
(fot. Z. Siemaszko)
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4. Koszalin - otoczenie prawie całkowicie zniszczo
nego rynku. Odbudowano je, zachowując umiar 
i nawiązując do poprzedniej zabudowy (fot. J. To
maszewski)

5. Sandomierz - widok ogólny zabudowy Starego 
Miasta od strony północnej. Miasto to poddane 
zostało kompleksowym zabiegom rewaloryzacyj
nym (fot. Z. Siemaszko)

6. Nowy Targ - bloki zabudowy przyrynkowej od 
strony południowej (fot. Z. Siemaszko)

cznego miasta Krakowa i średniowiecznego 
miasta Kazimierza z jego przedmieściem 
Stradomiem.
Rozpoczęte w latach sześćdziesiątych prace 
konserwatorskie w zespołach Torunia, Za
mościa, Sandomierza i innych miast wykaza
ły konieczność przejścia na kompleksowe 
planowanie rewaloryzacji. Precedensowa 
była sprawa Kazimierza Dolnego, gdzie za
twierdzony plan zagospodarowania prze
strzennego groził zniszczeniem tego wyjątko
wo cennego i malowniczego miasta. Pod 
wpływem presji opinii publicznej plan ten 
został uchylony i opracowano kompleksowy 
plan rewaloryzacji przy współudziale między
resortowej komisji, złożonej z najwybitniej
szych fachowców.
Wzrosło zrozumienie potrzeby ochrony za
bytkowych zespołów urbanistycznych nie tyl
ko jako elementów indywidualizujących 
i identyfikujących miasta, ale też jako istotne
go czynnika oddziaływającego wychowaw 
czo na społeczeństwo, a nawet nieobojętne
go dla jego zdrowia psychicznego.
To wszystko oraz świadoma działalność 
władz konserwatorskich i stowarzyszeń twór
czych doprowadziły do powszechnego już 
uznania wielkiego znaczenia ochrony zabyt
kowych zespołów urbanistycznych. W ciągu 
ostatnich kilku lat podjęto w Polsce komple
ksowe prace projektowe, a częściowo i reali
zacyjne na obszarach ponad 70 miast. Jest to 
poważne osiągnięcie, które pozwala mieć na
dzieję, że sprawa rewaloryzacji historycznych 
centrów miejskich znalazła się na dobrej, 
właściwej drodze i rokuje pozytywne rozwią 
zania.

kich kompleksów przemysłowych, niezbęd
nych dla gospodarczego rozwoju kraju. Te 
pilne zadania wymagały szukania najefek
tywniejszych rozwiązań, co prowadziło do 
lokalizacji dzielnic na nie zabudowanych tere
nach peryferyjnych, uzbrojonych lub łatwych' 
do uzbrojenia w niezbędne urządzenia siecio
we. Natomiast dzielnice śródmiejskie z histo
rycznymi centrami, które ocalały z ostatniej 
wojny, zostawały obciążone rosnącymi po
trzebami obsługi miasta i regionu, bez dosta
tecznych w tym zakresie inwestycji. Dzielnice 
historyczne - w których ocalałe budynki były 
pozbawione w wielu wypadkach właścicieli 
lub też znajdowały się w posiadaniu ludzi nie 
dysponujących odpowiednimi funduszami 
na ich prawidłową konserwację - uległy 
w minionym trzydziestoleciu poważnym za
niedbaniom. Stan wielu miast stawał się nie
mal alarmujący, czego wyrazem były coraz 
liczniejsze głosy w prasie, radiu i telewizji. 
Znalazło to pełne zrozumienie władz politycz
nych i państwowych, które poparły rodzące 
się inicjatywy ratowania historycznych 
ośrodków miejskich.

Ku ochronie zabytkowych miast
Ostatnie dziesięciolecie przyniosło istotne 
i pozytywne zmiany w społecznym zrozumie
niu potrzeby ochrony zabytkowych zespołów 
urbanistycznych i w metodach działań, mają
cych na celu praktyczną realizację tej ochro
ny. Zmiany te inspirowane były przez różne 
przedsięwzięcia podjęte w kraju i za granicą. 
Na całym świecie niezwykle wzrosło poczu
cie świadomości potrzeby otoczenia szcze
gólną opieką zespołów urbanistycznych, cze
go wyrazem były ogłoszone w ramach ob
chodów Roku Ochrony Zabytków 1975 kon
kursy na zagospodarowanie miast historycz
nych oraz uchwalone w Nairobi w 1977 r. 
zalecenia UNESCO w sprawie ochrony miast 
historycznych, przygotowane na posiedzeniu 
ekspertów w Warszawie. W 1978 r. wprowa
dzono pierwsze wpisy na listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO; wśród wpisanych obiektów znalazł 
się historyczny zespół urbanistyczno-archi
tektoniczny miasta Krakowa (oraz Kopalnia 
Soli w Wieliczce), złożony z trzech części: 
zamku królewskiego na Wawelu, średniowie-

Metody i realizacje
Nasi konserwatorzy i urbaniści stopniowo 
dochodzą do wypracowania metod doku
mentacji, programowania i projektowania re
waloryzacji miast historycznych. Chodzi tu 
nie tylko o zasady opracowywania materia
łów studialnych dla potrzeb planowania prze
strzennego, lecz również dla optymalnych 
programów i podstaw realizacji. Zespoły spe
cjalistów, przystępując do prac rewaloryza
cyjnych, poznają stan badań nad historią 
danego miasta, prowadzą badania terenowe 
pod kątem ustalenia właściwej chronologii 
zabudowy, jej wartości zabytkowej, stanu te
chnicznego podatności na adaptację itp., 
opracowują źródła pisane (np. księgi grodz
kie, lustracje miast z XVI-XVIII w., akta bu 
dowlane), kartograficzne (plany miast lub po
szczególnych budowli) oraz ikonograficzne 
(widoki miast na obrazach, miniaturach, 
drzeworytach itd.). Uzyskany tymi drogami 
zasób wiedzy pozwala ustalić szczegółowe 
wytyczne i program planu zagospodarowa
nia przestrzennego miejskiego ośrodka his
torycznego. Takie opracowania wykonane
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już zostały m.in. dla Radomia, Kalisza, Chę
cin, Kazimierza Dolnego, Helu, Gniewu, Toru
nia, Jarosławia. Na ich podstawie rozpoczy
na się - poprzedzony oczywiście uzgodnie
niami prawno-administracyjnymi, socjologi
cznymi itp. - proces odnowienia ośrodków 
miejskich. W Polsce realizuje się lub już zrea
lizowano ten etap m.in. w Lublinie, Zamoś
ciu, Jarosławiu.
Trzeba też zaznaczyć, że wraz z rozwijającym 
się zrozumieniem wartości architektury 
z przełomu XIX i XX w. pojęcie rewaloryzacji 
historycznych zespołów urbanistycznych 
przestało ograniczać się do zabytkowego, 
najczęściej jeszcze średniowiecznego cen
trum miasta. Obecnie pojęciem tym obejmu
je się również dzielnice śródmiejskie rozwija
jące się w XIX i XX w. Podjęte zostały np. 
prace projektowe nad ocaleniem nielicznych 
fragmentów lewo- i prawobrzeżnej Warsza
wy, studia nad rewaloryzacją przemysłowe
go miasta Łodzi i inne. Przykłady te pokazuję 
w jak znakomity sposób można wykorzystać 
owe dzielnice dla współczesnych potrzeb 
mieszkaniowych, zachowując jednocześnie 
oblicze miasta z epoki „fin de siecle'u".
Metody analizy w stosunku do istniejącej 
zabudowy oraz metody projektowania mu
szą być różne dla poszczególnych miast. Licz
ba obiektów zabytkowych, różnice w charak
terze zabudowy, funkcja miasta i wiele in
nych czynników wpływają na konieczność 
wprowadzenia indywidualnych, odpowied
nio dostosowanych do potrzeb zasad opraco- 
wania. W jednych wypadkach punktem wyj
ścia jest szczegółowa analiza chronologiczna 
zabudowy (np. Radom, Toruń), w innych - 
analiza typologiczna, szczególnie istotna 
w dzielnicach rozbudowanych w krótkich od
stępach czasu w XIX i na początku XX w. (np. 
Łódź), w innych wreszcie niezbędne są kom
pleksowe badania archeologiczne i archite
ktoniczne, zwłaszcza tam, gdzie istniały roz

winięte ośrodki w okresie wczesnego śred
niowiecza. Opracowania projektowe muszą 
być jednak zawsze poprzedzone studiami ba
dawczymi dotyczącymi rozwoju miasta i cha
rakteru zabudowy oraz szczegółowymi in
wentaryzacjami urbanistycznymi, które doty
czą m. in. stanu technicznego, wyposażenia 
w urządzenia usługowe, sposobu użytkowa
nia zabudowy, potrzeb mieszkaniowych itp. 
Porównanie polskich osiągnięć^w dziedzinie 
rewaloryzacji miast w ostatnich latach z naj
lepszymi realizacjami w niektórych krajach 
Europy pozwala stwierdzić, że nie tylko nie 
postaliśmy w tyle, lecz niekiedy nasze metody 
są doskonalsze i niewątpliwie z większą tro
ską podchodzą do utrzymania historycznej 
substancji budowlanej.

Miasta i ludzie
Problem rewaloryzacji miast historycznych 
jest również problemem zamieszkujących 
w nich ludzi. Podejmowane próby przebudo
wy zabytkowych budynków na mieszkania 
o wysokim standardzie krzywdzę niewątpli
wie tę część ludności, która przywiązana do 
swego miejsca zamieszkania chciałaby nadal 
pozostać w swojej dzielnicy. Z socjologiczne
go punktu widzenia taka przebudowa może 
doprowadzić do wytworzenia się grupy spo
łecznej o cechach elitarnych. Konieczne są 
jednak pewne zmiany społeczne w dzielni-, 
each rewaloryzowanych. Chodzi tu nie tylko 
o zmniejszenie zagęszczenia, ale też o usunię
cie tych elementów aspołecznych, które 
w świadomy sposób dewastują zamieszki
wane budowle. Wynika stąd wniosek, że do 
działalności rewaloryzacyjnej powinni bar
dziej włączyć się socjologowie i działacze 
społeczni. Doświadczenia wykazały również, 
że nie jest wskazane przesycanie dzielnic re
waloryzowanych biurami, muzeami czy na
wet lokalami gastronomicznymi, gdyż pro
wadzi to do martwoty tych dzielnic w godzi

nach wieczornych lub też do zakłócania spo
koju ich stałych mieszkańcom.
Prof. Wiktor Zin w wywiadzie opublikowa
nym w jednym z tygodników powiedział, że 
„... rewaloryzacja to chirurgia wykonana na 
żywym organizmie miejskim..." Jest to trud
na i odpowiedzialna operacja. Wystarczy tu 
wymienić takie sprawy, jak modernizacja 
urządzeń sieciowych, prawidłowe rozwiąza
nie komunikacji kołowej, przebudowa zwar
tych kompleksów starej zabudowy bez odpo
wiedniego zaplecza w postaci placów budo
wy, konieczność stosowania skomplikowa
nych rozwiązań technicznych dla utrwalenia 
substancji zabytkowej itd., itd. Jednocześnie 
występujące zazwyczaj w dzielnicach history
cznych zagęszczenie ludności wiąże się z ko
niecznością przesiedleń i budowy nowych 
mieszkań czy też zagwarantowania zastęp
czych na okres prac renowacyjnych. Wyma
ga to powiązanych w czasie nowych inwesty
cji budowlanych. Przykłady Torunia, Krako
wa czy Lublina wskazują, jak wolno następuje 
realizacja zamierzeń właśnie ze wskazanych 
wyżej przyczyn. Niemniej jednak zrealizowa
ne z trudem fragmenty przebudowy tych 
miast świadczą, jak doskonałe efekty mogą 
przynieść prace rewaloryzacyjne.
Rewaloryzacja miast - to wielkie zadanie dla 
architektów, urbanistów i konserwatorów. 
W tym procesie przeszłość staje się teraźniej
szością, odpowiadającą współczesnym po
trzebom kulturalnym i społecznym mieszkań
ców naszych miast.
Mając na względzie zaspokojenie tych po
trzeb oraz doceniając znaczenie rewaloryzacji 
miast dla rozwoju naszego kraju, w dniu 21 
lipca 1978 r. Rada Ministrów PRL podjęła 
uchwałę w sprawie powołania Międzyresor
towej Komisji do Spraw Rewaloryzacji Miast 
i Zespołów Staromiejskich. W składzie Ko
misji znaleźli się: podsekretarz stanu w Mi
nisterstwie Kultury i Sztuki - Generalny Kon
serwator Zabytków (przewodniczący), pod
sekretarze stanu w ministerstwach: Adminis
tracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Śro
dowiska oraz Budownictwa i Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych, przewodniczący Za
rządu Centralnego Związku Spółdzielni Bu
downictwa Mieszkaniowego, członek prezy
dium Polskiej Akademii Nauk, zaproszeni 
przedstawiciele stowarzyszeń fachowych, za
interesowani wojewodowie, prezydenci, na
czelnicy miast i powołani eksperci lub rze
czoznawcy. Celem działań Komisji jest stwo
rzenie odpowiednich warunków do realizacji 
planów przestrzennych rewaloryzacji miast 
i zespołów staromiejskich, M. in. ustala ona 
listę miast przewidzianych do rewaloryzacji, 
opiniuje i zatwierdza plany zagospodarowa
nia przestrzennego i rewaloryzacji miast, 
a opinie i wnioski Komisji są podstawą do 
podejmowania decyzji i określania kierun
ków działania dla zainteresowanych minis
trów, wojewodów itd. W stadium realizacji 
znajduje się decyzja w sprawie zorganizowa
nia na terenie kraju biur projektowych mają
cych pełnić funkcje przewodnie w zakresie 
rewaloryzacji, np. koordynowanie prac doku
mentacyjnych, prowadzenie prac badaw
czych, studiów historycznych itd.
Powołanie tej Komisji jest krokiem niezwykle 
ważnym i istotnym dla wielu czekających na 
rewaloryzację miast i miasteczek naszego 
kraju.

5



Gdy Mieczysław Kurzątkowski

miasto staje się
stare...
,, Miasto
Lublin 
łączy 
w sobie 
dwie 
na pozór 
wielkie 
sprzecz
ności: 
postać 
starożytną 
i elegancję 
wieku 
19-go"

2

1

Takie wrażenie odniósł w poło
wie zeszłego stulecia Kazi
mierz Stronczyński, zajmujący 
się sporządzaniem pierwszego 
w Polsce katalogu zabytków 
sztuki.
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1. Przy ul. Osterwy w Lublinie 
zróżnicowany rytm okien 
zamierzano przekształcić w jedną 
długą gablotową witrynę

2. Kamienice przy Krakowskim 
Przedmieściu 5-9 adaptowano
n całości na handlowy Dom 
Sportu

3. Salon ZURT, zajmujący cały 
parter kamienicy przy Krakowskim 
Przedmieściu 15, ma charakter 
przytulnego pasażu handlowego 
nimo na wskroś nowoczesnej 
iranżacji

Podobną opinię można by wyrazić i dziś. Ale elegan 
cja, która sto lat temu oznaczała zarazem nowoczes
ność, dziś nabrała staroświeckiego wdzięku. Ujawnił 
się on wyraziście w zestawieniu z nową zabudową, 
która w czasach Polski Ludowej powstała na wiel
kich połaciach ogrodów i pól podmiejskich. Powierz
chnią zajmowanego obszaru i kubaturą przerosła 
ona wielokrotnie organizm ukształtowany do poło
wy XX w. i odebrała śródmieściu wyłączność w re
prezentowaniu rangi Lublina, jako największego na 
wschód od Wisły miasta Polski.
Nowe dzielnice mieszkaniowe i akademickie pra
wem kontrastu ujawniły, że śródmieście ze swą 
obrzeżną zabudową ulic, obficie zdobionymi fasada
mi gmachów i kamienic, zamkniętymi w czworobok 
podwórzami, długimi ciągami sklepów w parterach 
pochodzi z innej, oddalającej się epoki. Stare Miasto, 
ograniczone dotychczas linią dawnych murów 
obronnych, jakby rozprzestrzeniło swój obszar na 
śródmieście. Starość centralnej dzielnicy miasta 
ujawniła się również dotkliwymi niedomogami wy
nikającymi ze wzrostu liczby ludności Lublina i re
gionu oraz postępu cywilizacyjnego. Układ komuni
kacyjny okazał się niewydolny, sklepy zbyt ciasne, 
mieszkania, choć przestronne, stały się uciążliwe ze 
względu na hałas z ulic, ogrzewanie piecowe i archa
iczne urządzenia sanitarne. Elewacje - częstokroć 
nie remontowane od czasu ich powstania - poczęły 
gubić ozdoby, a balkony na nadwątlonych wsporni
kach grozić zawaleniem.
Sytuacja taka zawsze prowokuje do podjęcia daleko 
idących modernizacji, jeżeli nie stanie im na prze
szkodzie świadomość godnych ochrony wartości.
W styczniu 1967 r. całe śródmieście Lublina wpisane 
zostało do rejestru zabytków, co zobowiązało do 
uzgadniania z wojewódzkim konserwatorem wszel
kich poczynań mających wpływ na układ urbanisty
czny, wygląd ulic i placów, sylwetę miasta. Nie 
można powiedzieć, by decyzja spotkała się ze zgod
nym aplauzem. Nie brakło sceptyków, prześmiew
ców i oponentów. Należy jednak pamiętać, że działo 
się to zaledwie na etapie początków zainteresowa
nia samowarami i lampami naftowymi, na parę lat 
przed powszechnym uznaniem potrzeby ochrony 
budowli nowszych niż klasycystyczne.

Przekonanie o konieczności roztoczenia opieki nad 
śródmieściem Lublina nie było oparte na szczegóło
wym rozpoznaniu wszystkich składników architek 
tonicznych oraz urbanistycznych i podsumowaniu 
ich wartości. Takie analityczne opracowanie wyko 
nane zostało dopiero później. Objęcie ochroną na
stąpiło w wyniku uchwycenia zasadniczych indywi
dualnych cech lubelskiego śródmieścia, decydują 
cych o jego niepowtarzalnym charakterze. Niewygó
rowana skala zabudowy, spokojne fasady zdobione 
z umiarem, dyskretna monumentalność gmachów 
publicznych, ciągi tradycyjnych wystaw sklepowych 
bez gablotowej agresywności - wszystko to daje 
ulicom nastrój kameralny. Placyki i zakamarki z gru
pami starodrzewu przy kościołach, klasztorach, bu
dowlach pałacowych są pełnymi intymności prze
rywnikami w zwartej śródmiejskiej tkance. Kute i że
liwne balustrady balkonów, rzeźbione wrota bram, 
zachowane gdzieniegdzie latarnie-pastorały potę
gują nastrój minionej epoki, przeniesiony we współ 
czesność.
„ Bardzo lubię to miasto- pisał Jerzy Waldorff o Lu
blinie w 1970 r. - w środku zalatujące Wschodem, że 
zdaje się, iż za chwilę spośród pałaców i gmachów 
w stylu carsko-imperialnym wytoczy się powóz, 
a w nim młoda para, i zacznie się egzaltowana gra 
miłości ze śmiercią, co tak chętnie opisywał Żerom
ski". Podobne odczucia w centrum ćwierćmiliono- 
wego miasta mogą być nie do zniesienia dla entuz
jastów pokazowej nowoczesności. Ale taka właśnie 
aura minionych lat stanowi o wdzięku miasta, jest 
niezaprzeczalną wartością kulturową, która zasługu
je na pieczołowitą pielęgnację na równi z materią 
za bytkową.
Uroda ulic, gmachów, panoram i nastrojów Lublina 
dostrzegana była od dawna przez architektów pra
cujących nad jego planami urbanistycznymi. Za
pewniło to pomyślne wcielanie w życie konserwa
torskich wymagań. Generalne założenia ochrony 
historycznego układu przestrzennego śródmieścia 
znalazły się wśród wybranych elementów planu 
ogólnego zagospodarowania Lublina, zatwierdzo
nych przez ministra budownictwa. Precyzyjne wyty
czne konserwatorskie wniesiono do projektu planu 
szczegółowego.
Rewaloryzacja śródmieścia Lublina nie przybrała 
formy szumnej akcji. Polega na bieżącym wdrażaniu 
konserwatorskich postulatów. Cechą charakterysty
czną i jednocześnie pozytywną stroną znacznej częś
ci działań jest to, że pozostają one niedostrzegalne 
dla ogółu. O tym, że udaremniony został zarpiar 
wzniesienia zbyt dużej, agresywnej budowli wie 
tylko nieliczny krąg osób bezpośrednio zaintereso
wanych sprawą. Podobnie, gdy wchodzi w grę ura
towanie krat balkonowych przed ich oddaniem na 
złom lub zapobieżenie przekształcenia handlowego 
parteru w pretensjonalne akwarium w aluminio
wych ramach. Przechodzeń nie zdaje sobie sprawy, 
że utrzymanie znajomego oblicza mijanego właśnie 
odcinka ulicy wymagało niemałych zabiegów.
Tak było przy ul. Osterwy, gdzie zróżnicowany rytm 
okien wystawowych, zgodny z architektonicznym 
rozwiązaniem całości elewacji, zamierzano prze
kształcić w jedną długą, gablotową witrynę czy też 
na narożniku Krakowskiego Przedmieścia i ul. Wa
ryńskiego, gdzie wysokościowy biurowiec nie tylko 
wprowadziłby dysonans w umiarkowaną skalę za
budowy, lecz także wymagałby zburzenia pełnego 
wdzięku pałacyku dawnego Towarzystwa Wzajem
nego Kredytu. Czasami chodzi o taki drobiazg, jak 
balkon na narożniku kamienicy przy Krakowskim 
Przedmieściu 25, wsparty na kamiennych klasycys- 
tycznych wspornikach i z neogotycką kratą, który 
znacznie łatwiej byłoby zrzucić niż zadać sobie trud 
wzmocnienia nadwątlonej konstrukcji.
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4. W rejonie Teatru im. J. Osterwy 
zachowano stare latarnie-pastoraty 
(wszystkie zdjęcia: J. Wielopolski)

Drugi typ działań - już dostrzegalnych - polega na 
takim wpływaniu na poczynania inwestorów i go
spodarzy budynków, by podejmowane przez nich 
prace lub zmiany użytkowania obiektów służyły jak 
najlepiej utrwaleniu, a nawet wydobyciu zabytko
wych walorów.
Ulokowanie muzeum w salach klasztoru pobrygid- 
kowskiego, opuszczanych przez archiwum wojewó
dzkie, pozwoliło na udostępnienie społeczeństwu 
najpiękniejszych wnętrz renesansowych Lublina. 

Wraz z rozbiórką handlowego łącznika między alkie 
rzami klasztoru kapucynów, placyk Józefa Czecho
wicza zyskał od strony wschodniej barokową 
oprawę.
Zasadniczym problemem jest nowe wykorzystanie 
kamienic przy głównej ulicy miasta. Ze względu na 
nasilenie ruchu mieszkania przy Krakowskim Przed
mieściu są już zbyt uciążliwe, a sklepy w parterach 
stają się zatłoczone ponad granice wytrzymałości. 
Dlatego postanowiono na cele handlowe przezna
czać całe kamienice. Początek został już zrobiony. 
Domy przy Krakowskim Przedmieściu 5-9 adapto 
wano w całości na Dom Sportu (arch. Marian Makar 
ski). Na zewnątrz charakter fasad został nie zmienio
ny. Zachowano nawet zbyteczny już balkon z kutą 
balustradą. Wewnątrz stoiska na parterze mieszczą 
się w starych sklepionych izbach. Ciekawy zabieg 
adaptacyjny dokonany został w kamienicy przy Kra
kowskim Przedmieściu 15. Tu cały parter domu 
frontowego i oficyn zajęty został przez salon ZURT. 
Dzięki rozmieszczeniu go w pięciu podzielonych, 
o różnej wielkości lokalach, niektórych ze sklepienia
mi kolebkowymi, całość - mimo na wskroś nowo
czesnej aranżacji - ma nastrój przytulnego pasażu 
handlowego (arch. Kazimierz Kwiatkowski).
Na tyłach tej nieparzystej strony Krakowskiego 
Przedmieścia biegnie malownicza ul. Zielona. Ży
wiołowa perspektywa utworzona przez nieregular
ną linię wąskich fasad, mały kościółek, mur z arkado
wymi wnękami, ponad którym wychylają się gałęzie 
drzew, zamknięta jest widokiem na wieże Starego 
Miasta. Nie ma przy tej ulicy cennych zabytków ani 
ambitnej architektury. Jej wartością jest nastrój 
dziewiętnastowiecznej litografii, tym bardziej zdu
miewający, że tylko odległością sieni przechodniej 
oddalony od gwaru głównej ulicy miasta. Gdy po 
wyburzeniu zrujnowanego domu zaszła koniecz
ność wypełnienia luki nowym budynkiem handlo
wym, łatwo było bezceremonialnym działaniem 
wnieść zgrzyt w tę ulotną atmosferę. Nie zawiodła 
jednak kultura architekta. Światłocieniowa elewacja 
z głębokimi wnękami okien i wydatnymi gzymsami, 
nie naśladując formy stylowej, trafnie wpisana zo
stała w tradycyjny nastrój ulicy (arch. Marian Mą
ką rski).
Starania konserwatorskie obejmują również wystrój 
ulic. Podczas przebudowy oświetlenia ul. Narutowi
cza, w rejonie kościoła pobrygidkowskiego i stojące
go naprzeciw teatru skupiono stare latarnie-pastora- 
ły. Wraz z zachowanym tu ostatnim już słupem 
ogłoszeniowym pod neorenesansową czapą iwraz 
ze znajdującymi się w pobliżu łańcuchami na ka
miennych pachołkach, odgradzających chodnik od 
jezdni, stanowią rodzaj rezerwatu dawnego wypo 
sażenia wnętrz ulicznych.
Gdy w XIX w. na dotychczasowych przedmieściach 
powstawał nowy Lublin, jego najdawniejsza część 
stając się Starym Miastem ulegała degradacji. Kazi
mierz Stronczyński oglądał jeszcze harmonijne 
współżycie starego i nowego Lublina. Ku końcowi 
stulecia eleganckie śródmieście odżegnało się od 
obszaru staromiejskiego, który stał się siedliskiem 
uboższych warstw mieszczaństwa oraz lumpenpro- 
letariatu. Ta upośledzona pozycja uchroniła Stare 
Miasto przed modernizacjami, które w sytuacji, gdy 
nie istniała jeszcze opieka konserwatorska, mogłyby 
uszczuplić znacznie zabytkowe wartości. Dziś roz
rośnięty organizm Lublina nie odmawia śródmieś
ciu jego centralnej funkcji, ale domaga się zarazem, 
aby zostało ono przystosowane do zaspokojenia 
zmienionych potrzeb, do życia znacznie intensyw
niejszego. By starzejąc się zachowało nadal pełną 
sprawność. Ażeby podczas tego trudnego procesu 
utrwalić również wartości kulturowe, musi w nim 
stale uczestniczyć konserwator zabytków
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Losy Roman Jastrzębiec

polskich
miasteczek
Na rozległych obszarach przed
rozbiorowej Rzeczypospolitej 
rozsiane były setki małych miast 
- miasteczek, a ich drewniana 
i poza rynkiem przeważnie luźna, 
szeroko rozsiadła zabudowa 
kształtowała w znacznej mierze 
krajobraz Korony i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego.
Ich dzieje były różnorodne. Nie
które zabłysły i zaraz zgasły, jak 
efemeryda (np. Bełżec, prawa 
miejskie otrzymał w 1607 r., utra
cił już w 1676 r.), początki innych, 
a nawet ich koniec nie jest do
kładnie znany (np. Lubycza Kró
lewska, lokowana na prawie 
miejskim na przełomie XVI i XVII 
w., utraciła je w drugiej połowie 
XIX w., ale od początku tego stu
lecia nie jest wymieniana w spi
sach miast). Śledząc te dzieje wi
dać, jak ściśle losy owych mias
teczek były związane z losami na
rodu i państwa. Większość miało 
swój własny „złoty wiek", prze
ważnie bardzo krótki, a zaraz po
tem następowały klęski, jedna po 
drugiej, związane zwykle z ogól
nymi klęskami państwa, z prze
różnymi „potopami", zalewają
cymi kraj. Wreszcie następował 
ostateczny upadek - utrata praw 
miejskich, jakże często łącząca 
się z pierwszym okresem poroz- 
biorowym bądź z upadkiem po
wstania styczniowego.
Dzieje miasteczek i losy ich histo
rycznych budowli, w ułamkach 
tylko do dziś zachowane, a tak 
typowe i podobne do siebie, 
niech zostaną zilustrowane opo
wiadaniem o jednym z nich - 
o miasteczku Łaszczów nad Hu- 
czwą, którego historia została 
odkryta przy okazji prac nad in
wentaryzacją zabytków dawne
go powiatu Tomaszów Lubelski. 
Początki wsi założonej przez ród 
Łaszczów przybyłych z Mazow
sza, jak wiele innych w tym cza
sie rodzin szlacheckich, sięgają 
połowy XV w., gdy ziemię bełską 
jako lenno królów polskich dzie
rżyli książęta mazowieccy. W tym 
czasie wieś, otoczona bagnami 
zasilanymi wodami Huczwy, po
łożona była jakby na wyspie. Pra
wo miejskie otrzymała dopiero 
w 1549 r. od Zygmunta Augusta 
na prośbę Aleksandra Łaszcza 
z Tuczap, kasztelana czerskiego

i starostę chełmskiego, który 
wzniósł tutaj murowany zamek 
i otoczył miasto wałami ziemny
mi z dwiema bramami miejskimi. 
Ale o ówczesnej zabudowie wia
domo niewiele. Brak nawet do
kładniejszych wiadomości o po
czątkach tutejszego kościoła pa
rafialnego, który niewątpliwie 
musiał już istnieć w okresie loka
cji miasta, i na który w jakimś 
momencie przeniesiono prawa 
parafialne z kościoła w pobliskiej 
wsi Ma niżów.
Po połowie Xvl w. miasto prze
szło rzekomo na własność Goraj- 
skich i wówczas stało się silnym 
ośrodkiem ruchu reformacyjne- 
go. Istniał tu zbór kalwiński i dru
karnia, założona w 1561 r. przez 
Daniela z Łęczycy (czynna do 
1630 r.). Druga połowa XVI 
i pierwsza połowa XVII stulecia - 
to „złoty wiek" Łaszczowa, które
go zabudowa w tym czasie wy
szła poza wały obronne w kierun
ku wsi Domaniż i Czerkasy. 
W 1630 r. Łaszczów miał 67 do
mów i 422 mieszkańców. „Po
top" szwedzki w połowie XVII w. 
spowodował upadek miasta i za
hamowanie na długo jego roz
woju. Postępująca powoli odbu
dowa przerwana została nastę
pną wojną szwedzką w 1702 r. 
I znów w drugiej ćwierci XVIII w. 
zarysował się dla Łaszczowa po
myślniejszy okres. W latach czte
rdziestych sumptem bpa Jana 
Łaszcza, sufragana chełmskiego, 
wzniesione zostało kolegium dla 
sprowadzonych przez niego 
w 1736 r. jezuitów, którzy rozwi
nęli tu dość ożywioną działal
ność oświatową. W latach 1749- 
1750 zbudowany też został (częś
ciowo do dziś zachowany) koś
ciół parafialny fundacji Francisz
ka Salezego Potockiego,, woje
wody kijowskiego. W tym czasie

1. Jedna z dawnych bram miejskich 
Łaszczowa, stan sprzed 1939 r.
2. Fragment zamku Łaszczów z XVI 
w., który w 1770 r. został 
przebudowany na synagogę; stan
z 1974 r.
3. Kościół parafialny w Łaszczowie 
(1749-1750), fasada z 1890 r.; stan 
z 1974 r.
4. Dawne kolegium jezuickie, 
później pałac Szeptyckich; stan 
z 1974 r. 

istniały jeszcze obie bramy miej
skie, istniał też prawdopodobnie 
ratusz, ale o innych budowlach, 
nawet o zamku, nic nie wiado
mo, podobnie jak o stanie wałów 
miejskich.
W ciągu XVIII w. można jedynie 
domyślać się pewnych zmian 
w składzie ludności miasta. Po
wstała prężna i silna gmina żydo
wska, którą stać było na zakupie
nie w 1770 r. od ówczesnych 
właścicieli miasta (Potockich?) 
dwóch budynków, będących os
tatnią pozostałością zamku w Ła
szczowie (spalonego w 1702 r. 

przez Szwedów). Jeden z budyn
ków, zwany „zbrojownią" lub 
„salą rycerską", przebudowany 
został wówczas na synagogę.
Tymczasem w 1772 r., już w cza
sie pierwszego rozbioru Polski, 
Łaszczów zajęła Austria. W rok 

• potem nastąpiła kasata zakonu 
jezuitów i opustoszały budynki 
kolegium. Oba wydarzenia miały 
niewątpliwie niekorzystny 
wpływ na dalszy rozwój miasta, 
ale o jego ówczesnych i później
szych - już dziewiętnastowiecz
nych, dziejach wiemy bardzo nie
wiele. Budynki pojezuickie z cza-
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sem zakupili Szeptyccy i prze
kształcili je na okazały pałac, za
kładając równocześnie wokół 
rozległy park krajobrazowy. Na 
terenie Łaszczowa zachowały się 
jeszcze trzy wysokie ceglane ko
lumny z XVIII w., zwieńczone ka
miennymi rzeźbami NPMarii 
Niepokalanego Poczęcia, św. An
toniego i św. Tekli.
W 1865 r. w Łaszczowie było 
1483 mieszkańców. W 1885 r. ist
niał kościół, cerkiew prawosław
na, synagoga, dwa domy modli
twy, szkoła, zapewne też ratusz 
i bramy miejskie. Nie wiemy jed
nak, czy unicka cerkiew, zamie
niona około 1870 r. na prawo
sławną, była drewniana czy mu
rowana, kiedy została zbudowa
na i kiedy przestała istnieć?
W latach 1890-1902 poddano 
rozbudowie kościół parafialny (z 
tego czasu pochodzi obecna fa
sada oraz druga zakrystia), około 
1900 r. przebudowano, a może 
tylko odnowiono pałac. Być mo
że nastąpiło wówczas pewne 
prosperity dla mieszkańców Ła
szczowa. Nie trwało ono jednak 
długo, bo miasto zostało w cza
sie działań wojennych 1915 r. do
tkliwie spalone. Nie, to już nie 
było miasto, lecz tylko osada. Bo 
Łaszczów utracił prawa miejskie 
jeszcze w drugiej połowie ubie
głego stulecia. Ale na fakt ten, 
zdaje się, nie zwrócono większej 
uwagi, jeżeli nawet dokładniej
sza data i powody cofnięcia praw 
miejskich nie zostały dokładnie 
odnotowane.
Nadszedł rok 1939, a wraz z nim, 
jak w wypadku wielu polskich 
miasteczek, zagłada osady w cza
sie działań wojennych. Wówczas 
spalona została jedna z bram 
miejskich, a jej ruiny i drugą bra
mę rozebrali Niemcy w 1941 r. 
Reszty zniszczeń dokonało UPA, 
podpalając osadę w 1944 r. Pod
czas drugiej wojny światowej 

straty w zabudowie Łaszczowa 
wyniosły. 90%; w 1943 r. miesz
kały w osadzie już tylko 273 
osoby.
Tyle zaledwie danych, dotyczą
cych dawnych dziejów Łaszczo
wa, udało się zebrać na podsta
wie różnych, nieraz sprzecznych 
ze sobą, publikacji. Nie jest tego 
wiele, a i te wiadomości nie są 
zbyt pewne. Brak też tak nie
zmiernie przydatnych dla badań 
materiałów ikonograficznych - 
dawnych rysunków i zdjęć Łasz
czowa. Zapewne wnikliwe po
szukiwania, zwłaszcza archiwal
ne, obraz ten mogłyby uzupełnić 
i nieco uściślić. Niemniej jednak 
dotychczas zebrany materiał po
twierdza pewną cykliczną prawi
dłowość w dziejach większości 
naszych miasteczek - założenie 
i rozwój, upadek i próby odnowy, 
ostateczna stagnacja, łącząca się 
z utratą praw miejskich.
A jaki jest obraz Łaszczowa, zwła
szcza jego zabytków, dzisiaj?
Łaszczów jest ludną i nawet 
schludną osadą, praw miejskich 
jednak dotychczas nie odzyskał. 
Ma sporo nowych, nawet piętro
wych „willi" i parterowych do
mów, ale zabudowa jest chaoty
czna i luźna, także w „centrum", 
tzn. wokół lokacyjnego rynku. 
Zresztą pierwotny układ niegdyś 
czworobocznego rynku, z ośmio
ma ulicami wychodzącymi z jego 
naroży, jest obecnie, zwłaszcza 
w zachodniej części, zatarty, 
a „nowoczesny" ogromniasty 
dom handlowy, wzniesiony 
właśnie pośrodku rynku -tak jak
by nie było dlań innego w Łasz
czowie miejsca, lepszego choćby

1. Reszelski zamek biskupów 
warmińskich usytuowany został na 
wzgórzu opasanym głębokim, 
malowniczym jarem rzeki Zainy 

5.6. Figura przydrożna z XVIII w., 
uszkodzona przez Niemców w 1944 
r.; stan z 1974 r. i po odnowieniu 
w 1975 r. (wszystkie zdjęcia ze 
zbiorów Instytutu Sztuki PAN)

jedynie ze względów komunika
cyjnych - jeszcze bardziej znisz
czył dawne urbanistyczne założe
nie. Łaszczów ma też kino i go
spodę w rynku z trzema niewiel
kimi pokoikami, w tym czystą sa
lę bezalkoholową, dawane są tu
taj smaczne posiłki W Łaszczo
wie jest też nowa, duża, piętrowa 
szkoła, położona w niewielkiej 
odległości od ruin dawnego ko
legium. Szkoda, że nie pomyśla
no o nich i nie zaadaptowano na 
cele szkolne, zamiast wznosić 
nowy od fundamentów obiekt. 
Uratowano by jeszcze jeden za
bytek w kraju, a szkoła miałaby 
gotowy rodowód i tradycję oraz 
wspaniałe 8-hektarowe założe
nie parkowe, gdzie na razie pasą 
się krowy.
Łaszczów zdaje się jednak odrzu
cać przeszłość i tradycję dla tzw. 
„nowoczesności", a może jesz
cze nie zrozumiano tutaj, że na 
historii i zabytkach można po
przez turystykę też nieco zaro
bić. W Łaszczowie zresztą straszą 
nie tylko ruiny kolegium, ale też 
stojące w samym „centrum" rui
ny synagogi, dawnej „rycerskiej 
sali" zamkowej; jedynie umiesz
czony przed nią napis ostrzega - 
„Grozi zawaleniem"! A może nie 
ma już tego wspaniałego, o póż- 

nobarokowo-klasycystycznej 
szacie zabytku, na którym dwie

różne epoki i dwa odrębne świa
ty odcisnęły swe piętno? Bo znik
nęły już w Łaszczowie relikty mu
rów dawnego ratusza i drugiego 
budynku zamkowego, widzia
nych jeszcze w 1955 r. podczas 
wstępnego rozpoznania zabyt
ków na tym terenie. Chyba, że 
zostały one włączone w nowe 
budynki i starannie ukryte pod 
ich tynkami: ratusz - w budynku 
mieszczącym restaurację, relikty 
zamku - w kinie.
Jest to zapewne obraz niepełny, 
może nawet krzywdzący dzisiej
szy Łaszczów, ale przecież cho
dziło nie o dzień teraźniejszy i ist
niejące warsztaty pracy w Łasz
czowie, lecz o przeszłość i jej śla
dy, a dokładniej o pomost po
między dawnymi a nowymi cza
sy, pomost, bez którego nie mo
że istnieć żaden naród.
Trzeba żywić nadzieję, że i w Ła
szczowie nastąpią pozytywne dla 
przeszłości zmiany, a pierwsze 
przęsło „pomostu" zostało już 
chyba postawione, gdy w 1975 r. 
wyremontowano osiemnasto 
wieczną kolumnę, uszkodzoną 
w 1944 r. przez Niemców.

Już w czasie druku tego zeszytu, pro 
wadzone prace nad Katalogiem za
bytków sztuki w Polsce d. powiatu 
tomaszowskiego pozwoliły ustalić na 
podstawie archiwalnych źródeł koś
cielnych. że pojezuicki kościół w Łasz
czowie był okazałą i godną uwagi 
budowlą: założony na planie krzyża 
łacińskiego, miał dwie wieże w fasa
dzie i trzecią (zapewne kopułę) na 
skrzyżowaniu naw.

Reszel - miasteczko północnej Polski
Miasteczko to nie stanowi przy
kładu idealnej, ukończonej rewa
loryzacji. Na konserwatorów cze
ka tu jeszcze dużo pracy. Z dru
giej jednak strony, mimo że Re
szel nie brał udziału w telewizyj

nym „Banku 440", jest miastecz 
kiem zadbanym, schludnym, od 
nowionym i może być dobrym 
przykładem dla innych, których 
liczba mieszkańców nie przekra
cza 10 tysięcy. A przede wszyst-
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kim jest miasteczkiem zabytko
wym, od średniowiecznego ukła
du urbanistycznego począwszy, 
a na zabudowie z XIX i początku 
XX w. skończywszy.
Dzieje Reszla, jak wielu miast na 
Warmii, rozpoczęły się w okresie 
wczesnego średniowiecza, kiedy 
Prusowie założyli tu swoją osa
dę. W 1241 r. tereny te opanowali 
Krzyżacy, budując w pobliżu osa
dy drewniany zamek. Od 1254 r. 
Reszel przez wiele stuleci należał 
do biskupów warmińskich, któ
rzy w 1337 r. lokowali na prawie 
chełmińskim miasto położone 
u stóp zamku nad rzeką Zainą, 
a w kilkanaście lat później rozpo
częli. budowę zamku murowa
nego.
W tamtych czasach miasto miało 
kształt prostokąta przylegające
go od wschodu do zamku. Pros
tokątny był także ongiś rynek, 
z którego wychodziło sześć ulic. 
Już wtedy pośrodku rynku stał 
ratusz, najpierw drewniany, a od 
końca XIV w. murowany. Oczy 
wiście nie brakowało tu pomiesz
czeń handlowych - w ratuszu 
tzw. ław, np. piekarskich, oraz 
przytykających do ratusza kra
mów. W ostatnich latach XIV w. 
otoczono miasto pasem murów 
obronnych, które opływała Zaina 
i łącząca się z nią fosa.
Obecny Reszel ma prawie nie
zmieniony układ urbanistyczny, 
z tym że przez stulecia rozrósł się 
przestrzennie, wchłaniając pobli
skie osady oraz folwarki. Nato
miast znacznie zmieniła sięzabu-' 
dowa miasta. Dzisiaj jest to kon
glomerat różnych stylów: goty
ku, renesansu, baroku i klasycyz
mu. Kamienice pochodzą z XIX 
i z początku XX w., ale w wielu 
zachowane są gotyckie piwnice. 
Ratusz uzyskał w latach 1815- 
1816 formę klasycystyczną, po
dobnie jak budynek kolegium 
pojezuickiego, w którym w XVIII 
w. mieściło się gimnazjum, tzw. 
studium inferiora.
Przyjrzyjmy się dzisiejszemu Re- 
szlowi. Na zdjęciach nie ma 
wszystkich obiektów zabytko
wych, np. odrestaurowanego 
mostu nad Zainą z XIV w. i relik
tów murów miejskich, baroko
wego kościoła pojezuickiego czy 
gotycko-barokowego zespołu za
budowań klasztoru katarzynek. 
W czasie wędrówki po Reszlu 
każdy na pewno zwróci uwagę 
na dwie zasadnicze sprawy: po 
pierwsze - na zbyt wolno prze
biegające prace konserwator
skie, jak na miasteczko położone 
przy atrakcyjnym szlaku; po dru
gie - nie oprze się zdziwieniu, że 
do dzisiaj nie przywrócono uli
com ich dawnych, tradycyjnych 
nazw. Co władzom miasta przed
kładamy do rozważenia... (as)

2. Fragment północnej części zamku 
z narożną basztą i arkadą
3. Kościół farny ŚŚ. Piotra i Pawła 
z XIV w.; wystrój wnętrza fary 
wykonany został w latach 1820-1844 
w stylu empirowo-klasycystycznym: 
po lewej stronie gotycko-barokowa 
plebania
4. Ta ulica wyjątkowo zachowała 
dawną nazwę-Spichrzowa ; 
przylegające do murów miejskich 
spichlerze pochodzą z XVIII i XIX w., 
zbudowane zostały w tzw. 
konstrukcji ryglowej, a dwuspadowe 
dachy zaopatrzone są w żurawie
5. Fragment ubiegłowiecznej 
zabudowy ul. Wyspiańskiego
6. Klasycystyczny ratusz z lat 1815— 
1816
7. Ta willa przy ul. Słowackiego nosi 
nazwę „Maria", zbudowano ją
w 1906 r. i jest wspaniałym 
przykładem secesji
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Jerzy Lileyko

Na jakiej 
podstawie 
odtworzono bryłę 
Zamku 
Królewskiego 
w Warszawie
Dnia 20 stycznia 1971 r. zapadła decyzja Biura Politycznego 
KC PZPR o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Dzisiaj bryła Zamku cieszy nasze oczy. Przywrócono mu for
my stylowe z XVII i XVIII w.; barokowa bryła budowli miała 
cenne walory historyczne i stylowe, a fasada zwrócona 
w stronę Starego Miasta należała do najwybitniejszych dzieł 
wazowskich i była pierwszę w architekturze polskiej fasadę 
pałacowę. Jedynymi materiałami, na podstawie których 
można było odtworzyć dawne formy, były źródła ikonogra
ficzne, tzn. obrazy, rysunki lub sztychy pochodzęce z tam
tych czasów i przedstawiajęce Zamek lub jego detale.
Artykuł mówi o trudnej pracy historyków, historyków sztuki 
i architektów przy korzystaniu z tych źródeł.

Fasadę zachodnią Zamku od strony miasta wzniesiono w pierwszym 
dziesięcioleciu XVII w. Jej architektura, dekoracyjne profilowanie 
naroży, tzw. boniowanie, rustykowany, tj. wykonany na wzór natural
nego łomu kamiennego portal, wyraźnie zaznaczone „piano nobile", 
czyli pierwsza kondygnacja zawierająca ciąg sal reprezentacyjnych - 
wszystko to wskazuje, że źródłem inspiracji były tu rzymskie pałace, 
projektowane przez Carla Madernę (1556-1629) i Giacomo della Portę 
(ok. 1540-1602). Jednak w stosunku do pierwowzorów rzymskich 
fasada zamkowa została wzbogacona akcentami pionowymi w posta
ci trzech wież - Zygmuntowskiej, mieszczącej bramę wjazdową na 
Dziedziniec Wielki, oraz dwóch wieżyczek narożnych. O jej wyrazie 
stylowym decydowały: wieża, artykulacja, tzn. rozmieszczenie otwo
rów okiennych, oraz dekoracyjne detale kamieniarskie. Fasada Zamku 
była pierwszą i największą realizacją stylu, jaki na przełomie XVI i XVII 
w. wykształcił się w kręgu dworu Zygmunta III pod wpływem architek
tury rzymskiej, i który dzisiaj nazywamy „stylem Wazów".
Do 1939 r. w pierwotnej, wczesnobarokowej postaci przetrwała jedy
nie Wieża Zygmuntowska. Artykulacja okien w części fasady, pomię
dzy narożnikiem południowym a Wieżą Zygmuntowską, uległa zmia
nie w latach 1679-1681 w związku z budową nowej Izby Poselskiej. 
Wazowski układ okien pozostał jedynie na klatce schodowej przy 
Wieży Zygmuntowskiej. Południowa część fasady, znana z tzw. po
miarów Patka (ze zbiorów Stanisława Patka, wykonanych w latach 
1720-1726), ukazywała stan z końca XVII w. W części północnej 
wazowski układ okien można odczytać także z tych pomiarów - 
w przyziemiu i na „piano nobile" było dziewięć, rozmieszczonych 
nieregularnie okien. Widok tej części fasady z jeszcze istniejącym 
wystrojem wazowskim znamy też z rysunku pomiarowego, sporzą
dzonego w 1852 r. przez inżyniera Ludwika Coriota, ale liczba okien 
wynosi dziesięć. Taki wygląd wprowadzono w końcu lat trzydziestych 
XVIII w., kiedy w skrzydle zachodnim urządzono dwukondygnacyjną 
Izbę Senatorską, której architektura wymagała wprowadzenia dodat
kowych okien. Natomiast w przyziemiu pomiar ten ukazuje osiem 
okien, rozmieszczonych nieregularnie w stosunku do okien pierwsze
go i drugiego piętra. Jest to pierwotne, wazowskie rozczłonkowanie 
okien, którego nie zmieniono podczas przebudowy w XVIII w. Do 1944 
r. zachowały się na tej części fasady dwie fazy budowy - wazowska 
w przyziemiu i osiemnastowieczna na „piano nobile" i drugim piętrze. 
W połowie XIX w. fasadę rozczłonkowano płaskimi pilastrami w stylu 
późnego klasycyzmu. Dekorację tę usunięto w okresie międzywojen-
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nym i fasadzie przywrócono częściowo charakter wczesnobarokowy, 
odtwarzając w narożach boniowanie oraz profilowanie obramień 
okiennych na wzór kamieniarki istniejącej na elewacji skrzydła pół
nocnego, które nie było przebudowywane od XVII w. Nie przywróco
no wówczas pierwotnego rozczłonkowania osi okiennych, gdyż wy
magałoby to zmiany układu wnętrz, nie zrekonstruowano także wieży
czek narożnych.
Głównym pionowym akcentem fasady oraz całej bryły zamkowej jest 
Wieża Zygmuntowska, występująca nieznacznie przed elewację. 
W dolnej kondygnacji znajduje się brama wjazdowa, ujęta portalem. 
W kondygnacji pierwszego i drugiego piętra naroża wieży ujęte są 
przez podwójne pilastry. Trzon wieży, wyrastającej ponad bryłę bu

dynku, składa się z dwóch kondygnacji: niższej, z pilastrami w naro
żach, ozdobionej podwójną, prostokątną płyciną, i wyższej, z podwój
nymi pilastrami w narożach, które podtrzymują belkowanie. Wieżę 
przykrywa cebulasty hełm z czterema dymnikami i iglicą, zwieńczoną 
chorągiewką. Taki kształt górnej części wieży potwierdzają wszystkie 
przekazy ikonograficzne, poczynając od tzw. zygmuntowskiej panora
my Warszawy z lat dwudziestych XVII w., przypisywanej Christianowi 
Melichowi. W pierwotnej, wazowskiej postaci Wieża Zygmuntowska 
została opisana w 1769 r. w Inwentarzu Zamku JKMci i Rzeczypospoli
tej...: „wieża wielka w kwadrat murowana, gankiem w kolo żelaznym^ 
niżej a wyżej zegarem w cztery strony pokazującym i kopułą w pirami
dę zrobioną, nad którą jabłko i chorągiewka z herbem Rzeczypospoli
tej z czterema dymnikami i gałkami wyzłacanymi, na wierzchu miedzią 
okrytą przyozdobiona". Wyzłacane gałki na dymnikach widoczne są 
na rysunku F.C. Schmidta z 1740 r. - była to „Panorama Warszawy od 
strony Wisły'1 - oraz na obrazie Bernarda Belotta-Canaletta z 1770 r„ 
przedstawiającym „Widok ogólny Warszawy od strony Pragi”. Brak 
już jednak tych elementów na pomiarze L. Coriota z 1852 r.

1. Widok Zamku Królewskiego w panoramie Warszawy wykonanej w 1740 r. 
przez F.C. Schmidta

2. Południowo-zachodni narożnik Zamku (z lewej strony zdjęcia)
z miedziorytu W. Hondiusa wykonanego w 1646 r. (fot. M. Kietlińska)

3. Widok Zamku od strony południowo-zachodniej według M. Altomonte 
(fot. M. Karpowicz)

4. Wieża Grodzka po przebudowie według projektu A. Szyszko-Bohusza (fot. 
H. Poddębski, ok. 1938 r.)

5. Tzw. „Zygmuntowska panorama Warszawy" z lat dwudziestych XVII w., 
fragment z widokiem Wieży Grodzkiej (fot. W. Wolny)

6. Panorama Warszawy J.G. Feyge z 1700 r., fragment z Zamkiem (fot. W. 
Wolny)

6
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7. Wieża Zygmuntowską 
(Zegarowa) po odbudowie 
(fot. K. Nowiński, 1978 r.)

8. Fasada Zamku 
Królewskiego z Wieżą 
Zygmuntowską i obiema 
wieżyczkami narożnymi 
(fot. K. Nowiński, 1978 r.)

Wygląd wieżyczek narożnych znamy jedynie z kilku niezbyt dokład
nych przekazów ikonograficznych: sztychu Wilhelma Hondiusa wyko
nanego według rysunku Augustyna Locciego z 1646 r., ukazującego 
budowę kolumny Zygmunta III, i rysunku Marcina Altomontego 
z około 1700 r. Wieżyczki południowej możemy dopatrzeć się na 
zygmuntowskiej panoramie Warszawy, a północnej - na sztychowa
nym w 1649 r. przez Hondiusa widoku Warszawy na tle portretu Marii 
Ludwiki. Na każdym z tych przekazów wieżyczki i ich hełmy zostały 
przedstawione nieco inaczej. Na sztychu Hondiusa widzimy tylko 
południowo-zachodni narożnik Zamku z wieżyczką, której trzon two
rzą jak gdyby dwie kondygnacje, przedzielone wydatnym gzymsem. 
Dolna kondygnacja ozdobiona jest prostokątną płyciną, podobnie jak 
trzon Wieży Zygmuntowskiej. Wieżyczkę przykrywa baniasty hełm 
z latarnię i iglicą. Z kolei rysunek Altomontego ukazuje całą bryłę 
Zamku od strony południowo-zachodniej, wraz z fasadę i dwoma 
narożnymi wieżyczkami. Wieżyczka północna została tylko naszkico
wana, bardziej dokładnie przedstawił artysta wieżyczkę południowę. 
Jest ona jednokondygnacyjna, przykryta hełmem, inaczej ukształto
wanym niż na sztychu Hondiusa. Wieżyczka umieszczona jest na osi 
skrajnych okien fasady i elewacji południowej.
Forma wieżyczek na obu przekazach jest więc bardzo różna. Czy 
wynika to z jakiejś nieznanej przebudowy pomiędzy 1646 a 1700 r., 
czego nie można całkowicie wykluczyć pamiętajęc o zdewastowaniu 
Zamku przez Szwedów w 1656 r.? A może różnice te powstały na 
skutek niedokładności rysowników? Rozpatrujęc wartości poznawcze 
obu przekazów ikonograficznych, należy stwierdzić, że rysunek Alto
montego, mimo że szkicowany naprędce, lecz na pewno wykonany „z 
natury", jest bardziej wiarygodny niż sztych, będęcy przecież przeka
zem wtórnym. Nie wiemy, w jakim stopniu Hondius zniekształcił 
rysunek Locciego; szczególne wątpliwości budzi tu kształt hełmu 
i odsunięcie wieżyczki od osi skrajnych okien fasady, co jest mało 
prawdopodobne w budowli wczesnobarokowej.
Przywrócenie wieżyczek narożnych nadało więc fasadzie Zamku jej 
dawny, wczesnobarokowy charakter. Trzeba jednak zwrócić uwagę 
na to, że nie jest to ścisła rekonstrukcja stanu z pierwszej połowy XVII 
w. Odbudowa Wieży Zygmuntowskiej nie nastręczała większych 
trudności natury historycznej. Na dymnikach hełmu odtworzono 
cztery złocone kule, wspomniane w lustracji z 1769 r. Sądząc jednak 
z przekazów ikonograficznych - rysunku Schmidta i obrazu Canaletta 
- kule te były znacznie większe, przez co bardziej urozmaicały zwień
czenie wieży, tworząc jak gdyby rodzaj korony nałożonej na hełm. 
Ozdabianie hełmów złoconymi kulami było powszechnie stosowane 
w pierwszej połowie XVII w. Przykładów dostarczają liczne zwieńcze
nia wież i sygnaturek, zachowane zwłaszcza w Krakowie. Jednakże 
proporcje kuli w stosunku do wielkości hełmu są na nich zwykle 
większe.
Roczłonkowanie osi okiennych i wystrój kamieniarski fasady odtwo
rzono obecnie według konserwacji przeprowadzonej przez A. Szysz- 
ko-Bohusza w latach trzydziestych bieżącego stulecia, tzn. ukazującej 
stan z drugiej połowy XVII w. - w części południowej i z pierwszej 
połowy XVIII w. - w części północnej. Jedynym reliktem wazowskiego 

rozmieszczenia okien pozostała tylko kondygnacja przyziemia w pół
nocnej części fasady oraz okna Schodów Poselskich.
Wieżyczki narożne odtworzono według sztychu Hondiusa. Przekaz 
ten, jak wykazano wyżej, budzi jednak pewne zastrzeżenia. Wydaje się 
że na fasadzie zamkowej narożne wieżyczki były zaakcentowane 
jakimiś podziałami architektonicznymi, podobnie jak Wieża Zygmun- 
towska.
Bardziej pomocne były źródła ikonograficzne przy odbudowie Wieży 
Grodzkiej. Wieża ta, usytuowana w południowo-wschodnim narożu 
pięcioboku zamkowego, jest budowlą średniowieczną, która już w XV 
w. uległa częściowemu zburzeniu. Mury jej zachowały się tylko do 
wysokości pierwszego piętra. Wieża przestała być w sylwecie Zamku 
akcentem pionowym. W początku XVII w. włączono ją w zespół 
regularnie rozplanowanego pięciobocznego Zamku, a w jej wnętrzu 
urządzono kaplicę, choć nazwa wieży pozostała. W latach 1721-1725 
wieżę podwyższono o jedno piętro, a w latach 1850-1851 ozdobiono 
klasycystyczną dekoracją, którą usunięto po 1921 r. Wtedy też nastąpi
ła przebudowa wieży pod kierunkiem K. Skórewicza, a następnie (po 
1930 r.) - A. Sz^szko-Bohusza. Obie te realizacje nie były oparte na 
materiale historycznym.
Analiza źródeł ikonograficznych wykazała, że w XVII w. Wieża Grodzka 
była ukształtowana całkowicie odmiennie. Widać to na panoramie 
Warszawy z lat dwudziestych XVII w. przypisywanej Ch. Melichowi, 
panoramie E.J. Dahlberga z 1656 r., panoramie J.G. Feygego z 1700 r. 
Wieża była wówczas budowlę jednopiętrową, przykrytą dachem dwu
spadowym, a przylegającą do niej przybudówkę mieszczącą prezbite
rium kaplicy wieńczył kopulasty hełm z latarnią. Pozostawienie niskiej 
jednopiętrowej wieży wynikało z ogólnej koncepcji artystycznej i ideo
wej wczesnobarokowego Zamku, którego zasadniczą dominantą mia
ła być wysoka wieża, dzisiaj zwana Zygmuntowską, a dawniej Królew
ską, zaś niewielki kopulasty hełm wieńczący Więżę Grodzką miałtylko 
podkreślać sakralny charakter tej budowli.

Odbudowa bryły Zamku w charakterze stylowym wczesnego wazow
skiego baroku podyktowała konieczność przywrócenia podobnego 
charakteru Wieży Grodzkiej. Trudność takiego odtworzenia polegała 
na tym, że w XVII w. wieża była budowlą jednopiętrową, przykrytą 
dwuspadowym dachem, dzięki czemu kopuła nad przybudówką jako 
tło miała trójkątny szczyt wieży. Drugie piętro nadbudowano dopiero 
w latach dwudziestych XVIII w. Ponieważ na kondygnacji tej mieściły 
się wartościowe historycznie wnętrza, obecnie nie można było wieży 
obniżyć. Przyjęto więc rozwiązanie kompromisowe i wieżę odtworzo
no jako budowlę dwupiętrową z trzyspadowym dachem, tak jak było 
w XVIII w. Natomiast przybudówkę przykryto kopułą z latarnią, odtwo
rzoną na podstawie źródeł ikonograficznych. Wprawdzie w XVII w., 
gdy przybudówkę wieńczyła kopuła, budynek wieży był jednopiętro
wy, a w XVIII w., gdy nadbudowano jedną kondygnację, kopuła już nie 
istniała, wydaje się jednak, że w tym wypadku zastosowano metodę 
właściwą, pozostawiając lub przywracając wszystkie wartościowe 
historycznie elementy, zgodnie z konserwatorskimi zasadami sformu
łowanymi przez Jana Zachwatowicza.
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Tadeusz Chrzanowski

Karczmy 
i zajazdy
Karczmy i zajazdy polskie - to nie 
tylko temat otwarty w sensie nau
kowych badań, to także zagadnie
nie otwarte w sensie konserwator
skim. Mamy przykłady działalność) 
pozytywnej, działalności uwieńczo
nej sukcesami. Dlaczego tak opie
szale podążamy wytkniętą przecież 
wyraźnie drogą?

To przypadek, a nie rocznica, ale faktem jest, 
że lat temu dwadzieścia wydałem małą ksią
żeczkę pod tytułem: Karczmy i zajazdy pol
skie, w której starałem się scharakteryzować 
typy budowlane i bardzo trudną do uchwyce
nia ewolucję tego rodzaju budowli, a także 
naszkicowałem obyczajową stronę zagadnie
nia. W dziedzinie tej jest jednak jeszcze bar
dzo wiele do zrobienia. Powracam więc 
obecnie do sprawy nie po to, by rozwijać 
niegdyś podjęte wątki, ale by podzielić się 
uwagami na temat zmian, roli, funkcji, jed
nym słowem na temat losów dawnych kar
czem polskich po upływie sporego bądź co 
bądź czasu.
We wspomnianej książeczce podałem na za
kończenie Katalog ważniejszych karczem i za
jazdów zabytkowych, a przejrzenie go obec
nie daje sporo do myślenia. Przede wszyst
kim, uderzam się z rozmachem w piersi, kata
log ten jest bardzo niepełny: gromadziłem go 
w okresie, kiedy nie było jeszcze ani ewiden
cji zabytków, ani materiałów inwentaryzacyj
nych. Było to poniekąd szukanie na oślep i po 
omacku. Tak więc obecnie spis ten można by 
znacznie powiększyć i to nie tylko wprowa
dzając doń zabytki przeciętne, rzec można 
szeregowe, ale także bardzo ważne, jak np. 
zespół zajazdu klasztornego w Skępem na 
ziemi dobrzyńskiej.
Bardziej jednak znamienną i bolesną sprawą 
jest analiza stanu zachowania zarejestrowa
nych przeze mnie obiektów. Oczywiście da 
się tu wymienić wiele bardzo pozytywnych 
wypadków, na przykład przeprowadzenie 
konserwacji najwspanialszych niewątpliwie 
zabytków tego typu, jakimi są karczmy w Je 
leśni, Suchej i Sławkowie. Nieodżałowana dr 
Hanna Pieńkowska, długoletni konserwator 
zabytków województwa krakowskiego, ura
towała te wspaniałe budowle od zniszczenia 
i zagwarantowała im — co z punktu widzenia 
ochrony zabytków jest nie mniej ważne - 
właściwą funkcję. Jeśli dziś zbacza się z drogi 
lub specjalnie jedzie do Suchej, aby w tamtej
szej karczmie posmakować regionalnego

1. Niezwykle bogata 
jest ikonografia 
rodzajowa ukazująca 
„życie codzienne 
karczmy"; Michał 
Stachowicz przedstawił 
z początku XIX w. 
wnętrze gospody „Na 
górce"
2. Projekt poczty 
(domu zajezdnego) 
w Płocku, według 
książki „Wzory na 
domy zajezdne... 
Warszawa 1824
3. Dziedziniec zajazdu 
klasztornego
w Skępem, stan 
obecny

2
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4. Klasycystyczna 
karczma w Jarosławcu 
w obrębie Fundacji 
Staszica
5. Karczma dworska 
z początku XIX w.
w Mielęcinie koło 
Kępna
6. Nie istniejący już 
wielki zajazd
w Rakołupach
7. Zburzona przed 
kilku laty karczma 
w Słaboszowie
8. Karczma
w Sławkowie, jedna 
z najpiękniejszych 
w Małopólsce

9. Karczma w Suchej 
po odnowieniu
10. Pseudozabytkowy 
zajazd w Limanowej- 
Sowlinach (wszystkie 
zdjęcia: T. Chrzanowski!
11. Dawny zajazd 
(pierwsza poł. XIX w.) 
w Paprotni koło 
Sochaczewa; na 
pierwszym planie 
wozownia

9 
specjału - żurku i spędzić czas w nastrojo
wym wnętrzu, jeśli PTTK gwarantuje spraw
ną obsługę turystów wybierających się przez 
Jeleśnię w Beskid Żywiecki, to mamy tu naj
lepszy przykład sukcesu konserwatorskiego. 
Niestety, z takiego przeglądu wynika o wiele 
więcej przykładów negatywnych. Nie mam 
dziś pełnej ewidencji tego, co jeszcze ocalało, 
a co całkowicie przepadło dla nas i dla dzie
jów kultury oraz obyczajowości naszego na
rodu. Mogę wymienić jedynie kilka obiektów, 
ale właśnie takich, których strata - z mojego 
punktu widzenia, a więc poniekąd badacza 
zagadnienia - jest stratą niepowetowaną. 
Przestała np. istnieć nieprzeciętna w swej 
skali i formie karczma w Rakołupach (Lubel
skie), której olbrzymi tzw. stan - stajnię i wo
zownię - pokrywał dach o zaokrąglonych 
połaciach, tworzący formę elipsoidalną. Ro
zebrano drewnianą karczmę w Strzyżewicach 
(pod Bychawą, Lubelskie), klasyczny na do
brą sprawę przykład tego, co określiłem jako 
„wariant II” (stan dostępny przez podcień 
ciągnący się wzdłuż frontowej elewacji bu
dynku głównego). Zupełnie niepotrzebnie, 
a żeby nie owijać w bawełnę - barbarzyńsko, 
żniszczono póżnoklasycystyczną karczmę 
murowaną w Słaboszowie (ziemia proszo- 
wicka), o filarowym podcieniu, obiegającym
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budynek z dwóch stron. Niewykluczone, że 
projektantem tego oryginalnego zabytku był 
Henryk Marconi, z którym wiąże się miejsco
wy, nie mniej oryginalny neogotycki kościół. 
Znikło też lub uległo przebudowie (co zresztą 
na jedno wychodzi) wiele podwarszawskich 
zajazdów, w tym ostatni, który był jeszcze 
czynny jako zajazd po wojnie, i który dał 
nazwę całemu osiedlu: w Wygodzie, przy 
szosie Warszawa-Radom-Kraków. Zapewne 
nie istnieją już budowle w Kroczewie pod 
Płońskiem i niezwykle interesujący, ze sta
nem wzdłuż całego budynku zajazd w Ostro- 
wiu pod Przemyślem. Zagrożony jest uroczy, 
niewielki zajazd w Nowym Targu przy ul. 
Waksmundzkiej. Do skansenu miała być 
przeniesiona drewniana karczma mazurska 
z Małszewa pod Szczytnem, podobnie jak to 
się stało z karczmą z Podwilka, znajdującą się 
obecnie w parku etnograficznym w Zubrzycy 
Górnej na Orawie.
Nie chodzi tu zresztą o statystykę, ale o sam 
fakt, że bardzo poważne straty w dziedzinie 
tak oryginalnych i tak bardzo polskich zabyt
ków nastąpiły w okresie gwałtownego roz
woju ruchu turystycznego. Kończąc przed 
dwudziestu laty swą książeczkę, pisałem z na
iwnym optymizmem: „Coraz żywiej rozwija 
się turystyka. Niewątpliwie pociągnie to za 
sobą, między innymi, również konsekwencje 
architektoniczne: przy żywiej uczęszczanych 
szosach, w najpiękniejszych okolicach nasze
go kraju, powstawać będą i już nawet po- 
wstają gospody i domy zajezdne dla podróż
nych i dla turystów. Oby ich kształt architek
toniczny był równie wartościowy i piękny, jak 
pięknymi były kształty dawnych polskich kar
czem. Oby harmonizowały z krajobrazem na
szego kraju. Ale to jest już sprawa architekta - 
a nie historyka sztuki".
Z perspektywy lat dwudziestu muszę powie
dzieć z przykrością: architekci nasi razjeszcze 
wykazali gruntowne niezrozumienie formy 
wypracowanej przez polską tradycję, 
upstrzyli magistrale architektonicznymi po
tworkami, które w najlepszym wypadku są 
śmieszne, w żadnym chyba - architektonicz
nie udane. W sukurs przyszli im plastycy 
i w sposób cepelijno-prowincjonalny przyoz
dobili wnętrza pseudoludowymi meblami. 
Szczytem w tym zakresie są wnętrza tzw. 
karczem słupskich, które urządzono w wielu 
miastach polskich i za granicą: bardzo dobre 
menu, naprawdę oryginalny jadłospis kłócą 
się tam z urządzeniem wnętrz, prezentującym 
szczyty kiczu.
Ostatnio obserwujemy próby nawiązania do 
form tradycyjnych w architekturze rozmai
tych moteli i zajazdów, ale razjeszcze mści się 
na projektantach ich zupełna nieznajomość 
historycznej formy architektonicznej. Oto kia 
syczny przykład: Limanowa-Sowliny. Muszę 
się zastrzec - Limanowa dokonała naprawdę 
imponującego kroku naprzód i dzięki aktyw 
ności lokalnych władz przeobraziła sięzokro- 
pnego, zaniedbanego miasteczka, a ściślej 
„dziury”, w bardzo sympatyczne miasto z do
brymi sklepami i bardzo dobrymi lokalami 
gastronomicznymi. Podobnie jak w wypadku 
„karczem słupskich", nie krytykuję jakości, 
ale formę. Zajazd w Sowlinach (przedmieście

1. Karczma i stan zajezdny w Wygodzie przed 1958 
r. (fot. T. Chrzanowski) 

Limanowej) jest po prostu odwzorowaniem 
niedaleko stąd położonego drewnianego 
dworu w Świdniku, śmiało powiedzieć moż
na - jednego z najpiękniejszych dworów typu 
alkierzowego w kraju. Niestety, jego limano
wska replika jest nieudana. Zwiększając zna
cznie skalę, już tym samym zafałszowano 
formę, co gorzej, chciano ją jeszcze dodatko
wo wzbogacić, wprowadzając pomiędzy al
kierze podcienia, a więc fałszując istotę 
formy.
Powróćmy jednak do karczem właściwych. 
Przecież istnieje obecnie znacznie większa niż 
przed laty możliwość wykorzystania i uak
tywnienia tego rodzaju zabytków, ale znów 
występują zahamowania, które określić moż
na by mianem „myślenia PSS". W myśleniu 
tym pierwszą zasadą jest rentowność, a nie 
to, że działalność bądź co bądź państwowej 
instytucji może przecież wliczyć w swe koszty

także powinności wobec kultury narodowej. 
Klasycznym przykładem tego typu działal
ności -to dla mnie przypadek Orońska, dużej 
miejscowości, położonej mniej więcej w pół 
drogi między Kielcami a Radomiem, przy 
szosie E-7. Wystawiono tam pawilon gastro
nomiczny: typowe pudełko z dużymi oknami 
od frontu, który w ciągu paru lat przeobraził 
się w okropną spelunkę. Niemal naprzeciw 
kilkadziesiąt metrów od pawilonu znajduje 
się zabytkowa karczma, jedna z ciekawszych 
w tej okolicy. Nikomu nie przyszło na myśl, że 
urządzenie tu zajazdu byłoby i celowe, i cen
ne z punktu widzenia kultury. Ponadto spra
wiłoby, że nie mogłaby nastąpić tak daleko 
idąca degradacja „lokalu gastronomiczne
go", jak to widzimy w wypadku owych pudeł
kowatych knajp i sklepów, które nie tylko 
zaśmiecają krajobraz, ale i cywilizacyjny sta
tus naszego kraju.

Karczmy, zajazdy
i poczty w okolicach Grójca
Do niedawna jeszcze na obszarze byłego po
wiatu grójeckiego istniało aż osiem karczem, 
w większości z zajazdami (Borowe, Promna, 
Raszyn, Szczęsna, Szczerbanówka, Wygoda, 
Załuski), oraz cztery dawne rządowe stacje 
pocztowe (Belsk, Grójec, Sękocin, Tarczyn). 
Wszystkie te budynki były parterowe i muro
wane, tylko w Grzędach znajdowała się w ze
spole zajezdnym drewniana kuźnia. Wszyst
kie też - z wyjątkiem karczmy w Promnej, 
związanej z końcem XVIII w. - pochodziły 
z XIX stulecia. Budynki karczem były zindywi
dualizowane, chociaż ciekawą bryłę miała 
jedynie karczma w Promnej o podcieniowych 
narożach, natomiast stacje pocztowe wznie
sione zostały na podstawie budowlanych 
wzorników, jakie dla tego rodzaju budowli 
były propagowane przez czynniki rządowe 
Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kon
gresowego. Poczty więc składały się zwykle 
z trzech budynków: głównego, usytuowane
go do drogi kalenicowo, oraz ustawionych do 
niego prostopadle dwóch bocznych oficyn. 
Stacja pocztowa w Grójcu miała niegdyś wy
jątkowo cztery budynki, a pozostałe stacje - 
po trzy.

Większość grójeckich karczem zajezdnych 
oraz dawnych poczt zlokalizowana była przy 
dziewiętnastowiecznym bitym trakcie war- 
szawsko-krakowskim, a tylko karczmy w Bo- 
rowem i Promnej oraz poczta w Belsku znaj
dowały się na jego poboczach, przy trasach 
dojezdnych.
Autor krótkiej notatki sprzed przeszło dwu
dziestu laty tak charakteryzuje karczmy usy
tuowane przy trakcie do Grójca (H.J. Świder
ski, Dawne poczty polskie. Z Warszawy do 
Grójca, „Ziemia", nr 7, 1957, s. 19): „Najcie
kawsze i najlepiej zachowane zespoły znajdu
ją się w Grzędach i Wygodzie. Pierwszy z nich 
składa się z budynku stajennego, zajezdnego 
i mieszkalnego (dla personelu zajazdu) oraz 
drewnianej kuźni. Całość stoi wzdłuż drogi, 
a pierwszy i ostatni budynek wysunięto do 
przodu tak, aby tworzyły otwarty dziedziniec. 
Uzupełnieniem tego założenia jest żuraw stu
dzienny. Zajazd w Wygodzie tworzy założenie 
podobne. Charakterystyczną i wspólną cechą 
omówionych założeń jest ich lokalizacja. 
Wszystkie one zostały usytuowane po prawej 
stronie traktu jadąc z Warszawy w kierunku 
Krakowa”.
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2. Główny budynek 
dawnej poczty
w Tarczynie, stan 
przed 1958 r. (fot. T. 
Chrzanowski)
3. Dawna karczma
w Borowem, stan 
z 1958 r. (fot. T.
Chrzanowski)
4. Karczma
w Promnej: A - stan 
z 1968 r. (fot. S. 
Deptuszewski), B - 
stan sprzed 1916 r. (fot. 
W. Wolny)

Właśnie ta „wspólna cecha" - usytuowanie 
po prawej stronie traktu było przyczyną za
głady części tych budowli, zwłaszcza że do 
ostatnich lat tylko niektóre budynki figurowa
ły w ewidencji konserwatorskiej (m.in. Belsk, 
Grójec, Promna, Raszyn). Toteż gdy po 1970 
r. opracowywano i zatwierdzano plan budo
wy dwupasmowej szosy do Krakowa, ani 
projektanci i budowniczowie, ani też ówczes
ne władze konserwatorskie województwa 
warszawskiego nie wzięły pod uwagę tych 
zabytków dawnej kultury materialnej, czyn
nych jeszcze w latach czterdziestych, a nawet, 
jak karczma w Wygodzie, w latach sześćdzie
siątych.
Próżno więc dziś szukać poczty w Sękocinie, 
nie można odnaleźć karczem w Załuskach, 
Szczęsnej, Szczerbanówce, okaleczone zo
stały karczmy w Grzędach i Wygodzie, pozba
wione swych charakterystycznych zajazdów 
i innych budynków, same też przeznaczone 
niebawem do rozbiórki. A można było prze
cież przesunąć, jeśli nie na całej trasie, to 
tylko w tych miejscach, nowy pas jezdni na 
„lewą" stronę, a dawne zajazdy położone 
przy „odmłodzonej" szosie wykorzystać dla 
turystycznego zagospodarowania jej obrze
ży. Niebawem przecieżza wzorem Wielkopol
ski czy Nowosądecczyzny będziemy wznosili 
tu nowe zajazdy.
Na szczęście dla poczt w Grójcu i Tarczynie, 
wokół tych miasteczek powstają obwodnice, 
nie ma więc na razie bezpośredniego zagro
żenia dla tych zabytków. Wywalczono także - 
tu ukłon w stronę Stołecznego Urzędu Kon
serwatorskiego - „nietykalność" karczmy 
w Raszynie, która ma niebawem być prze
kształcona na gminny dom kultury, choć nie 
jest pewne, czy takie właśnie użytkowanie 
tego budynku jest najszczęśliwsze. Wyko
rzystywane są też budynki pocztowe w Bel
sku, ale nie wydaje się, aby obecny użytkow
nik miał wiele serca dla powierzonych mu 
zabytków. Zniknęła natomiast bezpowrotnie 
klasycystyczna karczma w Borowem (roze
brana jeszcze około 1958 r.), a karczma 
w Promnej, położona przy bocznej drodze 
łączącej Warkę z traktem warszawsko-krako- 
wskim, wymaga szybkiej konserwacji. Ten 
parterowy budynek, założony na planie wy
dłużonego prostokąta, przykryty wysokim 
naczółkowym dachem gontowym, z narożny
mi czterokolumnowymi podcieniami od fron
tu, należy do bardziej interesujących rozwią
zań spośród zachowanych w kraju tego typu 
obiektów. Powyższy opis nie jest zupełnie 
zgodny ze stanem faktycznym, bowiem jesz
cze w 1918 r. budynek został „obcięty" o roze
braną wówczas zachodnią część z narożnym 
podcieniem. Karczma w Promnej ma być 
jednak podobno w najbliższym czasie odno
wiona i przywrócona do swej pierwotnej fun
kcji użytkowej, może więc warto byłoby po
kusić się - jeśli istniejące plany tego nie 
przewidują - o rekonstrukcję tej rozebranej 
podcieniowej części.
Trzeba też wysunąć apel pod adresem Zarzą
du Muzeów i Ochrony Zabytków o przeanali
zowanie przebiegu drugiego pasma szosy na 
odcinku Radom-Kraków pod kątem dalszych 
budowli zabytkowych, zwłaszcza usytuowa
nych po „prawej" stronie klasycy stycznych 
domków dróżników z rejonu Szydłowca, Su
chedniowa i Kielc. (rb)
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Porozmawiajmy o rzeźbie Maria Lewicka

Z zabytkami rzeźby spotykamy się bardzo często, częściej niż np. 
z zabytkami malarstwa, grafiki czy rzemiosła artystycznego. Ogląda
my rzeźbę zespoloną z architekturą lub samoistną - na ulicach, 
placach, w kościołach, kapliczkach przydrożnych, na cmentarzach, 
we wnętrzach zabytkowych i mieszkalnych, wreszcie w muzeach.

Odróżnia się dwa wielkie działy rzeźby: pełno- lub półpełnoplastyczną 
oraz relief. Relief - inaczej płaskorzeźba - charakteryzuje się tym, że 
jest kompozycją rzeźbiarską związaną z tłem, wykonaną niejako na 
płycie. Znamy relief wypukły-z elementami rzeźby wyraźnie wystają
cymi z tła, płaski - o elementach nieznacznie eksponowanych i wklę
sły, w którym elementy są cofnięte w stosunku do tła.
Z punktu widzenia funkcji rozróżniamy rzeźbę kultową, wotywną, 
nagrobną, portretową, pomnikową, ogrodową, dekoracyjną, związa
ną z architekturą (monumentalną), rzeźbę „małą" (dekoracyjne figur
ki), drobiazgi rzeźbiarskie.
Tematem rzeźby bywa człowiek (posąg, figura, głowa, biust, popier
sie, grupa), zwierzę lub wyobrażenie abstrakcyjne. W rzeźbie dekora
cyjnej występuje bardzo różnorodna ornamentyka - geometryczna, 
roślinna, zwierzęca i fuguralna. Przedstawienia reliefowe dają moż
ność rozszerzenia tematyki, zbliżając ją do malarskiej.
Twórczość rzeźbiarska jest wieloetapowa. Czynnościami wstępnymi 
w pracy rzeźbiarza są studia rysunkowe, szkice rzeźbiarskie, modelo
wanie projektu zamierzonego dzieła w jakimś nietrwałym materiale 
plastycznym, sporządzanie odlewów gipsowych z modeli itp., aby 
wreszcie rzeźbę wykuć, wyciosać czy odlać w obranym tworzywie. 
Tworzywa rzeźbiarskie są bardzo różne. Mogą nimi być: kamień, 
drewno, metal, masy ceramiczne, glina, gips, wosk, kamienie szła 
chetne i półszlachetne, kość słoniowa, tworzywa sztuczne itp.
Każde tworzywo wymaga innej obróbki, za pomocą innych narzędzi; 
istnieje więc wiele technik rzeźbiarskich. Od systemów obrabiania 
materiałów twardych za pomocą młotków, dłut, szpiców, a w końco
wych etapach ich gładzenia, polerowania czy szlifowania, różnię się 
te, które związane są z materiałami zastygającymi i twardniejącymi 
(takimi jak np. glina), wymagającymi bezpośredniego udziału rąk. 
Zasadniczo różnią się odlewnicze techniki metalowe. Polegają one na 
odtworzeniu w metalu modelu wykonanego przedtem z masy nie
trwałej; używa się do tego formy odlewniczej stanowiącej dokładny 
negatyw przyszłej rzeźby (odlewu), którą po wyjęciu z formy wykańcza 
się już tylko ręcznie. Rzeźbiarskie obróbki drewna noszą nazwę snyce
rstwa. Rzeźba drewniana łączy się często z polichromią, pokrywającą 
rzeźbę barwną warstwą malarską. Do technik rzeźbiarskich zalicza się 
też stiuk (zarówno technika, jak i jej produkt noszą tę samą nazwę). 
Jest to wykonanie rzeźb i płaskorzeźb oraz detali architektonicznych 
(modelowanych ręcznie lub wyciskanych szablonami bądź odlewa
nych w formach) z masy sporządzanej z zaprawy gipsowej i wapien
nej, połączonej z pyłem marmurowym lub piaskiem.
O stylu indywidualnym artysty, podobnie zresztą jak w szerszym 
znaczeniu o stylu epoki, decyduje zastosowanie i zespolenie różnych 
efektów plastycznych. Przykładowo - głębsze lub płytsze cięcia, ostre 
lub łagodne kształty, rodzaj zastosowanej obróbki powierzchni (faktu
ry) dają w efekcie różne wrażenia światłocieniowe.
Patrząc na zabytki rzeźby, warto pomyśleć o ogromnym wysiłku 
twórczym artysty. Gotowa rzeźba-to nie tylko końcowy efekt zrealizo
wanej koncepcji artystycznej, ale jakże często również ogromnego 
wysiłku fizycznego.

Na przestrzeni dziejów rozszerzał się zakres funkcji rzeźby, zmieniały 
się też podejmowane tematy. Podziwiając zespolone z architekturą 
zabytki rzeźby średniowiecznej, uświadamiamy sobie, jakim była 
istotnym elementem świątyń oraz klasztorów romańskich i gotyckich 
i jakznaczącym zarówno dla ogólnej koncepcji architektoniczno-deko- 
racyjnej, jak i programu ideowego związanego z każdym średniowie
cznym kościołem. Podporządkowana podziałom architektonicznym 
wypełniała ściśle wyznaczone dla niej miejsca - kapitele kolumn, 
fryzy, niekiedy całe płaszczyzny ścienne. Szczególnie ważnym miej
scem wypowiedzi rzeźbiarskich były portale z bogato opracowanymi, 
dekoracyjnymi obramieniami i tympanonem o rozbudowanym tema
tycznie przedstawieniu. Podobnie jak malarstwo, rzeźba średniowie
czna realizowała program ideowy kościoła przedstawieniami o zna

czeniu symbolicznym związanym z biblią i ewangelią. Plastyka była 
księgą dla rzesz ludzi nie umiejących czytać. Miała więc ważne zadanie 
do spełniania: przyciągając wzrok, powinna była opowiadać, pou
czać, przestrzegać...
Zabytki rzeźby wolno stojącej (nie zespolonej już nierozerwalnie 
z architekturą), nieliczne z okresu romańszczyzny, mnożą się w okresie 
gotyku. Są to rzeźby niezmiennie związane z kultem. W kościołach 
i muzeach oglądamy obecnie kamienne, częściej drewniane, polichro
mowane figury Chrystusa, Matki Boskiej i całej plejady świętych, 
określanych za pomocą symboli, z którymi były związane, czyli tzw. 
atrybutów (np. łuk określa św. Sebastiana, wieża - św. Barbarę, smok 
- św. Jerzego, muszla - św. Jakuba). Prócz figur pojedynczych gotyk 
pozostawił nam grupy rzeźbiarskie komponowane z dwóch lub wię
kszej liczby postaci; do tematów szczególnie często występujących 
należy bolejąca matka tzw. Pieta lub grupa Ukrzyżowania z figurami 
Matki Boskiej i św. Jana czy innych jeszcze świętych u stóp krzyża 
z ciałem Chrystusa.
Wspaniałymi zabytkami rzeźby charakterystycznymi dla gotyku są 
tzw. „ołtarze szafiaste" - ogromna „szafa" nad nastawą ołtarza, 
mieszcząca zespół rzeźb stanowiących grupę tematyczną, posiadają
ca z obu stron po jednym (tryptyk) albo większą liczbę skrzydeł 
(poliptyk), najczęściej ruchomych, zdobionych dwustronnie,'dzielo
nych na kwatery wypełniane płaskorzeźbionymi albo malowanymi 
scenami. Te podziwiane zabytki, będące niejednokrotnie prawdziwy
mi arcydziełami sztuki snycerskiej (jak np. ołtarz główny w kościele 
Mariackim w Krakowie), powstawały w wyniku wieloletnich prac 
całych warsztatów rzeźbiarskich.

1. Podziwiając zabytki rzeźby średniowiecznej zespolone z architekturą, 
uświadamiamy sobie, jak istotnym elementem świątyń romańskich 
i gotyckich była rzeźba; na zdjęciu - katedra w Sewilli
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2. Jak szczególnie ważnym miejscem wypowiedzi rzeźbiarskich były 
średniowieczne portale widać na zdjęciu romańskiego portalu w Tumie pod 
Łęczycą (fot. M. Moraczewska)
3. Przedstawienia związane z biblią i ewangelią miały znaczenie symboliczne, 
ich zadaniem było opowiadać, pouczać, przestrzegać...
Interesującym przykładem tego typu przedstawień jest zespół rzeźb pt. 
„Panny głupie” z katedry w Strasburgu
4. Gotyk pozostawił zabytkowe nagrobki z postacią zmarłego spoczywającą 
na tumbie zdobionej płaskorzeźbionymi scenami; na zdjęciu - nagrobek 
księcia śląskiego Henryka IV Probusa (fot. J. Mierzecka)

3
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5. Skrzydła ołtarzy gotyckich dzielone były na kwatery wypełniane 
rzeźbionymi lub malowanymi scenami; na zdjęciu - fragment tryptyku 
z kościoła w Pełcznicy (fot. ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN).
6. Rzeźba nowożytna uwydatnia cechy indywidualne i stany psychiczne 
człowieka; na zdjęciu - tzw. „Lament opatowski" w kolegiacie w Opatowie 
(fot. W. Wolny)
7. W epoce nowożytnej szczególnie popularny stał się pomnik konny. Jako 
przykład może tu posłużyć rzeźba Thorvaldsena - pomnik księcia Józefa 
Poniatowskiego w Warszawie (fot. A. Poddębski)

Nieliczne nagrobki w postaci płyt kamiennych lub metalowych wm on 
towy wanych w posadzkę lub ścianę zachowały się z okresu romańsz- 
czyzny. Gotyk pozostawił je w dużej liczbie. W tym okresie rozpowsze
chnił się również typ nagrobka w formie tumby (skrzyni), zdobionej 
scenami płaskorzeźbionymi, z leżącą na niej postacią zmarłego.

Rzeźbę średniowieczną charakteryzuje jej związek z architekturą, od 
której odrywając się zaczynała własne życie, związana jednak była

stale z wnętrzem sakralnym, służyła sakralnym celom. W czasach 
nowożytnych występowały również związki architektury z rzeźbą, 
a dzieła służące religii powstawały nadal, choć nie we wszystkich 
okresach równie licznie. Jednak nowożytność - to przecież zupełnie 
nowy okres w dziejach sztuki, która rozwijała się na nowych zasadach, 
służyła nowym celom i podejmowała nowe tematy. Figura ludzka 
zaczęła być celem samym w sobie i podobnie jak w malarstwie, 
również i w rzeźbie odkrywano piękno ciała ludzkiego, uwolnionego 
od fałd szatokrywających je w średniowieczu. Na te przemiany złożyło 
się wiele czynników - z jednej strony przykład rzeźby antycznej z jej 
wypracowanym kanonem idealnych proporcji, z drugiej zaś odkryw
czy stosunek do świata i człowieka, własne doświadczenia, studia 
anatomiczne, poszukiwania matematycznych proporcji. Pierwiastek 
świecki sztuki nowożytnej w rzeźbie wyraził się bardzo dobitnie. 
Tematy biblijne i ewangeliczne zyskiwały nowe symbole. Np. Dawid, 
bohater biblijny, stanowiący ulubiony temat wczesnego włoskiego 
renesansu, symbolizował teraz również treści świeckie - ideologię 
młodych republik miejskich (młodzieńczy Dawid), wyzwalających się 
spod władzy tyranów (pokonany przez niego potężny Goliat).
Ogromny rozwój rzeźby religijnej obserwujemy w okresie baroku, 
który pozostawił bardzo dużo zabytków. Poszukiwano wtedy nowych, 
silnych efektów oddziaływania na wiernych, których trzeba było 
zdobywać i zjednywać dla Kościoła w czasie kontrreformacji. Był to 
ostatni w dziejach najbujniejszy okres rozwoju rzeźby religijnej, która 
zyskała wówczas specyficzne cechy: dynamizm, patos i teatralność. 
Portret rzeźbiarski, sporadycznie jedynie występujący w średniowie
czu, rozpowszechnił się i rozwijał w epoce nowożytnej jako sztuka 
portretowania człowieka rzeczywistego. W wizerunkach władców, 
wodzów, bohaterów, ludzi zasłużonych, uwydatniano indywidualne 
cechy człowieka, np. siłę, okrucieństwo, mądrość, a nie jak to było 
w epoce wcześniejszej -tylko symbole tych cech. W związku z kultem
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8. Polska sztuka renesansu legitymuje się wieloma zabytkami rzeźby 
nagrobnej o wysokim poziomie artystycznym; na zdjęciu - fragment 
nagrobka arcybiskupa Jana Przerembskiego z kolegiaty w Łpwiczu (fot. E. 
Kozłowska-Tomczyk)

9. Attyki kamienicy Przybyłów w Kazimierzu Dolnym stanowią przykfad 
detalu rzeźbiarskiego, w którym wyraziły się lokalne odmiany renesansu (fot. 
E. Falkowski)

10. Harmonijne zespolenie architektury, malarstwa i rzeźby-to podstawowa 
cecha sztuki baroku. Widać to we wnętrzu dawnego kościoła bernardynów
w Piotrkowie (fot. E. Kozłowska-Tomczyk)

11. Istotą secesji był specyficzny ornament wyrażany w architekturze 
metodami rzeźbiarskimi; na zdjęciu -- fragment elewacji kamienicy w Łodzi 
(fot. T. Kaźmierski)

12. O tym, jak budowla stawała się swobodnie traktowaną bryłą rzeźbiarską, 
świadczy dzieło Gaudiego - kościół Świętej Rodziny w Barcelonie (fot. T. 
Barucki)
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jednostek wybitnych na plan pierwszy wysunęła się rzeźba pomniko
wa. Szczególnie popularny stał się pomnik konny, dający artyście 
ciekawą możliwość kompozycji człowieka ze zwierzęciem. Będąc 
obiektem studiów rzeźbiarskich od XV w., znalazł swoją idealną 
realizację dopiero w końcu XVIII w. w pomniku Piotra I, dziele 
Falconeta w Leningradzie. Wiek XIX przyniósł różnorodność rozwią
zań formalnych, wprowadzając pomnikowe kompozycje wieloposta- 
ciowe; nowe układy społeczne znalazły odbicie w rozszerzeniu tema
tyki (ukazywanie pracy, robotnika, mieszczanina).
Specyficzną formą pomnika rozpowszechnionego w Europie od cza
sów baroku stała się kolumna. Prosta, zwieńczona kapitelem, czasem 
kręcona, jak na barokowych ołtarzach, często wzbogacana dekoracją 
rzeźbiarską z ustawioną na szczycie rzeźbą figuralną świętego lub 
osoby świeckiej, jak to ma miejsce na kolumnie Zygmunta III w War
szawie - pierwszym w Polsce świeckim pomniku ustawionym na 
otwartej przestrzeni. Rzeźba pomnikowa daje specyficzną okazję do 
refleksji historycznych: oto jak w danej epoce uczczono tego właśnie 
człowieka, eksponując takie jego czyny, takie cnoty, tak wyglądał, 
takim chciał pozostać dla potomności. Rzeźby pomnikowe powstawa
ły zwykle w zaplanowanym z góry otoczeniu. Oglądając zabytki tego 
typu dobrze jest wiedzieć, czy przetrwały w pierwotnym miejscu, czy 
też zyskały nowe otoczenie i na jakiej zasadzie z nim współgrają?
Rzeźba ogrodowa rozpowszechniła się wraz z rozwojem sztuki plano
wania ogrodów. Zarówno francuski styl ogrodowy w XVI w. do 
połowy XVII w., jak i styl angielski w wieku XVIII, a następnie wszelkie 
eklektyczne koncepcje wieku XIX, uwzględniały w swoich kompozy
cjach udział rzeźby. Również w przemyślanych założeniach urbanisty
cznych nowożytności, a szczególnie w okresie baroku, rzeźba odgry
wała rolę niepoślednią. Do szczególnie efektownych należały rzeźby 
fontann, które stały się ozdobą zespołów miejskich i założeń pałaco
wych zwłaszcza w wiekach XVII i XVIII.
Rzeźba nagrobna przeżywała swój wspaniały rozkwit w XVI i XVII w. 
Nasza sztuka legitymuje się w tej dziedzinie szczególnie dużą liczbą 
zabytków, wśród których wiele jest dzieł najwyższej rangi. Ten typ 
rzeźby jest niezwykle ciekawy zarówno z punktu widzenia historyczne
go - przedstawianej osoby, jej cech portretowych, stroju, akcesoriów, 
towarzyszących napisów - jak i artystycznego, bowiem nagrobki 
reprezentują często bardzo wysoki poziom twórczości rzeźbiarskiej. 
Wiek XVIII pozostawił wiele nagrobków nawiązujących do form rzeź
by antycznej. Interesujące pomniki nagrobne XIX w. możemy oglądać 
na funkcjonujących do dziś cmentarzach.
Prócz rzeżbiarsko-reliefowej formy nagrobka figuralnego rozpowsze
chniły się w sztuce nowożytnej epitafia - ozdobne tablice ku czci 
zmarłego z jego portretem, czasem ze sceną figuralną, w bogatym 
rzeźbionym obramieniu, zawieszane na ścianach kościołów.
Wobec znacznego rozszerzenia funkcji rzeźby, w okresie nowożytnym 
rzeźba architektoniczna nie wysuwa się tak zdecydowanie na plan 
pierwszy, jak to miało miejsce w średniowieczu. Renesans w swojej 
czystej formie powracał do form antyku, sięgając po klasyczny detal 
wraz z jego „porządkami”, które wymagały pięknie rzeźbionych 
kapiteli kolumn i fryzów. Niezależnie od tego, wszędzie tam w Europie, 
gdzie pojawiły się lokalne odmiany renesansu, wyraziły się one 
właśnie w detalu rzeźbiarskim; u nas szczególnie dobitnie na przykład 
w attykach, szczytach i na ścianach fasad. Barok i rokoko przyniosły 
znów ogromny rozwój rzeźby architektonicznej. Notuje się wówczas 
niesłychany rozwój dekoracji stiukowej. Harmonijne zespolenie archi
tektury z malarstwem i rzeźbą dla zrealizowania jedynej w swoim 
rodzaju koncepcji artystycznej - to podstawowa cecha i wyróżnik tego 
okresu dziejów sztuki, który pozostawił bardzo wiele cennych zabyt
ków. Próby przełamania akademickiego klasycyzmu, jaki zapanował 
w architekturze XVIII w., nie szukającego rozwiązań własnych, sięgają
cego po gotowe wzory antyku, pojawiły się w secesji, której istotą był 
przecież specyficzny ornament, wyrażany w architekturze metodami 
rzeźbiarskimi. Warto wreszcie przypomnieć, że w okresie moderniz
mu zrodziła się tendencja rzeźbiarskiego formowania architektury - 
budynek stawał się swobodnie traktowaną bryłą rzeźbiarską.

W następnym zeszycie „Spotkań z zabytkami" porozmawiamy o cha
rakterystycznych dla naszego kraju dziełach sztuki rzeźbiarskiej.
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Tadeusz M. Trajdos

Od 
lubelskiej 
kaplicy 
zamkowej 
do 
politycznych 
planów 
Jagiełły
Badania historyczne przeprowadzone przez 
autora artykułu w ramach rozprawy doktor
skiej pt. „Władysław Jagiełło wobec katoli
cyzmu i prawosławia w Koronie i na Litwie 
1386-1434" przyniosły rezultaty znacznie 
zmieniające obraz kaplicy Św. Trójcy 
na zamku lubelskim, pokutujący w dotych
czasowej literaturze. W związku z tym przed
stawiamy niektóre spostrzeżenia poczynio
ne przez autora w trakcie prac badawczych. 

Kaplica Św. Trójcy na zamku lubelskim jest 
jedynym w Polsce obiektem średniowiecznej 
architektury sakralnej, którego wnętrze wy
pełniają zachowane niemal w całości pięt- 
nastowieczne malowidła w stylu bizantyj
skim. W dwóch innych kościołach polskich, 
ozdobionych freskami bizantyjskimi z XV w. - 
katedrze sandomierskiej i kolegiacie wiślic
kiej - zachowały się jedynie fragmenty daw
nej dekoracji, i to przeważnie uszkodzone 
późniejszymi restauracjami. Polichromia ka
plicy lubelskiej należy do grupy malowideł 
w stylu bizantyjskim, wykonanych na polece
nie króla Władysława Jagiełły u schyłku XIV 
i na początku XV stulecia. Do grupy tej, poza 
wspomnianymi cyklami z Sandomierza i Wi
ślicy, należy zaliczyć nie istniejące już malo
widła w kościele opactwa benedyktynów Św. 
Krzyża na Łyścu, w chórze katedry gnieźnień
skiej, a także w kaplicy Św. Trójcy (Sonki 
Holszańskiej) w katedrze krakowskiej oraz 
sypialni królewskiej na Zamku Wawelskim. 
Wszystkie wymienione malowidła wiązały 
się ściśle z typem dewocji uprawianej w 
dworskim środowisku Jagiełły, który usiło
wał połączyć wierność wobec tradycji katolic
kiej, obowiązującej w Królestwie Polskim, 
z indywidualnym wyznaniem wiary, będą
cym syntezą jego doświadczeń religijnych 
i emocji przeżytych w zetknięciu z cywilizacją 
łacińską w Polsce. Długi okres panowania 
nad mocarstwem polsko-litewskim (1386- 
1434) umożliwił mu adaptację osobistych za
patrywań religijnych do oficjalnego kultu ka
tolickiego, którego treść wzbogacił jednak 
nowymi akcentami. Najlepszym tego przeja
wem była skrupulatność, z jaką przestrzegał 

uczestnictwa w celebracji nabożeństw i ob
rzędów, wymagających obecności władcy 
katolickiego jako symbolu państwa. Jedno
cześnie zaś eksponował te elementy kultu, 
które wyrażały jego wzruszenia osobiste. Na 
tym tle rysuje się bardzo silny kult relikwii św. 
Krzyża (Łysieć), zrodzony z najwcześniej
szych kontaktów z klasztorem świętokrzy
skim, kult maryjny (afirmowany w Wiślicy 
i Sandomierzu) oraz kult Św. Trójcy.

2
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Pozycja kaplicy Św. Trójcy na zamku lubel
skim w ramach polityki kościelnej i życia 
religijnego Jagiełły ma charakter szczególny. 
Polichromia odkryta spod warstw tynku 
przez rosyjskich archeologów i historyków 
sztuki na początku XX w. zyskała wiele ko
mentarzy i opracowań.

Spory o kaplicę
Jeden z zasadniczych sporów prowadzonych 
wokół kaplicy dotyczył problemu czasu i oko
liczności fundacji. Kaplica Św. Trójcy-cegla- 
na hala dwunawowa na jednej podporze, 
z niewielkim chórem zamkniętym trójbocznie 
- przypominała badaczom tzw. kościoły kazi
mierzowskie z połowy XIV w. Stąd powstało 
przekonanie, iż inspiratorem samej architek
tury był Kazimierz Wielki.
Jest to jednak przekonanie niczym nie uza
sadnione. Małopolskie kościoły halowe po
wstałe w drugiej połowie XIV w. nie ograni
czały się bynajmniej do mecenatu Kazimierza 
Wielkiego, a ich struktury nie traciły aktual
ności także w wersjach piętnastowiecznych 
(np. kościół Św. Krzyża w Krakowie). Ponadto 
bogate przekazy źródłowe - relacje Długosza 
i teksty wizytacji biskupich - jednoznacznie 
przypisują fundację murowanej kaplicy go
tyckiej Św. Trójcy wyłącznie Jagielle. Kaplica 
na zamku lubelskim istniała naturalnie 
wcześniej, jako instytucja integralnie włączo
na w organizm zamku starościńskiego-zna
my przekazy sygnalizujące jej obecność już 
w pierwszej połowie XIV w. Było to jednak 
drewniane pomieszczenie służące do celów 
kultowych staroście, burgrabiemu i załodze 
zamkowej. Nową kaplicę-o dużej skali i zna
komitych walorach konstrukcyjnych - 
wzniósł dopiero Jagiełło. Pomijam tu głoszo-

1. Kaplica Św. Trójcy na lubelskim zamku (fot. K. 
Nowiński)
2. Zachowana w kaplicy inskrypcja fundacyjna 
(fot. T. Trajdos)
3. Polichromowana baszta chórowa
4. Portret Jagiełły (klęczący, z lewej strony) ze 
sceny adoracyjnej (fot. T. Trajdos)
5. Scena adoracyjna - akolici królewscy (fot. B. 
Kornatowski)
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ne na początku XX w. poglądy o budowie 
kaplicy rzekomo przez kniaziów ruskich 
w czasie wypraw zdobywczych Daniela Halic
kiego w XIII w. Ich fałszywość udowodniono 
już dość dawno.
„Liber beneficiorum" Długosza i wizytacje 
skonfrontowane z notatkami roczników koś 
cielnych pozwalają ustalić moment erekcji 
kaplicy na rok 1395, a jej konsekrację na rok 
1401. U progu XV w. nowa budowla była więc 
gotowa. Dopiero wówczas można było pro
jektować jej wystrój wewnętrzny, a w szcze
gólności dekorację malarską. O prowadzeniu 
robót malarskich w kaplicy mówi nam 
wzmianka z 1407 r., zachowana w odpisach 
najstarszych ksiąg miejskich Lublina. Datę 
zamykającą jednak prace polichromistów (w 
ich głównym zrębie) zawiera tzw. inskrypcja 
fundacyjna, zachowana na ściance południo
wego łuku tęczowego, dzielącego nawę 
i prezbiterium. Wokół tego ruskiego napisu 
narosła przez lat kilkadziesiąt obfita polemika 
znawców literatury starocerkiewnej, prze
rwana jednakże u schyłku lat trzydziestych.

Śladami inskrypcji
Podjęta przeze mnie próba ponownego od
czytania inskrypcji lubelskiej pozwoliła usta
lić, jak sądzę, poprawne brzmienie tekstu, 
oczyszczone od błędów i niedokładności ba
dań poprzednich. Wyniki przeprowadzonej 
analizy, konsultowane z filologami i history
kami sztuki prezentują się następująco: 
Inskrypcja zajmująca sześć wierszy pisanych 
alfabetem starocerkiewnym stanowi jedynie 
fragment pierwotnego napisu, którego górna 
i najważniejsza treściowo część została starta 
przez rosyjską ekipę archeologiczną w czasie 
prac restauracyjnych w 1903 r. Zawiera ona 
resztkę tekstu dotyczącego fundatora zlecają
cego prace, datę zakończenia robót i imię 
wykonawcy. Datę ową do tej pory odczyty
wano „1413" lub „1418", w obu wypadkach 
błędnie. Z kolei pierwszy rząd napisu usiło
wano rozszerzyć domniemanymi tytułami 
władcy-hospodara - również bez głębszych 
uzasadnień. Według moich ustaleń zachowa
na część napisu w transkrypcji łacińskiej teks
tu ruskiego ma następujące sformułowanie: 
....Agyjllja gospodarja a pod lietie 1000 lietie 
i 4 sta i lietie i 5 na 10 lieto iskonczaja sij 
kostieł miesiąca awgusta na pamjat światogo 
Ławrientija muczennika rukoju Andrejewo.\ 
Amen", co w tłumaczeniu polskim brzmi: 
„...Jagiełły hospodara (władcy) na rok 1415 
kończąc ten kościół w miesiącu sierpniu na 
pamiątkę świętego Wawrzyńca męczennika 
ręką Andrzejową. Amen”.
Napis zawiera więc ścisłe określenie czasu: 
10 sierpnia 1415 r. (dzień św. Wawrzyńca). 
Wszystkie jednak składniki tego tekstu wy
magają szczegółowej analizy. Przede wszyst
kim formuła inskrypcji przypomina konstruk
cją dyplomy kancelarii ruskiej Jagiełły, ale 
jednocześnie znacznie się różni. W dokumen
tach oficjalnych Jagiełło jako wystawca aktu 
pojawia się w pierwszej osobie, tu zaś jego 
osoba figuruje w dopełniaczu („gospo
darja"). Tak więc zachowana część inskrypcji 
pozbawiona jest gramatycznego i logicznego 
podmiotu. Dalej - nie występuje orzeczenie 
imienne: czasownik „iskonczaja” - „koń
cząc", jest imiesłowem posiłkującym główną 
partię tekstu, która została zniszczona w 1903 
r. Narzucają się trzy zasadnicze wnioski:

- w napisie występował stylistyczny szablon
staroruski typu....powielenjem hospodarja"
- „z rozkazu władcy" (z polecenia władcy), 
w związku z tym bezpośrednim administrato
rem fundacji musiała być osoba wzmianko
wana zapewne w pierwszych słowach po 
inwokacji napisu.
- Osoba ta występuje w zleceniu narzuco
nym wolą królewską wobec wykonawcy poli 
chromii. Do tej pory wszyscy sądzili, że ów 
„Andrzej” był właśnie mistrzem, a przynajm
niej kierownikiem prac malarskich w kaplicy, 
jednakże formuła „rukoju", analogiczna do 
formuły łacińskiej „per manus", oznaczać 
może kopistę dokumentu, a nie malarza fre
sków. Gdyby jednak odczytywać w inny spo
sób, zachowujemy ogólny sens zlecenia i me
cenas nakłada obowiązek skończenia dekora
cji na Andrzeja, co zostaje dopełnione 
z dniem 10 sierpnia 1415 r.
- Charakter pisma, pełen specyficznych ele
mentów literatury pogranicza Rusi i Polski XV 
w., nie jest wolny od uderzających błędów 
językowych, np......Andrejewo", a nie „Ande-
rejewu" lub - „oju", co stwarza wrażenie 
albo niedbalstwa kopisty, albo - do czego się 
skłaniam - faktu przygotowania tekstu przez 
środowisko katolickie pracujące na Rusi 
i dysponujące tradycyjnymi formularzami. 
Mnóstwo drobnych szczegółów, m.in. rodzaj 
datowania (od Narodzenia Chrystusa) oraz 
pewne właściwości językowe wskazują na 
istotny wpływ terminologii katolicko-łaciń- 
skiej, tym samym klimat duchowy obszarów 
tzw. Rusi Koronnej, należącej do Królestwa 
Polskiego już od 1340 r. Opinię moją podzie
lają też paleografowie radzieccy.
Jednym słowem, uszkodzony tekst zawiera 
następujące informacje: 1) fundacyjne zlece
nie Jagiełły, 2) bezpośrednią opiekę dostojni
ka kontrolującego wykonanie mandatu króle
wskiego, 3) zakończenie robót 10 sierpnia 
1415 r., 4) osobę Andrzeja - wykonawcy 
fresków albo jedynie notariusza spisującego 
fakt realizacji tego wielkiego założenia. 
Zwróćmy więc uwagę na kwestię pochodze
nia warsztatu twórców fresku, co ułatwi nam 
analizę programu ideowego.

Kto wykonał polichromię?
Już z badań przeprowadzonych w okresie 
międzywojennym przez Michała Walickiego 
wynikało, iż nad polichromią kaplicy Św. 
Trójcy pracowało trzech malarzy. Dociekania 
ostatnich lat powiększyły ten zespół do kilku
nastu osób o różnych tendencjach stylistycz
nych: od elementów serbskiej sztuki XIV w. 
po maniery czysto gotyckie. Jest to zjawisko 
o kapitalnym znaczeniu - grupa twórców 
reprezentowała nie tylko różne nurty artysty
czne, ale także rozmaite doświadczenia war
sztatowe i kręgi kulturowe. Analiza funkcjo 
nowania środowisk malarskich ówczesnych 
ziem ruskich w Koronie i na Litwie wskazuje, 
moim zdaniem, na trzy ośrodki, w których 
można było znaleźć zręcznych wykonawców 
woli królewskiej. Są to: Kijów, Lwów i Prze
myśl. Pierwsze z tych miast, najodleglejsze 
od Lublina i należące do Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, miało niezwykle bogatą trady
cję malarską. Jednakże w początkach XV w. 
był to typowy ośrodek przebrzmiałej sławy. 
Nadto reprezentował nie tylko ortodoksję re
ligijną, ale i ortodoksyjny styl bizantyjski. 
Wątpliwe więc, by tam sięgał Jagiełło. Lwów 

z kolei, stolica Rusi Koronnej, stanowił wów
czas najbardziej dynamiczne i najzamożniej
sze centrum handlowe na wschodnich tere
nach Polski. Dominowały w nim, co najmniej 
od połowy XIV stulecia, gminy polska i nie
miecka oraz rozwijał się proces integracji 
miasta ze strefą cywilizacji polsko-łacińskiej. 
Z wykazu imion artystów miejskich w księ
gach rajców lwowskich XV w. wynika olbrzy
mia przewaga cechmistrzów niemieckich 
i polskich, w każdym razie katolików, nad 
Rusinami - ortodoksami. Tak więc pozostaje 
Przemyśl. Istniały tu dwie energicznie działa- 
jące.wspólnoty religijne: najlepiej zorganizo
wana na Rusi diecezja katolicka (od 1375 r.) 
oraz bogata eparchia prawosławna (odpo
wiednik diecezji w kościele rzymsko-katolic
kim). W XIV w. istniało tu także potężne 
środowisko malarskie, pracujące i na potrze
by diecezji łacińskiej, i władyki ruskiego. Na 
przedmieściu, nie opodal zamku, zwanym 
Władycze, mieściła się dzielnica tzw. „kryło- 
su" - kleru eparchiaInego, m.in. popów i mni- 
chów-malarzy, wykonujących ikony i freski. 
Obydwie wspólnoty miały już długą tradycję 
współżycia - konfliktowego, ale opartego na 
wyraźnej równowadze sił. Na ziemi przemy
skiej znajdowało się też wiele miasteczek 
zamieszkanych przez emigrantów serbskich 
i greckich, przynoszących nie tylko teologię 
prawosławną XIV w., ale i recepty ikonografi
czne, widoczne w dekoracji lubelskiej.
Właśnie tutaj - w Przemyślu, a szerzej na 
pograniczu Rusi Koronnej i Małopolski, upa
truję źródła warsztatu lubelskiego, a przede 
wszystkim podstawę intelektualną, na której 
oparty został program malarski kaplicy. Te
ren ów był wówczas sceną wielkiego ekspe
rymentu: prób integracji w nowym katolic
kim mocarstwie Jagiełły wspólnot ruskich, 
opartej na formule pojednania, zrozumiałej 
zarówno dla odbiorców katolickich, jak i pra
wosławnych. Znamy nawet imiona niektó
rych przemyskich malarzy (np. popa Hayla), 
którym Jagiełło powierzał wiele robót fresko
wych. Sprowadzenie ich do Lublina nie na
stręczało trudności. Ideologiczne uzasadnie
nie koncepcji Jagiełły i jego doradców - jed
ności kościelnej wspierającej jedność polity
czną nowego państwa odnajdujemy w paru 
scenach polichromii lubelskiej.

Jagiełłowe wizerunki
Na baszcie chórowej, w południowo-zachod
nim narożniku nawy kaplicy znajduje się 
kompozycja ukazująca w portretowym ujęciu 
króla klęczącego przed Tronującą Matką Bożą 
z Dzieciątkiem. Scena ta pod względem tema
tu ikonograficznego nie jest-jak dotychczas 
sądzono - tzw. tablicą fundacyjną czy erek
cyjną. Jest to typowa scena adoracyjno-de- 
wocyjna wyrażająca prywatną pobożność 
władcy, jako gorliwego chrześcijanina mani
festującego kult maryjny. Jagiełło gestem 
wiekuistej modlitwy (adoracji) oddaje się pod 
opiekę Marii, pojętej jako Mater Auxiliatrix 
(Wspomożycielka). Ów wątek kultowy był na 
przełomie XIV i XV w. bardzo popularny 
w kręgach rycerskich i mieszczańskich Euro
py środkowej. Wiekuista adoracja, połączona 
z postawą pełną pokory i ideą prośby o zba
wienie, nawiązywała do koronnej myśli ów
czesnej mistyki północnoniemieckiej, miano
wicie decydującego znaczenia prywatnej mo
dlitwy dla uzyskania życia wiecznego. W ten 
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sposób „klęczący" portret Jagiełły nabierał 
sensu wizerunku pobożności i głębokiej wia
ry, wyrażał indywidualną postawę władcy 
wobec spraw ostatecznych. Scena ta równo 
cześnie ma wymiar symbolu politycznego: 
w swym oratorium zamkowym (kaplica) 
władca zachowuje własną postać w pozie 
wiekuistej modlitwy. Było to wezwanie skie
rowane do wiernych, by w modlitwie 
wspomnieli imię królewskie. Pozostałe po
stacie tej sceny uzupełniają główną ideę: 
królewski patron św. Mikołaj poleca Marii 
swego podopiecznego, a z tyłu w tej mistycz
nej ceremonii uczestniczę królewscy akolici. 
Pierwszy z nich - młodzieniec z mieczem- 
jest symbolem sądowych i politycznych pre
rogatyw władcy. Może być to jednak postać 
znana z dworu królewskiego owych lat; doku
menty zachowały parę nazwisk dworzan i po- 
kojowców Jagiełły obowiązanych do nosze
nia insygniów monarchy, m.in. proporca, 
włóczni, rohatyny itd. Postać druga - du
chownego w białej sukni, budziła więcej za
strzeżeń. Sądzę, że najprawdziwszą hipotezą 
może być utożsamienie tej figury z osobą 
samego przełożonego malarzy lubelskich, 
a więc Andrzeja, albo wręcz owego „batko" 
Hayla z Przemyśla, który miał łatwy dostęp do 
władcy i być może inspirował jego upodoba
nia artystyczne. Nie jest też wykluczone, że 
jest to postać notariusza kancelarii ruskiej 
króla - w 1415 r. godność tę pełnili dwaj 
diakowie: Maciej a potem Michał. Natomiast 
postać tzw. św. Bazylego po prawej stronie 
tronu Bogurodzicy jest dużo późniejszą, być 
może osiemnastowieczną domalówką, dzie
łem bardzo nieudolnej ręki.
Przenieśmy się teraz na ścianę północnego 
tuku tęczy między nawą a chórem. Naprze
ciwko tablicy z inskrypcją odnajdujemy dwie 
kompozycje. Dolna przedstawia herbśrenia- 
wa, tablicę heraldyczną, domalowaną póź
niej - około połowy XV w. Wyższa ukazuje 
rycerza na koniu z lancą krzyżową w dłoni 
i w koronie na głowie, których to insygniów 
dotykają dłonie anioła.
Obserwujemy tu jedną z najważniejszych 
scen ikonografii politycznej wschodniego 
chrześcijaństwa. Jest to tzw. koronacja sym
boliczna. Postać rycerza na koniu z insygnia
mi królewskimi, błędnie odczytywana jako 
„Pogoń" - to ponowny wizerunek Jagiełły, 
tym razem jako reprezentanta najwyższej 
władzy monarszej - namiestnictwa Bożego, 
nadawanego z woli Chrystusa. Sceny tego 
rodzaju znane były doskonale w tradycji bi
zantyjskiej. Ich sens zamykał się w formule: 
dzięki bezpośredniej koronacji przez Boga 
uzyskiwał władca atrybuty nie tylko nieogra
niczonej władzy politycznej, ale i prawo roz
strzygania o kanonach wiary i doktrynie Koś
cioła. Nasuwa się pytanie czemu mogła słu
żyć ta koncepcja w państwie Jagiełły? Znako
mitym rozwiązaniem ikonograficznym zwra
cał się on do wschodniej części swej monar
chii. Litwini w rycerzu konnym z włócznię 
widzieli ów święty znak wodza „pogoni" - 
mężnego hospodara, który gromi wrogów. 
Rusini odnajdywali paralelę z postaciami 
„świętych rycerzy", przede wszystkim św. 
Jerzego jako symbolu walki z nikczemnością 
i barbarzyństwem, tj. Tatarami. Wszyscy 
ortodoksi pojmowali ową scenę jako orzecze
nie uprawniające Jagiełłę do decyzji w spra
wach religijnych.

Królowi bardzo wówczas zależało na tej inter
pretacji. Po dynamicznym procesie chrystia
nizacji Litwy w 1387 r. i Żmudzi od 1413 r. 
zyskał w Europie katolickiej opinię „Nowego 
Konstantyna", który bez rozlewu krwi posze
rzył strefę panowania kultury łacińskiej, ga
sząc ostatnie ognisko pogaństwa na Litwie. 
Na soborze w Konstancji od 1414 r. głoszono 
ów triumf Kościoła jako dowód uznania dla 
polityki prawodawczej i kościelnej Jagiełły, 
faworyzującej katolicyzm na Litwie licznymi 
przywilejami i mandatami. Do pełnego suk
cesu brakowało jeszcze unii między dworna 
Kościołami. I właśnie w 1415 r. - rzecz zna
mienna - udało się doprowadzić do tej jed
ności. Król i jego brat Witold nakłonili metro
politę Grzegorza Camblaka, uległego woli 
Jagiełły, do ogłoszenia posłuszeństwa wo
bec Rzymu. W 1418 r. Camblak przybył na 
obrady soborowe, aby złożyć deklarację po
słuszeństwa, tzw. obediencję wobec papieża 
Marcina V.
Decyzję tę przeforsowano na synodzie nowo
gródzkim we wrześniu 1415 r., a więc w mie
siąc po skończeniu dekoracji lubelskiej.

Królewskie zamierzenia
Te dążenia do jedności kościelnej pojawiły 
się znacznie wcześniej, a król z wielką konsek 
wencją przygotowywał jej dokonanie. Dla
czego malarski wyraz swoich postulatów 
umieścił w Lublinie? Zamek lubelski był miej
scem jego aklamacji na tronie polskim przez 
szlachtę Korony w lutym 1386 r. Rezydencja 
ta znajdowała się niemal w idealnym cen
trum nowego państwa. Jagiełło, który czuł 
się obco w starej stolicy - w Krakowie, szukał 
nowej siedziby dla politycznego ośrodka no
wej epoki. Z kolei konstrukcja dolnej kondy
gnacji kaplicy zamkowej, tworząca prawdzi
wy „dolny kościół", stanowi według mnie 
przekonywający dowód intencji Jagiełły - 
przeznaczenia świątyni lubelskiej na grobo
wiec dla siebie i swego potomstwa. Jest to 
bowiem typowa krypta grobowa. Gdy zesta
wimy tę budowlę z epitafijnym charakterem 
owej „klęczącej" sceny w nawie, pojmiemy 
o jakiej „wieczności" w lubelskiej kaplicy 
zamkowej mógł rozmyślać władca. A więc 
zamek lubelski miał być nie tylko ośrodkiem 
władzy, ale i mauzoleum.
Funkcja obiektu była jednak jeszcze rozleglej- 
sza. Według postanowień zjazdu w Horodle 
(1413) wspólne sejmy polsko-litewskie miały 
odbywać się właśnie w Lublinie, nie licząc 
stałych obrad rad królewskich i tzw. rad pa
nów, czyli dostojników monarchii. Zatem od
biorcami programu królewskiego byli du
chowni i bojarzy rusko-litewscy, uczący się 
posłuszeństwa i karności z wizerunków króla 
arcykapłana, oraz szlachta katolicka, widząca 
symbole jedności politycznej i kościelnej.
W ty m programie polityczno-religijnym w ka
plicy brakuje wciąż „sceny fundacyjnej". 
Wszystko wskazuje na to, że znajdowała się 
ona na południowej ściance łuku tęczowego 
nad inskrypcją, w partii, która nie dotrwała do 
naszych czasów. Pod wizerunkiem błogosła
wiącego Chrystusa zachowało się miejsce na 
klęczącą figurę króla z modelem kaplicy 
w dłoni. Tak więc kaplica zawierałaby wyo
brażenie Jagiełły, ilustrujące trzy aspekty je
go roli w mocarstwie: gorliwego wyznawcy 
wiary chrześcijańskiej, władcy-namiestnika 
jednoczącego kościół i wreszcie budownicze

go świątyni- tworzące wspólnie modelowy 
wizerunek monarchy katolickiego. Na takiej 
zaś ocenie zależało królowi najbardziej. 
Wiele z tych zamierzeń spełzło na niczym. 
Rezydencją pozostał Kraków, unia Kościołów 
była zbyt nieudolnie realizowana, a wiele 
planów politycznych Jagiełły, np. szybką in
tegrację Polski i Litwy, zaprzepaściła działal
ność jego synów. Największy jednak symbol 
wyrażony w polichromii lubelskiej pozostał - 
nowy kształt państwa, jednoczącego różno
rodne wspólnoty kulturowe w perspektywie 
coraz ściślejszego współżycia.

6

6. Herb Śreniawa na ścianie północnego łuku 
tęczy (fot. T. Trajdos)
7. Wizerunek konnego rycerza umieszczony na 
łuku tęczy to ponowny portret Jagiełły (fot. T. 
Trajdos)
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Spotkanie Michał Gradowski

ze złotnictwem
Mazowsza
W naszym kraju, którego historia jest historią wojen, zaledwie mizerne szczątki dawnych 
zasobów sztuki przetrwały do czasów nam współczesnych. Dziesiątki potężnych zamków 
wzniesionych z kamienia zniknęło niemal bez śladu i cóż dopiero mówić o malarstwie czy 
rzeźbie! Mozolnie zbierając ocalałe drobinki, układamy z nich obraz, który choć bardzo 
niepełny ukazuje nam zarys bogactwa artystycznego minionych epok. Najsmutniej chyba 
jednak wygląda sytuacja w zabytkowym złotnictwie. Wyroby ze srebra i złota nie tylko 
niszczały na równi z innymi, ale nosząc w sobie wartość kruszcu były szczególnie chciwie 
rabowane. Znikomy zaledwie procent tych przedmiotów doczekał naszych czasów, ale te 
przedmioty, które ocalały świadczą o wysokim kunszcie bezimiennych najczęściej artystów.

Chciałbym tu zaprezentować Czytelnikom 
pewien zespół starych zabytków złotnictwa, 
nie znany do tej pory w naszej literaturze, i na 
ich przykładzie wysnuć kilka refleksji. Są to 
przedmioty okazałe, a przy tym-co niezmier
nie ciekawe i rzadkie -■ wyszły niewątpliwie 
spod ręki tego samego mistrza.
Pierwszy zabytek - to srebrny pacyfikał z koś
cioła parafialnego w Bolimowie*  (19 km na 
południe od Sochaczewa), drugi, również 
srebrny, pacyfikał z kościoła parafialnego 
w Brochowie (13 km na północ od Sochacze
wa) i trzeci - srebrna monstrancja z tego 
samego kościoła (a właściwie tylko dolna 
część monśtracji, górna bowiem została prze
robiona w nowszych czasach). Reproduko
wane obok zdjęcia zwalniają autora z obo
wiązku dokładnego opisu obiektów, wypada 
tylko dodać, że oba pacyfikały rnają po 75 cm 
wysokości, a stopa monstrancji jest analogi
czna w swych wymiarach do stóp pacyfi
kałów.

* Obecnie pacyfikał z Bolimowa znajduje się w Mu 
zeum Złotnictwa w Kazimierzu Dolnym.

Wszystkie trzy obiekty wykute są z blachy, 
dekoracje zaś odlewane. Wyjątek stanowią 
przedstawienia czterech ewangelistów na za
kończeniach ramion obu pacyfikałów oraz 
pęki owoców i kwiatów na stopie krzyża 
z Brochowa - te bowiem były repusowane. 
Oba pacyfikały mają konstrukcję drewnianą, 
całkowicie pokrytą srebrną blachą. Na ich 
odwrociu, na skrzyżowaniu ramion umiesz
czone są puszki z relikwiami, ukryte za maleń
kimi drzwiczkami. Ciekawy szczegół stanowi 
fakt, że oba krzyże można zdjąć z ich podstaw 
i za pomocą długich trzpieni ze srebrnej bla
chy, ukrytych w wysokich trzonach podstaw, 
zamocować na specjalnym kiju do noszenia 
w czasie procesji.
Przede wszystkim należy odpowiedzieć na 
dwa podstawowe pytania: kiedy i gdzie po
wstał ten zespół? Odpowiedź na pierwsze 
pytanie jest wyjątkowo dość prosta. Na sto
pie pacyfikału brochowskiego znajduje się 
bowiem napis łaciński: „GENEROSA FELICIANA 

IN GŁODNO BROCH... (CO)NIUNCX GENEROSI PE 
TRI BROCHOWSKY TRIBUNI SOCHA. CRUCEM IM 
LAUDEM DEI OMN... CBM VIRG ETOMNIU SANC- 
TOR OPTULIT", z którego wynika, że pacyfikał 
ten był ufundowany przez Felicję, żonę Piotra 
Brochowskiego, wojskiego sochaczewskie- 
go. Z Herbarza Polskiego A. Bonieckiego do
wiadujemy się, że Piotr Brochowski, herbu 
Prawdzie, w 1614 r. został wojskim sochacze- 
wskim, natomiast już w 1620 r. tamtejszym 
podkomorzym. Ponieważ w napisie Piotr jest 
wymieniony jako „tribunus" (wojski), a jesz
cze nie jako „subcamerarius" (podkomorzy), 
wynika stąd, że krzyż został ufundowany 
przez jego małżonkę w latach 1614-1620. 
Fundacja monstrancji łączy się z tą samą 
rodziną. Na trzonie jej podstawy wygrawero
wany jest mały herb Prawdzie, a nad nim 
inicjały ,,l F B". Z tego samego herbarza 
dowiadujemy się, że pan wojski miał dwu 
synów - starszego Jana, późniejszego scho
lastyka kruszwickiego, i młodszego Feliksa, 
który był potem pisarzem ziemi zakroczym
skiej i stamtąd posłował na sejm elekcyjny 
Jana Kazimierza w 1648 r. Albo więc bracia 
idąc za przykładem matki ufundowali mons
trancję do kościoła parafialnego, umieszcza
jąc na niej swój herb i inicjały, albo też ona 
sama dar ten w ich imieniu uczyniła. Pacyfikał 
bolimowski nie ma żadnych inskrypcji, jed
nak jego analogie do zabytków brochowskich 
pozwalają umieścić wszystkie trzy obiekty 
w tym samym czasie.
Drugi problem - to miejsce powstania tych 
zabytków. Znalezienie ich w najbliższym są
siedztwie stolicy wskazywać by mogło na 
warszawski ośrodek złotniczy, który w tym 
czasie był już bardzo prężny. Można by też 
brać ewentualnie pod uwagę inne poważne 
centrum, jakie stanowił ówcześnie Toruń, 
skąd produkcja złotnicza promieniowała na 
zachodnie Mazowsze. Z kolei fakt rozlokowa
nia wszystkich obiektów w najbliższym sąsie
dztwie Sochaczewa - co oczywiście może być

1. Pacyfikał z Bolimowa (fot. W. Górski)
2. Pacyfikał z Brochowa (fot. S. Deptuszewski) 
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tylko zbiegiem okoliczności - każę i temu 
miastu poświęcić chwilę uwagi. Próżno 
wprawdzie szukać w literaturze jakiejkolwiek 
wzmianki o sochaczewskich złotnikach, było 
to jednak w owym czasie miasto o dużym 
znaczeniu, w»to więc pójść za tym tropem. 
Autorzy niezastąpionego Słownika Geografi
cznego Królestwa Polskiego, wydanego 
w końcu minionego stulecia, kiedy istniała 
jeszcze spora część naszych archiwów, piszą: 
„Dokumenty z XV i XVI w. wymieniają (w 
Sochaczewie - przyp. aut.) do 22 cechów 
rzemieślniczych. Między innymi byli: złotni
cy, iglarze, miecznicy, nożownicy, rusznika
rze ...kobiernicy, paśniki, siodlarze, muszkie
terze itp.... od XVII w. upadał przemysł miej
ski...''Widać z tego, że Sochaczew był poważ 
nym ośrodkiem produkcji wyrobów artysty
cznych i metalowych. Jak można przypusz
czać, dopiero wojny szwedzkie, które przy
niosły spustoszenie całemu krajowi, znisz
czyły rzemiosło sochaczewskie. Mając na 
względzie powyższe przesłanki wydaje się, że 
można hipotetycznie uznać omawiany zespół 
za wyrób sochaczewski, choć przypuszczal
nie nigdy nie uda się jednoznacznie przesą
dzić tej sprawy.
Możemy zatem przyjąć, że wszystkie trzy 
omawiane przedmioty powstały w pierwszej 
ćwierci XVII w. i istnieje poważne prawdopo
dobieństwo, że zostały wykonane w Socha
czewie, natomiast nazwisko ich twórcy po
zostanie chyba na zawsze nie znane.

Rozmyślając nad formą tych zabytków i okoli
cznościami ich powstania nasuwa się kilka 
refleksji, które warto odnotować. Pierwszą 
z nich jest zdumiewające zachowanie form 
czysto gotyckich w przedmiotach wykona
nych w wieku XVII. Sto lat już przecież minęło 
od chwili, kiedy renesans rozpoczął swój 
triumfalny marsz przez Polskę, ba - już wów
czas ustępować zaczynał nowym prądom ba
roku. Tymczasem monstrancję brochowską 
zdobi kapliczkowy nodus, jakby żywcem 
przeniesiony z XV w., choć nałożone na stopę 
ornamenty i cokolik wycinany w ażurowe 
główki aniołków, wskazują, że ich twórca, 
choć przywiązany do tradycji, znał również 
nowe prądy w sztuce. Ciekawie też wygląda 
nasada krzyży u obu bliźniaczych pacyfikałów 
- w Brochowie wypełniają ją gotyckie mas- 
werki, a górą zdobią pinakle, zaczerpnięte 
z najczystszego gotyku, zaś w Bolimowie 
identyczny element jest wypełniony ażurową 
dekoracją wolutową i postaciami aniołków 
swą formę w pełni zgodnymi z duchem 
czasu.
Przemieszanie bardzo przestarzałych, gotyc
kich jeszcze form i ornamentów z elementami 
zupełnie nowymi jest charakterystyczne dla 
złotnictwa mazowieckiego (i nie tylko mazo
wieckiego) w pierwszej połowie XVII w., a śla
dy takiego sposobu myślenia można jeszcze 
spotkać w dziełach prowincjonalnych twór
ców z nieco późniejszego okresu. Jako przy
kłady tego często spotykanego zjawiska 
wśród zabytków Mazowsza niech posłużą 
dwa przedmioty datowane inskrypcjami fun
dacyjnymi: monstrancją z Makowa z 1621 r. 
i monstrancja z Białynina (obie miejscowości 
koło Skierniewic), która, choć fundowana 
w 1640 r., ma jeszcze gotycki nodus kaplicz
kowy, analogiczny do brochowskiego. Przy
kładów ilustrujących przedziwne zjawisko 
współżycia bardzo archaicznych form z zu
pełnie nowymi można by wymienić wiele, 
okazuje się więc, /e „siedemnastowieczny 
gotyk" jest dość rozpowszechniony w na
szym złotnictwie sakralnym. Z drugiej jednak 
strony istnieją liczne dowody na to, że czerpa
ło ono w tym samym czasie pełną garścią 
z najświeższego źródła form. Zjawisko to na
leży więc raczej interpretować jako przywią
zanie do tradycji, a nie partykularyzm i zaco
fanie.
Innym zagadnieniem, przy którym warto się 
chwilę zatrzymać jest hipotetyczne przypisa
nie omawianego zespołu zabytków rzemieśl
nikom sochaczewskim. Próżno by szukać 
w naszych czasach choćby nikłego środowi
ska złotniczego w tym do niedawna małym 
miasteczku i w wielu jemu podobnych. Na
wet zapiski sprzed stu czy dwustu lat nic na 
ten temat nie wspominają. Niestety, nasze 
archiwalia w znakomitej większości przepa- 
dły w czasach kolejnych wojen z ostatnią na 
czele, a ocalałe ich resztki na ogól nie są 
jeszcze przebadane przez historyków sztuki. 
Niekiedy jednak przypadkowe badania ujaw-
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3. Monstrancja z Brochowa (fot. S. Deptuszewski)
4. Stopa pacyfikału z Bolimowa (fot. W. Górski)
5. Stopa pacyfikału z Brochowa (fot. S. 
Deptuszewski)
6. Stopa monstrancji z Brochowa (fot. S. 
Deptuszewski)



. Relief repusowany na dolnym ramieniu krzyża 
Tzedstawiający św. Marka Ewangelistę: A - 
j pacyfikale bolimowskim (fot. W. Górski), B - 
1/ pacyfikale brochowskim (fot. S. Deptuszewski)

riają ważne środowiska złotnicze w miej- 
cach, gdzie nic poza dawnością miasta nie 
rozwala się domyślać ich istnienia. Posłużę 
ię tu nie publikowanym materiałem z archi- 
vum Ośrodka Dokumentacji Zabytków 
v Warszawie na dowód, jak liczne grupy 
łotników zamieszkiwały niewielkie miaste- 
zka i rozwiały się jak dym w czasie wojen 
zwedzkich, niosących rabunek i długoletnią 
riedę, by już nigdy nie odrodzić się w zuboża- 
ym, a potem zagapionym w cudzoziemskie 
:acka kraju. Fragmentaryczne dane z częścio- 
vo ocalałych archiwaliów podają.żewSiera- 
Izu w XV w. było dwóch złotników, w XVI w. - 
ronad trzydziestu, w pierwszej połowie XVII 
v. - dwudziestu trzech, w drugiej połowie 
(VII w. - trzech, w późniejszych czasach - ani 
ednego. Analogicznie w Warcie w XVI w. 
ryło złotników siedmiu, w pierwszej połowie 
(VII w. - pięciu, w drugiej połowie XVII w. - 
eden, potem - ani jednego. Podobnie wyglą 
la sytuacja w Wieluniu, Łęczycy i innych 
ńewielkich miastach. Widać z tego wyraźnie, 
ak ważną cezurą w dziejach naszego złotnic- 
:wa była połowa XVII w. i jak liczne musiały 
syć środowiska złotnicze nawet w niewiel- 
rich ośrodkach do czasu wojen szwedzkich.
wreszcie trzeci problem będący pokłosiem 

aowyższych rozważań. Przywykliśmy do te- 
jo, że w skarbcach wielkich katedr i bogatych 
dasztorów obdarowywanych niegdyś szczo
drze przez królów, magnatów i biskupów 
można dziś zobaczyć wspaniałe okazy daw- 
tej sztuki złotniczej. Mało kto jednak wie, jak 
wspaniałe skarby kryją się w kościółkach pro
wincjonalnych. Zakryte dla oka przypadko
wego turysty, nie zawsze nawet dostępne dla 
aadacza, zalegają niekiedy boczne szafy sta 
■ych zakrystii. Można je nawet spotkać na 
strychu lub w rupieciarniach, wśród starych 
dekoracji wielkanocnych. Sam je tam nieraz 
adnajdywałem, wywołując zdumienie pro- 
□oszcza wysoką oceną tych zapomnianych 
staroci.

\liepotrzebnie w tym miejscu denerwujesz 
się Czytelniku, że wskazuję drogę złodziejom 
nieuczciwym handlarzom - oni niestety od 

dawna o tym wiedzą i od dawna na tym się 
togacą. Chcę tylko napomnieć tych wszyst- 
uch, którym powierzono opiekę nad resztka
mi naszej dawnej świetności, aby baczniej 
:zuwali nad odziedziczonym spadkiem.

umieszczone na trzonie łączącym czaszę ze stopą, 
występował także na trzonach monstrancji.
Pacyfikał - relikwiarz w formie krzyża lub mons
trancji.

5łownik niektórych terminów użytych w artykule

łlaswerk- gotycka dekoracja ażurowa zelemen 
ów geometrycznych.
Jodus - część kielicha mszalnego - zgrubienie

Pinakle- gotycka dekoracja w postaci sterczyny 
z charakterystycznymi listkami.
Repusowanie - wykuwanie reliefów w blasze. 
Woluta - ślimacznica, motyw ornamentalny 
w kształcie spirali lub zwoju.
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nasz felieton

Społeczni, zaangażowani...
Jest ich ponad pięć tysięcy. Są grupę społeczną zaangażowaną 
w ochronę wszystkiego co dawne, tradycyjne, historyczne. Skupiają 
się w komisjach opieki nad zabytkami Polskiego Towarzystwa Turys
tyczno-Krajoznawczego.
Trudno jest prześledzić drogi, którymi owe pięć tysięcy społecznych 
opiekunów zabytków - bo o nich tu mowa - dochodziło do obecnych 
form działania. Ogólna zasada, sprawdzająca się w rodowodach 
wszystkich społecznych pasji, jest taka: każda istota ludzka zostaje 
w pewnym momencie życia wchłonięta przez społeczeństwo i kształ
towana dalej przez jego kulturę, a przebieg i wynik tej socjalizacji są 
wyznaczone jakością kultury, jej cechami i organizacją, a także 
cechami indywidualnymi danego człowieka. Należy stwierdzić, że 
nasza kultura „zrobiła" dobrą robotę, skoro tak duża grupa ludzi 
poświęca obecnie swój czas na opiekę nad naszą spuścizną narodo
wą. A warto przypomnieć, że grupa ta powiększa się - jeszcze 
dziesięć lat temu była mniej liczebna o połowę.
W Polsce było i jest wiele stowarzyszeń i organizacji regionalnych, 
w większym lub mniejszym stopniu otaczających opieką zabytki, ale 
po drugiej wojnie światowej jedynie Polskie Towarzystwo Turysty
czno-Krajoznawcze zajęło się tą dziedziną w skali ogólnokrajowej, 
kontynuując idee dawnych, założonych w 1906 r. stowarzyszeń - 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości. W obecnym PTTK społeczna opieka nad 
zabytkami działa jako jedna z problemowych komisji.
W Polsce Ludowej organizacja opieki nad zabytkami, nie zatracając 
swego tradycyjnego społecznego charakteru, uzyskała silne popar
cie władz państwa. Najbardziej wymownym dowodem rangi tej 
organizacji jest określenie jej znaczenia i uprawnień w ustawie z dnia 
15 lutego 1962 r. „O ochronie dóbr kultury i o muzeach." Z kolei 
minister kultury i sztuki specjalnym zarządzeniem powierzył tę 
domenę działania Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu. 
Istotą działania społecznych opiekunów zabytków jest bezpośrednie 
roztaczanie opieki nad powierzonymi ich pieczy obiektami zabytko
wymi. Celem tej działalności jest pomoc państwowej służbie konser
watorskiej przez sprawowanie stałego nadzoru nad obiektami, mel
dowanie o ich stanie bądź zagrożeniu, interweniowanie w razie 
potrzeby u lokalnych władz administracyjnych lub użytkowników 
zabytków. Do ważnych zadań opiekunów należy również jak najszer
sza popularyzacja zabytków i ich ochrony, oddziaływanie na środo
wisko i w miarę możności pozyskiwanie nowych społecznych opie
kunów bądź sympatyków.
Organizacja społecznej opieki nad zabytkami kształtuje się następu
jąco:
W Warszawie przy Zarządzie Głównym PTTK powołana jest główna 
Komisja Opieki nad Zabytkami, która współpracuje z Zarządem 
Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Na 
obszarze całego kraju istnieje sieć komisji opieki nad zabytkami przy 
terenowych jednostkach PTTK - we wszystkich miastach wojewódz- 
kich.oraz w stu kilkudziesięciu mniejszych miejscowościach. Komisje 
te współpracują z wojewódzkimi konserwatorami zabytków.
Społeczni opiekunowie zabytków otaczają bezpośrednią opieką oko
ło 112 tysięcy obiektów zabytkowych. Najczęściej są to zabytki 
architektury i budownictwa, ale również archeologiczne, parki, 
cmentarze i inne. Ponadto do PTTK należy 30 muzeów regionalnych, 
z którymi współpracują społeczni opiekunowie zabytków.
Komisje opieki nad zabytkami PTTK mogą poszczycić się licznymi 
i różnorodnymi osiągnięciami. Dzięki staraniom zaangażowanych 
i aktywnych działaczy uratowano od zniszczenia wiele cennych 
zabytków. Zorganizowano muzea regionalne, a w minionych latach 
przekazano państwu kilka placówek muzealnych, które powstały 
dzięki wysiłkowi społecznemu; dziś są to duże, liczące się w kraju 
muzea. Rozwinięta została akcja popularyzatorska.

Zacytujmy fragment artykułu 70 ustawy „O ochronie dóbr kultury 
i o muzeach": „Społecznym opiekunem zabytków może być osobć 
fizyczna lub prawna, jak również zespoły osób zorganizowane w in 
stytucjach, organizacjach, stowarzyszeniach lub szkołach..." 
Wspomniani w ustawie opiekunowie „zespołowi" - to przede wszy 
stkim młodzież harcerska oraz szkolna, która pod kierunkiem wycho 
wawców realizuje różne formy opieki nad zabytkami. Obecnie jesl 
około 200 zespołów młodzieży opiekującej się zabytkami w kraju. Dc 
współpracy z młodzieżą przywiązuje się szczególną wagę, od nie 
przecież zależy przyszłość naszych zabytków.
Społeczni opiekunowie zabytków są więc bardzo potrzebni, w wieli 
wypadkach wręcz niezbędni. Dlaczego jednak są rejony kraju, które 
mogą wykazać się dużą aktywnością społecznych opiekunów (np 
teren Dolnego Śląska), a są równocześnie takie, które na mapie 
działań społecznej opieki można oznaczyć jeśli nie kolorem białym, tc 
przynajmniej bladym? Przeanalizujmy sprawę bez wytykania pal 
cem, bo zainteresowani wiedzą dobrze, o które regiony tu chodzi. 
Otóż okazuje się, że główną przyczyną tej nierównomierności w dzia 
łaniach jest niewłaściwa - jak to bywa nietylko w ochronie zabytków 
- kooperacja. Zakładamy - i chyba nie jestto tylko założenie hipotety 
czne - że wszyscy opiekunowie zabytków są rzeczywiście zaangażo 
wani w sprawę i chcą działać. Ale ludzie są ludźmi, jedni aktywni sam 
z siebie, inni czekają na inicjatywę, zachętę, po prostu na właściwe 
popchnięcie. Tego właśnie brakuje w województwach o biernych 
działaniach. Społeczni opiekunowie z jednej strony powiązani se 
nicią ze służbą konserwatorską, z drugiej - z zarządami wojewódzki 
mi i oddziałowymi PTTK. Obie te instytucje tłumaczą się nawałerr 
pracy. Zgoda, ale nie może to oznaczać zupełnego niedostrzeganie 
społecznych opiekunów. Często zaś samo dostrzeganie może już by< 
zachętą do działania. Jest to oczywiście jeszcze bardzo niewiele...
O brak zachęty czy inicjatywy trzeba mieć na ogół większą pretensje 
do komisji powołanych przecież do opieki nad zabytkami, niż dc 
konserwatorów ratujących (praktycznie, finansowo, osobiście itp. 
zagrożone obiekty zabytkowe. W wypadku wojewódzkich czy od 
działowych komisji bierność spowodowana jest często trudnościam 
etatowymi i organizacyjnymi PTTK. Chodzi tu o obarczanie jednegc 
etatowego pracownika zbyt licznymi obowiązkami, np. prowadzę 
niem spraw kilku komisji naraz. A w takiej sytuacji kultura schodź 
często na plan dalszy. Należy w tym miejscu przypomnieć, że 
w uchwale IX Zjazdu PTTK, który odbył się w 1977 r., położone 
olbrzymi nacisk na związki turystyki i krajoznawstwa z kulturą. I tc 
powinno chyba zobligować do intensywniejszego działania na rzec; 
ochrony dóbr kultury zarówno terenowe jednostki PTTK, jak i społe 
cznych opiekunów zabytków.

I jeszcze jedna sprawa, tym razem do samych społecznych opieku 
nów. Wprowadzony niedawno nowy system szkolenia oraz stopier 
instruktora zobowiązuje wszystkich do podwyższania swoich kwali 
fikacji. Wyższe kwalifikacje, które można osiągnąć w trakcie organi 
zowanych kursów szkoleniowych, a także przez samokształcenie - 
to inne spojrzenie na zabytek: szerokie, obejmujące wszystkie naszi 
dobra kultury, nie zawężone tylko do „własnego" zamku czy dworu 
Orientacja w tych sprawach pozwoli uniknąć spięć na linii społeczni 
opiekun - wojewódzki konserwator zabytków. Konserwator robi c< 
może, żeby ratować obiekty zabytkowe całego województwa, ale ni, 
zawsze jest w stanie udzielić finansowej i wykonawczej pomoc’ 
obiektowi, do którego szczególnie jest przywiązany społeczni 
opiekun.
Przez to przywiązanie do zabytków możemy społecznym opiekunon 
powiedzieć krótko: dziękujemy, że pomimo trudności podejmujecii 
się opieki nad obiektami narodowej kultury, których przecież p< 
licznych kataklizmach pozostało nam tak niewiele.
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Profesor Jan Zachwatowicz
„Zadaniem konserwatora jest wskazanie istotnych, wartościowych pomników kultury, upowszechnienie 
ich znaczenia, troska o należytą formę i zachowanie oraz włączenie do nowych zadań, do nowej służby 
społecznej".
„Społeczny opiekun nad zabytkami we współpracy z konserwatorem może spełnić wielkie zadanie 
w dziedzinie ochrony pomników naszej kultury, a jednocześnie zainteresowanie i zamiłowanie dla 
zabytków jest rękojmią pogłębienia w społeczeństwie wiedzy".

elementem polskiej myśli konserwatorskiej jest organiczne włączenie pomników przeszłości do nurtu 
życia współczesnego..."

Kilka wypowiedzi, kilka myśli złych licznych, które 
określają dwie cechy profesora Jana Zachwatowi
cza: umiłowanie i troskę o dobra naszej kultury oraz 
społeczne zaangażowanie. Ze względu na różno
rodność talentów, zainteresowań i dokonanych 
dzieł nazywany jest „człowiekiem renesansu". Jest 
bowiem profesor Zachwatowicz architektem i urba
nistą, historykiem architektury i historykiem sztuki, 
pedagogiem, działaczem, popularyzatorem, a prze
de wszystkim wybitnym, o ustalonej światowej re
nomie specjalistą w dziedzinie konserwacji za
bytków.
Urodził się w 1900 r. pod Petersburgiem, w rodzinie 
kolejarza. Marzeniem Jego ojca było, aby został 
inżynierem kolejnictwa, lecz zainteresowania artys
tyczne ciągnęły Go do Akademii Sztuk Pięknych. 
W drodze kompromisu odbył studia w Instytucie 
Inżynierów Cywilnych w Leningradzie, czyli w wy
ższej szkole architektury i budownictwa. W czasie 
tych studiów (1918-1924) zetknął się z historią sztu
ki i konserwatorstwem. Zaowocowało to po przyjeź- 
dzie do Warszawy w 1924 r., gdzie podjął studia na 
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Został asystentem w Katedrze Rysunku Odręczne
go, a wkrótce znalazł się w kręgu osób związanych 
z badaniem i ratowaniem zabytków. Byli to m. in.: 
Stanisław Herbst, Michał Walicki, Witold Kierzkow 
ski, Juliusz Starzyński. Profesor Oskar Sosnowski, 
architekt i konserwator, twórca i kierownik Katedry 
i Zakładu Architektury Polskiej, w której działali 
wymienieni historycy i historycy sztuki, wciągnął 
Zachwatowicza do Katedry i Zakładu, powierzając 
Mu stanowisko adiunkta.
W pracach badawczych Jana Zachwatowicza nie
mało miejsca zajęły studia nad nowożytną fortyfika
cją i dawną architekturą obronną. W 1936 r. obronił 
pracę doktorską na temat twierdzy Zamość, w tym 
też roku przystąpił do odsłaniania murów obro 
nnych Starego Miasta w Warszawie, a w dwa lata 
później, wspólnie z architektem W. Wieczorkiewi
czem, opracował plan urbanistyczny Zamościa i od 
budował bramę Lwowską w tym mieście. Również 
w tym czasie przeprowadził konserwację kościoła 
w Domaniewicach. Te dzieła zapoczątkowały serię 
Jego najważniejszych prac konserwatorskich.
Przyszedł czas wojny i okupacji. Dnia 24 września 
1939 r. zginął prof. O. Sosnowski, Rada Wydziału 
Architektury postanowiła kontynuować zajęcia 
i kierownictwo Katedry Architektury Polskiej powie
rzyła doktorowi Janowi Zachwatowiczowi. Podczas 
oblężenia Warszawy i później, podczas niszczenia 
Zamku Królewskiego, J. Zachwatowicz uczestniczył 
w ratowaniu jego wyposażenia. W listopadzie 1939 
r. razem z drem Jerzym Szabłowskim ratowałzbiory 
- bezcenne klisze i rysunki pomiarowe polskich 
zabytków - Centralnego Biura Inwentaryzacji, mie
szczącego się w gmachu Ministerstwa Wyznań Reli 
gijnych i Oświecenia Publicznego. Budynek ten zo 
stał zajęty przez gestapo. „Z perspektywy czasu 
wywiezienie zbiorów CBI z gmachu zajętego przez 
gestapo w Alei Szucha wydaje się czynem niezwyk
łym. Lecz w tamtych dniach po pierwsze działaliśmy 
z determinacją w trosce o zbiory, które miały tak 
wielką wartość i którym groziło niebezpieczeństwo 

zagłady, po drugie nie mieliśmy jeszcze wówczas 
świadomości złowrogiego znaczenia instytucji, na 
którą dokonaliśmy swoistego zamachu" - wspomi
na J. Zachwatowicz w książce pt. „Walka o dobra 
kultury-Warszawa 1939-1945" (Warszawa 1970, t.
I, s. 113). Ponad sto ciężkich skrzyń ze zbiorami 
zostało przewiezionych do Zakładu Architektury 
Polskiej.
W czasie okupacji Zakład był ośrodkiem tajnego 
nauczania, odbywały się tu. seminaria i wykłady, 
wykonywano projekty dla przyszłej Warszawy, 
organizowano nawet konkursy architektoniczne. 
Wszystko to działo się pod płaszczykiem Pracowni 
Urbanistycznej, wykonującej oficjalnie zlecenia pol
skich władz miejskich, kierowanej przez prof. Ta
deusza Tołwińskiego przy współpracy prof. Lecha 
Niemojewskiego, Piotra Biegańskiego i Jana Za
chwatowicza.
Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, Jan Za 
chwatowicz kierował na terenie Śródmieścia-Po- 
łudnie ośrodkiem zabezpieczania dóbr kultury. Jak 
to wyglądało? Oto jedna z opublikowanych po woj
nie relacji: „W połowie września wpłynąłmeldunek 
od komendanta domu przy ul. Koszykowej 24, że na 
górnym piętrze w opuszczonym mieszkaniuznajdu- 
je się duży zbiór obrazów, a dom jest narażony na 
spalenie. Okazało się, że mieszkanie należy do p. 
Michaliny Krzyżanowskiej i że są to obrazy Konrada 
Krzyżanowskiego oraz p. Michaliny. Płócien tych 
było bardzo dużo, znacznie ponad setkę... Zbiór 
był w istocie zagrożony. Mieszkanie zajmowało 
narożnik Koszykowej i Marszałkowskiej i było pod 
obstrzałem Niemców, tak że nie można było przejść 
koło okna bez natychmiastowego strzału i bzyknię
cia kuli. Dom łatwo mógł być spalony, a miał drew
niane stropy. Zabraliśmy się do zbierania obrazów 
oraz przenoszenia ich do Biblioteki Publicznej na 
Koszykowej... obrazy ocalały" („Walka o dobra kul
tury", t. I, s. 121).

Potem, po upadku powstania, do chwili wyzwolenia.
J. Zachwatowicz brał udział w kierowanej przez 
prof. Stanisława Lorentza ewakuacji dóbr kultury 
z systematycznie niszczonej Warszawy. A już w sty
czniu 1945 r. przystąpił z polecenia płka Mariana 
Spychalskiego - ówczesnego prezydenta miasta, 
do organizacji Biura Odbudowy Stolicy, w którym 
później kierował Wydziałem Architektury Zabytko
wej. W marcu tego roku J. Zachwatowicz został 
generalnym konserwatorem zabytkóww Ministers
twie Kultury i Sztuki. Stanowisko to piastował do 
1957 r„ inicjując w tym czasie szeroko zakrojoną 
akcję zabezpieczania, konserwacji i odbudowy za
bytków na terenie całego kraju oraz organizując 
polską służbę konserwatorską. Za pracę o rotundzie 
Mieszka I w Gnieźnie otrzymał tytuł docenta, a w 19 
46 r. - profesora zwyczajnego. W Warszawie projek 
tował i realizował prace przy rekonstrukcji Starego 
Miasta, odbudowie katedry Św, Jana, pałacu Potoc
kich, przeznaczonego na siedzibę Ministerstwa Kul
tury i Sztuki „Odbudowa zabytków Warszawy stała 
się koniecznością historyczną, polityczną, emocjo
nalną, moralną" - oświadczył później, kiedy już całe 
Stare Miasto tętniło życiem.

Ten okres działalności pozwolił profesorowi Za
chwatowiczowi na sprecyzowanie podstaw tzw. 
polskiej szkoły konserwacji, preferującej w działa
niach konserwatorskich dwie zasady. Pierwsza do
tyczy odbudowy zabytków. W konserwatorstwie 
rekonstrukcja zabytków jest zabiegiem niedopusz
czalnym, gdyż właściwą i największą wartość ma 
tylko autentyk. Mimo tego, z uwagi na celowe 
niszczenie zabytków jako dokumentów kultury pol
skiej przez hitlerowskich zaborców, polscy konser
watorzy przeprowadzali w zrujnowanych miastach, 
np. w zespole warszawskiej Starówki, rozległe pra 
ce rekonstrukcyjne, tworząc kopie zabytków jako 
pewną rekompensatę zniszczonego z premedytacją 
historycznego oblicza miasta. Opinia światowa zro 
zumiała cel, sens, emocjonalne i polityczne znaczę 
nie tego zabiegu, który wynikał z tragedii wojny. 
Druga zasada polskiej szkoły konserwacji -to nada
wanie zabytkom odpowiedniej funkcji we współ
czesnym życiu. W chwili obecnej zasadę tę stosuje 
się powszechnie, lecz zaraz po wojnie była koncep
cją nowatorską, bowiem wówczas w działalności 
konserwatorskiej dominowały sprawy ochrony da
nego zabytku, a nie włączania go do nowego życia 
i przystosowania do odpowiednich funkcji. Przede 
wszystkim dotyczyło to problemów bardziej złożo
nych, jak całości urbanistycznych, historycznych 
ośrodków miejskich.
Z pierwszą zasadą polskiej szkoły wiąże się odbudo
wa Zamku Królewskiego w Warszawie. Profesor 
Zachwatowicz nazwał ją „restytucją", który to ter
min, w słownikowym ujęciu oznaczający odtworze
nie, przywrócenie dawnego stanu rzeczy, naprawie 
nie szkody lub uchylenie krzywdzącej decyzji, w wy 
padku zniszczenia Zamku jako symbolu historii i kul
tury polskiej jest w pełni adekwatny. Myśl o odbu
dowie Zamku towarzyszyła Polakom od chwili jego 
zniszczenia w roku 1939, w czasie okupacji i po 
wojnie. Prace budowlane podjęto w 1947 r. i prowa
dzono je w małym zakresie w latach 1954-1965. 
Pełna realizacja rozpoczęła się w 1971 r„ profesor 
Zachwatowicz został wtedy przewodniczącym Ko
misji Architektoniczno-Konserwatorskiej Obywatel
skiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego. 
O Janie Zachwatowiczu można napisać jeszcze bar 
dzo dużo. Że jest autorem wielu artykułów i książek, 
z których największe uznanie przyniosła Mu „Archi 
tektura polska". Że aktywnie działał w Międzynaro 
dowej Unii Architektów i w międzynarodowych 
zjazdach konserwatorskich. Że zaprojektował mię 
dzynarodowy znak ochrony zabytków - tarcza z błę
kitnymi i białymi trójkątami, był także współtwórcą 
tzw. Karty Weneckiej - Międzynarodowej Karty 
Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Miejsc 
Zabytkowych w 1964 r. Jest laureatem nagrody 
państwowej I stopnia, nagrody Ministra Kultury 
i Sztuki, również I stopnia, europejskiej nagrody za 
ochronę zabytków. Członek rzeczywisty Polskiej 
Akademii Nauk, członek Academie d'Architecture 
w Paryżu, członek honorowy Stowarzyszenia Histo
ryków Sztuki, Towarzystwa Urbanistów Polskich 
i ICOMOS (Międzynarodowej Rady Pomników 
i Miejsc Zabytkowych), wiceprzewodniczący Pol
skiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Takich fak 
tów uznania dla działalności Profesora było wiele, 
ale obecnie najważniejszy jest dla Niego Zamek 
Królewski, na którym dobiegają końca prace bu 
dowlane. Często możemy Go tutaj spotkać-elegan 
cką sylwetkę w zawsze nienagannie skrojonym 
ciemnym garniturze lub w płaszczu, z parasolem 
w ręku i w ciemnym kapeluszu. Człowiek, który 
stworzył nową epokę polskiego konserwatorstwa..

Krzysztof Nowiński
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Ogrody
i parki
Na wysokim prawym brzegu do
liny Warty, w lesistej okolicy 
o urozmaiconej rzeźbie terenu le
ży jedno z najwspanialszych 
w Polsce założeń pałacowo- 
ogrodowych. Ogród składa się 
z dwóch części - starszej i młod
szej. Starsza, z końca XVII w., 
przylegająca do klasycystyczne- 
go pałacu, charakteryzuje się 
prostotą kompozycji, typową dla 
ogrodowej szkoły holendersko- 
francuskiej. Główną oś wyzna
czają trzy zasadnicze elementy: 
pałac, parter kwiatowy i kopiec 
w głębi ogrodu. Parter jest ujęty 
w dwa rzędy wspaniałych, dwu- 
stupięćdziesięcioletnich lip. 
Równolegle do nich, w drugim 
szeregu stoją niższe szpalery gra
bowe. W przeciwległym krańcu 
ogrodu wznosi się widokowy ko
piec ziemny w kształcie ściętej 
piramidy, tzw, parnas, na które 
go szczyt prowadzi labirynt 
z pięknymi cisami w narożach. 
Po obu stronach kopca, w prze
dłużeniu opisanych już szpale
rów lipowych i grabowych, roz
łożyły się półkoliście zakończone

to też są zabytki
ścianami grabów. U podstawy 
.parnasu” rosną symetrycznie 
posadzone lipy, a w głębi- niere
gularna grupa sosen i brzóz. Po 
obu stronach podejścia na ko
piec, na trójkątnie rozplanowa
nych trawnikach zielenią się tuje. 
Młodsza część ogrodu, otaczają
ca starszą, powstała w drugim 
dwudziestoleciu XIX w., a w jej 
kompozycji umiejętnie wyko
rzystano naturalne walory kra
jobrazu. Jesttotzw. „parkangiel
ski”, założpny w terenie o uroz
maiconej rzeźbie: obszerne pola
ny . z widokiem na rozlewiska 
Warty oraz wspaniały drzewos
tan z zabytkowymi okazami 
świerków, sosen, białodrzewia, 
topól, grabów, jesionów, czar
nych orzechów, klonów i - na 
koniec - dostojnych, liczących 
ponad pół tysiąca lat dębów. 
Tych ostatnich jest przeszło dzie
więćset (w granicach parku 370). 
Grube ich pnie dochodzą do pra
wie 9 m w obwodzie. Dęby te, 
perły zabytków przyrody wielko
polskiej, sławione nie tylko pió
rem, ale i pędzlem-wielokrotnie 
malowane przez Wyczółkowskie
go - stanowią dumę parku, który 
w XIX w. rozrósł się potężnie, aż

Nietrudno odgadnąć, że opis ten 
dotyczy ogrodu rezydencji w Ro- 
ga|inie, wybudowanej, jak wia
domo, w latach około 1770-1780 
m. in. przez tej klasy architektów, 
co Dominik Merlini i Jan Chrys
tian Kamsetzer.
Zabytkowy ogród... Jakże wyjąt
kowe to dzieło sztuki, w którym 
zastosowano i tworzywo roślin 
ne, i rzeźbę terenu, i naturalne 
bądź sztuczne zbiorniki wodne, 
i elementy architektury. Dzieło 
o swoistej „substancji”, złożonej 
z zieleni i architektury. Dzieło 
o specyficznej „formie", tj. kom
pozycji całości. Niezwykły, bo ży
wy zabytek, obdarzony organiz
mem stale rozwijającym się 
i zmieniającym, i to nie tylko 
w miarę upływu lat, lecz i w zależ
ności od pór roku. Jest tedy za 
bytkowy ogród tzw. zbiorczym 
dziełem sztuki, autorstwa archi
tekta i ogrodnika, czyli artysty 
i biologa, dziełem, w którym 
w harmonijną całość połączono 
elementy architektury oraz przy
rody.
Niełatwo poznać prawdziwie ów 
zabytek, który ze względu na 
swój charakter wymaga od bada
cza wiedzy różnorakiej: z zakresu

dzeniem ogródek („hortus cohc 
lusus”) pełen kwiecia: irysów, li
lii, fiołków, a nade wszystko - 
róż. Stąd niekiedy „hortus conc 
lusus" nosi nazwę ogrodu róża 
nego. Obszerniejsze ogrody: sa 
dy, warzywniki, chmielniki, win
nice czy służące zabawom dwor
skim ukwiecone łąki umieszcza
no już poza murami.
Do dziś nie przetrwał w naszym 
kraju ani jeden średniowieczny 
zabytek tego rodzaju. Jednako
woż zachowane zamki czy mniej 
liczne zespoły klasztorne (np. Ka
mień Pomorski, Kartuzy) dają po
jęcie o warunkach architektoni- 
czno-krajobrazowych, w jakich 
zakładano ogród.
Lepiej przedstawia się sprawa 
z interesującymi nas zabytkami 
renesansowymi. Ślady założeń 
renesansowych spotykamy m. 
in. w Pieskowej Skale, Łobzowie, 
Woli Justowsktej. W innej miej
scowości podkrakowskiej, w Mo
gilanach, zachowało się niemal 
całe założenie, powstałe w XV! 
w., dziś stanowiące najcenniej
szy fragment parku przekompo- 
nowanego w XV'hl w. Park ten 
przylega do późnoklasycystycz- 
nego dworu (obecnie Dom Pracy

gabinety, otoczone strzyżonymi do 75 ha.

1. Oliwa - plan wirydarza klasztornego jako przykład średniowiecznego 
ogrodu o założeniu kwadratowym ze studnią na osi głównej (wg L. 
Majdeckiego, fot. W. Jankowski)

sztuki ogrodowej i architektury 
krajobrazu, historii sztuki, biolo
gii oraz botaniki, a częstokroć - 
archeologii czy choćby hydro
logii.
Stare są tradycje sztuki ogrodo
wej w Polsce. W średniowiecz
nym ogrodzie, czy to w klaszto
rze, czy na zamku, czy przy ka
mienicy mieszczańskiej domino
wały rośliny użytkowe, a ich 
uprawę łączono zazwyczaj 
z kwiatami i ozdobnymi krzewa
mi. W kompozycji stosowano re
gularne układy geometryczne, 
operując kwaterami różnej wie! 
kości.
Miejscem dla ogrodu klasztorne
go był przede wszystkim wiry- 
darz, przy czym nie należy zapo
minać, iż poza tym, na terenie 
założenia klasztornego mieściły 
się także kwatery warzywników, 
sadów, winnic czy nawet całe po
la uprawne, a często i rozległe 
stawy rybne.
W średniowiecznym zamku mu 
ry obronne ograniczały do szczu
płych rozmiarów wolną prze
strzeń, którą można było wypeł
nić roślinnością. Dlatego też 
w obrębie murów najczęściej za
kładano małe zielniki, tzw. herba
ria, w których uprawiano zioła 
i rośliny lecznicze oraz kwiaty. 
Urządzanotakżezamkni ęty o g ro -

Twórczej PAN), wybudowanego 
w końcu XVIII w. na miejscu re
nesansowego pałacu kasztelana 
krakowskiego. Wawrzyńca Spyt- 
ka Jordana. Przed dworem, po
środku, na wyniosłym tarasie 
rozpożył się płaski parter ogro
dowy na pianie kwadratu, po
dzielony na 16 małych kwater. 
Do każdego z dwóch boków par
teru, równoległych do osi głów 
nej dworu, przylega bindaż oraz 
po dwie kwatery sadu obramio 
ne szpalerami; trzeci bok, na
przeciw dworu, zamknięto balus
tradą z rzeźbami, dzięki czemu 
stworzono możliwość podziwia
nia odległej panoramy Tatr.
Renesansowy ogród jest więc 
dziełem o regularnej, osiowej 
kompozycji, opartej najczęściej 
na kwadracie. Jego kwatery wy
pełniane były' ziołami, kwiatami 
lub warzywami, a niekiedy alta
nami czy basenami i fontannami, 
labiryntami oraz widokowymi 
kopcami lub rzeźbami. Każdą 
z kwater obsadzało się na obrze
żu żywopłotami albo drzewami 
Całość powstałej w ten sposob 
kompozycji podporządkowana 
była głównej osi pałacu, willi czy 
dworu.
W następnej epoce jeszcze bar
dziej zacieśnił się związek między 
dziełem architekta i ogrodnika.
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W pierwszej połowie XVII w. wy
stępowały w Polsce ogrody ufor
tyfikowanych rezydencji. Nikłe 
ślady tych zabytków sztuki ogro
dowej zachowały się do dziś 
w Krzyżtoporze i Przecławiu. 
Krzyżtoporska rezydencja woje
wody sandomierskiego, Krzysz
tofa Opalińskiego, wybudowana 
w latach 1631-1644 przez Wa
wrzyńca Senesa, składa się z za
mku otoczonego bastionami 
i przylegającego do fortyfikacji 
ogrodu, umieszczonego na 
głównej osi założenia.
W drugiej połowie XVII w. stoso
wano w naszym kraju wywodzą
ce się z Francji założenie pałaco- 
wo-ogrodowe, tzw. „entre cour 
et jardin", z reprezentacyjnym 
dziedzińcem przed, a obszernym 
ogrodem za pałacem (Nieborów, 
Wilanów, Rogalin i inne).
W następnym stuleciu modne 
stały się już bardziej rozbudowa
ne kompozycje, często o ukła
dach wieloosiowych i wielokie
runkowych. Ogród obejmował 
wielkie połacie terenu, niekiedy 
z laskami i naturalnymi lub sztu
cznymi zbiornikami wodnymi. 
Zabytkowych ogrodów tego ty
pu zachowało się wiele. Przykład 
rozwiązania jednoosiowego ob
serwować można w Małej Wsi 
pod Grójcem, dwuosiowego - 
w dawnej rezydencji opackiej 
w Oliwie, wieloosiowego dwu
kierunkowego w Białymstoku, 
a wielosiowego różnokierunko- 
wego - choćby w warszawskim 
Ogrodzie Saskim.
W drugiej połowie XVIII w. sto
pniowo zanikały regularne, geo
metryczne kompozycje, ustępu
jąc miejsca parkom krajobrazo
wym, przy których zakładaniu 
wykorzystywano naturalne wa
runki terenu i porastającej go ro
ślinności. Oczywiste, że taka kon
cepcja ogrodu spowodowała 
znaczne zmniejszenie tak istotnej 
dotąd roli elementów architektu
ry i rzeźby.
Wśród stosowanych w Polsce za
łożeń krajobrazowych wyróżnić 
można trzy typy: ogrody senty
mentalne (np. Arkadia), klasy- 
cystyczne (np. Łazienki i Jabłon
na) i romantyczne, szczególnie 
popularne w pierwszej połowie 
XIX w. (np. Puławy, Natolin). 
Zrozumiałe, że wiek XIX pozosta
wił po sobie najwięcej do dziś 
zachowanych parków, przede 
wszystkim pałacowych i dwor
skich. Jest to także stulecie, 
w którym powstały pierwsze pu
bliczne ogrody miejskie i uzdro
wiskowe, planty, promenady, 
skwery itp.
Wprawdzie już wcześniej, bo 
w 1727 r. udostępniono miesz
kańcom Warszawy Ogród Saski, 
jednakże dopiero w ramach akcji 

porządkowania i regulowania 
miast Królestwa Kongresowego 
zaczęto zakładać publiczne parki 
miejskie, np. w Sieradzu i Koni
nie w 1825 r., a zaraz później 
w wielu innych miastach. Słynne 
Planty Krakowskie o powierzchni 
około 35 ha powstały w latach 
1820-1830 na miejsce rozebra
nych fortyfikacji. W kilka lat po
tem podobnymi pierścieniami 
zieleni opasano staromiejską za
budowę Poznania i Torunia. Tak
że w początkach XIX w. w związ
ku z rozwojem kurortów w Polsce 
założone zostały parkizcharakte 
rystycznymi promenadami 
w wielu uzdrowiskach, np. w Kry
nicy (1810 r.), Nałęczowie (1822 
r.) i Ciechocinku (ok. 1825 r.).
Jak wspaniale i powszechnie roz
winięta była w naszym kraju 
sztuka ogrodowa, może świad
czyć choćby przykład Lublina, 
który na początku XIX w. wyglą
dał niby istne miasto ogrodów. 
W 1892 r. śródmieście Lublina 
obejmowało obszar około 140 
ha, w którym 30 ha zajmowała 
zabudowa, a resztę stanowiły 
ogrody.

Ogród, co już wspomniano 
wcześniej, jest nie tylko dziełem 
sztuki o wyjątkowym charakte
rze, ale także i niezwykłym zabyt
kiem. którego nie dotyczy kryte
rium wieku (sic!). Dziś twierdzi 
się bowiem, że wolno uznać za 
zabytek równie dobrze dawne, 
jak i współczesne założenie ogro
dowe. W pierwszym wypadku ze 
względu na znaczenie dla dzie
dzictwa i rozwoju kulturalnego, 
tj. wartość historyczną, nauko
wą, artystyczną czy przyrodni
czą, a w drugim - przede wszyst
kim z powodu walorów artysty
cznych i przyrodniczych. Zabyt
kiem może być i mały, skromny, 
podworski ogród w zapadłej wio
sce, i wielkie założenie zieleni, 
zakomponowane na olbrzymiej 
przestrzeni czy wreszcie cały ze
spół parków wiejskich lub miej
skich.
W latach pięćdziesiątych istniało 
jeszcze około 16 000 tych zielo
nych pomników naszej prze
szłości, a dziś mamy poważne 
obawy, czy ich liczba sięga 10 
000. Niestety, parki nasze należą 
do najbardziej chyba zaniedba 
nych i zdewastowanych zabyt
ków. Taki stan zachowania jest 
wynikiem dotychczasowej sytu
acji w dziedzinie prawnej, kon
serwatorskiej, ba, nawet inwen
taryzacyjnej historycznych zało
żeń ogrodowych w Polsce, sytu
acji, delikatnie mówiąc, nie najle
pszej.

Przedsięwzięte ostatnimi laty 
działania pozwalają jednak bar

dziej optymistycznie patrzeć na 
przyszłość zielonych zabytków. 
Nieliczny zastęp ośrodków zaj
mujących się historycznymi 
ogrodami powiększył się o Ze
społy Rekonstrukcji Parków Za
bytkowych przy Pracowniach 
Konserwacji Zabytków (Wroc
ław, Białystok) czy o Wydział Par
ków, Ogrodów i Cmentarzy Za
bytkowych w Zarządzie Muzeów 
i Ochrony Zabytków Ministers
twa Kultury i Sztuki. O wzroście 
zainteresowania problematyką 
zabytkowych ogrodów świadczą 
też ważne konferencje, niemal 
z reguły wieloresortowe, jak np. 
sesja „Konserwacja zabytko

wych parków i ogrodów w Pol
sce" (zorganizowana przez wroc
ławski Oddział PP PKZ, maj 1974 
r.), „Ochrona i konserwacja za
bytkowych założeń parkowych 
i cmentarzy" (konferencja szko
leniowa dla Społecznych Opie
kunów Zabytków i Urzędów Kon
serwatorskich z inicjatywy Zarzą
du Muzeów i Ochrony Zabytków 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, 
grudzień 1974 r.) czy choćby ses
ja naukowa „Parki i ogrody pol
skie", poświęcona pamięci prof, 
dra Gerarda Ciołka, wybitnego 
znawcy historii sztuki ogrodowej 
(maj 1976 r.). W maju 1978 r. 
odbył się w Tucholi „Krajowy 
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Zjazd Wojewódzkich Konserwa
torów Przyrody i Wojewódzkich 
Konserwatorów Zabytków po
święcony rewaloryzacji zabytko
wych założeń zieleni", zorganizo
wany przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki oraz Ministerstwo Leśnic
twa i Przemysłu Drzewnego, 
a także Zjednoczenie PGR w Byd 
goszczy.
Miejmy więc nadzieję, że wkrót
ce zmieni się na lepsze tak opła
kany jeszcze dziś stan zachowa 
nia zielonych zabytków i nie bę
dzie już nigdy więcej „barbarzyń
cy w ogrodzie".

Jakub Pokora

Słownik użytych terminów ogrodo
wych:

Bindaż (berso, chłodnik)-sklepio
na, „tunelowa" aleja lub kryty kory
tarz w ogrodach renesansowych i ba
rokowych, utworzone przez rozpięcie 
gałęzi drzew, najczęściej lipowych, 
grabowych, na półkolistych prętach. 
Gabinet - element przestrzenny 
kompozycji ogrodowej, o charakterze 
wnętrza, wyznaczony strzyżonymi 

ścianami szpalerów, charakterystycz
ny dla ogrodów barokowych; wzależ- 
ności od okazałości całego ogrodu 
i wielkości gabinetów ozdabiano je 
parterami, basenami, fontannami, 
rzeźbami lub budowlami.
Herbarium (zielnik) - ogródek 
przeznaczony w średniowieczu do 
uprawy ziół leczniczych i przypraw 
kuchennych. Od średniowiecza (kiedy 
wraz z ogrodem kwiatowym zwany 
był „hortus conclusus") zawsze od
gradzany od innych elementów ogro
dowych.
Hortus conclusus -średnio
wieczny ogródek różany przy budyń 
ku mieszkalnym, otoczony murami, 
przeznaczony do uprawy róż, ale też 
innych kwiatów i ziół oraz do wypo
czynku; zazwyczaj wyposażony 
w studnię lub fontannę, ławy darnio
we oraz altanę.
Kwatera - ogrodowy element 
przestrzenny o zarysie kwadratu lub 
prostokąta, wydzielony drogami 
i otoczony żywopłotem, szpalerem 
lub obsadzony drzewami; wewnątrz 
kwatery urządzano kwietniki, sadzaw
ki, kopce widokowe lub sad, warzyw
nik, zielnik; występuje głównie 
w ogrodach średniowiecznych, rene
sansowych, barokowych.

2. Mogilany - plan ogrodu renesansowego z XVI w. założonego przy letniej 
rezydencji magnackiej; na osi pałacu znajduje się płaski parter, po bokach 
parteru - bindaże (wg L. Majdeckiego, fot. W. Jankowski)
3. Wilanów - plan ogrodu założonego w latach 1677-1694; jest to przykład 
ogrodu barokowego, wielodzietnego, tarasowego (wg L. Majdeckiego, fot. W. 
Jankowski)
4. Fragment parku romantycznego (XIX w.) w Puławach, z tzw. Domkiem 
Gotyckim, w którym mieściły się zbiory Izabelli Czartoryskiej
5. Fragment założenia parkowego z XIX w. przy pałacu w Zaborowie koło 
Warszawy (fot. K. Nowiński)
6. Szpaler grabowy w krajobrazowym parku podworskim z XIX w. 
w Komierowie (woj. bydgoskie) (fot. A. Płażewska)

Labirynt (staropol.: błędnik, błę- 
dyniec) - kręta droga wśród szpale
rów o zawiłym przebiegu, doprowa
dzająca do placu środkowego, gdzie 
zazwyczaj umieszczano basen lub 
fontannę; występuje w ogrodach re
nesansowych w formie kwadratu 
z drogami łamiącymi się pod kątem 
prostym lub koła z drogami koncen
trycznymi; w ogrodach barokowych 
ma rozmaite kształty - również i asy
metryczne.
Parter - element płaszczyzny ogro
du, o zarysie geometrycznym, stano
wiący płaski kwietnik z różnego rodza
ju ornamentem.
Promenada - aleja spacerowa 

z miejscami do wypoczynku, urządza
na od XIX w. w ogrodach publicznych 
wielkomiejskich, w uzdrowiskach i ką 
pieliskach.
Szpaler - drzewa lub krzewy zasa
dzone w szeregu jedno przy drugim, 
strzyżone lub o formach geometrycz
nych naturalnych, o wysokości powy 
żej przeciętnej wzrostu człowieka. 
Taras - forma terenu stanowiąca 
wyrównaną płaszczyznę gruntu, koń 
czącą się stromym uskokiem; może 
być naturalny lub sztuczny, ujęty mu
ren oporowym lub skarpą ziemną; 
występuje często w ogrodach rene
sansowych i barokowych.
Zielnik - patrz; herbarium.
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Statki
i okręty 

„Santa Maria", „Golden Hind", 
„Mayflower", „Victory"... Nazwy 
tych i wielu innych statków oraz 
okrętów wpisane są w dzieje 
świata. A przecież nie tylko te 
najsłynniejsze, ale także tysiące 
innych, mniej znanych, czy na
wet bezimiennych jednostek pły
wających bogaciło armatorów, 

kładło podwaliny pod morskie 
i oceaniczne imperia, decydowa 
ło o losach wielkich wojen.
Okręt czy statek nie służy zwykle 
dłużej niż kilkadziesiąt lat. Jeśli 
uda mu się przetrwać wojenne 
zawieruchy i nie paść ofiarą 
sztormu albo nieszczęśliwego 
wypadku, kończy swój żywot

1. Krążownik „Belfast"
2. Parowiec „Great Britain"
3. „Queen Elizabeth" - największy 
statek-muzeum na świecie (spłonął 
w 1972 r.)
4. Statek „Sołdek"
5. Niszczyciel „Burza"

w stoczni złomowej. Pozostaje 
"po nim mniej lub bardziej obfita 
dokumentacja pisana, ryciny, 
zdjęcia.
A przecież jednostki pływające są 
też zabytkami. Co prawda ich sta
tus historycznych pamiątek nie 
został w międzynarodowym 
ustawodawstwie jasno sprecy 
zowany, ale nie ulega wątpliwoś
ci, iż statek pochodzący nawet 
Sprzed kilkudziesięciu lat jest nie 
tylko monumentalnym świadec
twem myśli technicznej, ale 
i cennym źródłem dla poznania 
przeszłości.

Idea ocalenia dawnych statków 
rozpowszechniła się dopiero 
w XX w. Jako pierwsze zostały, 
„zakonserwowane" sławne 
okręty - „Victory" i „Mikasa", 
mające jako narodowe pomniki 
przypominać Brytyjczykom i Ja
pończykom dni ich wielkiej mor 
skiej chwały. Coraz powszech 
niejsze poszukiwanie historycz
nej tożsamości przez współczes
ne społeczeństwa i wynikający 
z tego dynamiczny rozwój muze
alnictwa, także morskiego, spo
wodował, iż liczba eksponowa
nych na całym świecie historycz 
nych jednostek wodnych wynosi 
obecnie około 100. Tak szybki jej 
przyrost umożliwił gwałtowny 
rozwój wiedzy technicznej, dzięki 
któremu można było jeszcze 
w ostatnim dziesięcioleciu urato
wać wiele dawnych okrętów do 
żywających swoich dni jako pły
wające koszary, magazyny po 
rtowe czy zapomniane wraki. 
W sukurs przyszła też podwodna 
archeologia: poprzezzastosowa 
nie nowoczesnych środków 
można było podnieść i odrestau
rować kilka dawno zatopionych 
i... dobrze zakonserwowanych 
na dnie żaglowców.
Najsłynniejszym i jednym z naj 
starszych zabytków morskich 
jest „Victory" - okręt liniowy 
o 102 działach, wybudowany 
w 1765 r. (2162 tony wypornoś
ci). Na nim admirał Nelson po 
prowadził podległą mu flotę do 
swej ostatniej bitwy pod Trafal 
gar (1805), która oddaliła ostate
cznie od brytyjskich brzegów 
widmo napoleońskiej inwazji. 
Przez 100 lat „Victory" służył na
stępnie jako okręt dowódcy bazy 
morskiej w Portsmouth. Gdy dal 
sze jego utrzymanie na wodzie 
okazało się niemożliwe, zawiązał 
się komitet, który doprowadził 
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do przywrócenia okrętowi daw
nej świetności, ale.-, w suchym 
doku, w którym został osadzony. 
Współczesne flagowcowi Nelso
na są dwie fregaty - „Constitu
tion" (1798) i „Constellation" 
(1797), wsławione udziałem 
w walkach z Anglikami, toczo
nych w obronie młodej ameryka
ńskiej niepodległości. Obie znaj
dując się na wodzie są de facto 
najstarszymi pływającymi okrę
tami świata.
Znacznie więcej zachowało się 
oczywiście zabytków z epoki pa
rowej. Jednym z nich jest znajdu
jący się w Talcahuano (Chile) 
pancernik „Huascar" (1865 r., 
1870 ton), dawna jednostka pe
ruwiańska. zdobyta przez flotę 
chilijską w czasie tzw. wojny 
o Pacyfik (1879). Heroiczny bój 
jego załogi wszedł do tradycji 
morskich walczących stron i jed
nostkę przekształcono na obiekt 
muzealny poświęcony pamięci 
poległych marynarzy obi; (!) flot. 
Z bliższych nam czasów pocho
dzą krążowniki: zakotwiczona na 
stałe w Filadelfii amerykańska 
„Olympia" (1892 r„ 5900 ton), 
dawny okręt flagowy admirała 
Georga Deweya w bitwie pod 
Manilą (1898), zakończonej 
pierwszym wielkim morskim 
zwycięstwem Amerykanów, oraz 
stojąca w Leningradzie „Aurora" 
(1903, 6731 ton), stanowiąca je
den z najbardziej znanych sym
boli Rewolucji Październikowej.
Japoński „Mikasa" (1902, 15140 
ton) - pancernik admiralski Hei 
haricho Togo w bitwie cuszim - 
skiej (1905), gdzie rozgromiona 
została flota rosyjska (notabene 
w jej składzie walczyła „Aurora") 
- został pomnikiem narodowym 
już w 1926 r.; ponownie udostę
pniono go zwiedzającym w 1961 
r., po odebraniu z rąk Ameryka
nów i wyremontowaniu powo
jennych dewastacji.
W muzeach morskich znajduje 
się także kilka z licznych już 
w drugiej połowie XIX w., a pio 
nierskich konstrukcji podwo
dnych. Fakt, że zachowało się 
z nich stosunkowo wiele, tłuma 
czą niewielkie wymiary, pozwa
lające na przeniesienie jednostek 
na ląd. I tak w Stanach Zjedno
czonych eksponowane są „Inteli
gent Whale" (1866) i „Phenian 
Ram" (1881), w Hiszpanii - ,,ls 
sac PeraT (1888), w NRD, Po
czdamie - „Brandtaucher", kon
strukcji Wilhelma Bauera (1851). 
Listę tę uzupełnia znajdujący się 
w Muzeum Marynarki Wojennej 
w Leningradzie okręt podwodny 
skonstruowany przez polskiego 
wynalazcę Stefana Drzewieckie
go (1881).
Wiele pamiątkowych okrętów 
pochodzi z okresu drugiej wojny 

światowej. Najokazalsze są ame
rykańskie pancerniki „Texas” (19 
14,27 000 tonj oraz „North Caro
lina" (1941), „Alabama" (1942) 
i „Massachusetts" (1942) -wszy
stkie o wyporności 38 000 ton. 
Zawdzięczają one swoją współ
czesną egzystencję hojności sta
nów, których noszą nazwy. Nie 
jest to jednak tylko mecenat, sko 
ro dla potrzeb licznych zwiedza
jących wzniesiono w Wilming
ton, gdzie znajduje się obecnie 
„North Carolina", gigantyczną 
trybunę, która pozwala na podzi
wianie pancernika także z dys
tansu, w całej jego okazałości. Do 
grona weteranów ubiegłej wojny 
należy również umieszczony na 
Tamizie brytyjski krążownik 
„Belfast" (1938, 11 550 ton) 
i znajdujący się w Toronto towa
rzysz walk okrętów polskich ka
nadyjski niszczyciel ,,Haida" (19 
43, 2200 ton).
Interesujące curriculum vitae 
mają dwa z ponad 1000 niemiec
kich U-bootów, które dziesiątko 
wały aliancką żeglugę w czasie 
wojny. Wystawiony bowiem 
w Muzeum Nauki i Przemysłu 
w Chicago „U-505" jest ...wojen
nym łupem amerykańskiego lot
nictwa morskiego: natomiast 
„U-995” trafił po wojnie w ręce 
Norwegów, od których po zakoń
czeniu służby w ich marynarce 
został odkupiony i przeholowany 

do Kilonii. Oba „podwodne reki
ny" umieszczono zresztą na 
lądzie.
Spośród kilkunastu zachowa
nych żaglowców handlowych 
najbardziej znany jest zabetono
wany w Greenwich „Cutty Sark” 
(1869. 921 ton). Przedstawiciel 
słynnych kliprów herbacianych, 
najdoskonalszych żaglowców, 
jakie kiedykolwiek wybudowa 
no, stał się obiektem muzealnym 
dopiero w 1954 r. i to również 
dzięki ofiarności społecznej. Po
dobnie jak wiele innych zabytko
wych jednostek, pełni także funk
cję stałej ekspozycji, gdyż we
wnątrz kadłuba wystawiona jest 

kolekcja galionów (charakterys
tycznych dla żaglowców rzeźb 
dziobowych symbolizujących 
patronów okrętów). Ktokolwiek 
zwiedzał ten kii per nie może nie 
przyznać racji wielkiemu znawcy 
życia - Balzakowi, który twierdził, 
iż na świecie są trzy rzeczy praw
dziwie piękne: kobieta, która tań
czy, koń pełnej krwi w galopie 
i statek pod żaglami...
Najciekawszym zachowanym 
parowcem jest niewątpliwie 
„Great Britain" (1845, 3270 ton), 
odrestaurowany niedawno z bu 
twiejącego na Falklandach wra
ka. Jest to dzieło najwybitniej
szego konstruktora okrętowego
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- Kingdoms Isambarda Brunela, 
rewelacyjne pod względem za
stosowanych rozwiązań techni
cznych, Z kolei największy jest 
brytyjski ,,Queen Mary” (1936, 
81 237 ton), jeden z trzech trans
atlantyckich gigantów, które na
rodziły się w latach trzydziestych. 
Znajdując się obecnie w Long 
Beach (Kalifornia), jest obiektem 
„żywym". Obok zrekonstruowa
nych sypialni żołnierskich (statek 
transportował w czasie wojny do 
Europy amerykańskie kontyn
genty i twierdzono, iż skrócił ją 
w ten sposób o pół roku), luksu

sowych kabin pasażerskich I kla
sy oraz wystawy „Człowiek i mo
rze", zaprojektowanej przez naj
wybitniejszego oceanonautę - 
komandora Jacquesa Yvesa Co
usteau, znajdują się na nim res
tauracje, sklepy i część hotelowa. 
Pomimo to przyszłość „Queen 
Mary", która jest po prostu zbyt 
wielka, aby jej utrzymanie mogło 
być rentowne, stanęła ostanio 
pod znakiem zapytania.
Zabytkiem o wielkim znaczeniu 
dla historii techniki jest jacht pa
rowy „Turbinia" (1897, 44,5 to
ny), na którym angielski inżynier

6. Żaglowiec „Dar Pomorza"

Charles Parsons zbudował po raz 
pierwszy turbinę parową swoje
go pomysłu. Aby przekonać kon
serwatywnych admirałów bryty
jskich do swojego wynalazku, 
wprowadził stateczek pomiędzy 
dumne szyki defilującej przed 
królową Royal Navy. Ponieważ 
pomimo stanowczych rozkazów 
okazało się, że najśmielsze okrę
ty nie mogą przegonić intruza, 
wynalazek Parsonsa przyjęto po
wszechnie w budownictwie 
okrętowym, a jego „Turbinia" 
trafiła po latach do muzeum 
w Newcastle.
Słów kilka należy wspomnieć 
także o dwu muzeach morskich, 
posiadających prawdziwe kolek
cje dawnych statków. Godzi się 
podkreślić, iż obok „ekspona
tów" znanych z dziejów żeglugi, 
gromadzą one nieledwie anoni
mowe jednostki typowe dla swo
jej epoki - bocznokołowe pasaże
rskie, holowniki portowe, statki 
rybackie. Muzeum Morskie Ulicy 
Południowej (South Street Sea
port Museum) w Nowym Jorku 
jest swoistym skansenem. Frag
ment miasta, w którym zostało 
usytuowane, odtworzono bo
wiem wedle dziewiętnastowiecz
nych wzorów, a przy nabrzeżach 
spoczywa obecnie około dziesię
ciu gotowych do żeglugi (!) jed
nostek.
Obfite zbiory ma muzeum w Bre
merhaven (RFN). Ich ozdobą jest 
hanzeatycka koga z 1380 r., pod
niesiona z dna w 580 lat później. 
Umieszczono ją w zamkniętym 
pomieszczeniu, gdzie utrzymy
wana jest odpowiednia wilgot
ność powietrza (chodzi o powol
ną adaptację drewna do nowych 
warunków). Największym trium
fem podwodnej archeologii jest 
jednak wydobycie szwedzkiego 
żaglowca „Wasa" (1628, 1400 
ton), który zatonął w swoim 
pierwszym, dziewiczym rejsie. 
Stało się to możliwe dzięki upo 
rowi Andersa Franzena, który 
najpierw odnalazł w archiwach 
wzmianki o katastrofie i wyzna
czył położenie wraka, a nastę
pnie zmobilizował pokaźne środ
ki dla jego wydobycia i rekons
trukcji. Dobrze zachowany i pie
czołowicie odbudowany, jest 
jedną z największych atrakcji tu
rystycznych Sztokholmu, będąc 
przy tym wspaniałym „żywym” 
źródłem, dającym szerokie poję
cie o funkcjonowaniu floty wo
jennej w XVII w.
Wśród państw posiadających 
godne uwagi zabytki morskie 
znajduje się także Polska. W 1960 
r. wystawiono w Gdyni niszczy

ciela „Burza" (1932, 2264 tony), 
weterana ostatniej wojny. Okręt, 
choć znacznie potem zmoderni
zowany (przywrócenie mu pier
wotnego wyglądu nie było moż
liwe), stanowił cenny dokument 
budownictwa okrętowego z lat 
trzydziestych i zarazem pomnik 
walk marynarzy polskich w la
tach 1939-1945. Ekspozycja, 
obejmująca uzbrojenie, stanowi
sko dowodzenia, maszynownię, 
kajuty i mesy, pozwalała zobra
zować codzienne życie załogi 
okrętu. Należy więc żałować, iż 
jego właściciel - Dowództwo 
Marynarki Wojennej - podjął po
chopną decyzję o złomowaniu 
jednostki (być może z dobrowol
nych składek zebrałby się fun
dusz umożliwiający jej dalsze 
utrzymywanie). Miejsce „Burzy" 
zajęła wycofana ze służby we flo
cie „Błyskawica" (1937, 3383 to
ny), także zasłużona czynami wo
jennymi. Na Helu (tym razem już 
na lądzie) stoi pościgowiec „Hel" 
(dawniej „Batory"), wybudowa
ny w Modlinie (!) w 1932 r. (28 
ton), który zapisał się w dziejach 
marynarki polskiej brawurowym 
przedarciem się przez blokadę 
niemiecką do Szwecji w 1939 r. 
Na liście jednostek przeznaczo
nych w najbliższym czasie do ka
sacji znajdą się: „kolebka nawi
gatorów" - „Dar Pomorza", ża
glowiec szkolny Polskiej Mary
narki Handlowej od 1930 r. oraz 
„Sołdek", pierwszy statek wybu
dowany w Polsce po wojnie. 
Obie jednostki mają jednak zo
stać zachowane - z racji wyjątko
wej roli, jaką „Dar" odegrał w na
szej flocie i znaczenia „Sołdka" 
jako pomnika polskiego przemy
słu okrętowego. Może więc te 
nowe zabytki zyskają szersze za
plecze w postaci nareszcie rozbu
dowanego gdańskiego central 
nego Muzeum Morskiego? Nie
wątpliwie pojawią się na ich po
kładach dziesiątki i setki zwiedza
jących, pragnących osobistego 
kontaktu z zaklętą w stal i drewno 
morską przeszłością.

Paweł Piotr Wieczorkiewicz
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z warsztatu konserwatora
Dawne 
techniki 
konserwatorskie

Książki
w 

starożytności
Podstawowymi celami książki zawsze było 
materialne utrwalenie myśli ludzkiej, rozpo
wszechnienie jej wśród odbiorców oraz prze
chowanie na użytek potomnym. Szczególnie 
ten ostatni cel sprawiał wiele kłopotów staro
żytnym z powodu nietrwałości materiału, 
z którego książka była zbudowana, oraz wpły
wu czynników zewnętrznych: klimatu, owa
dów, mikroorganizmów, a także sposobów 
przechowywania i użytkowania. Ubogie są 
wiadomości pisane na tematzabiegów, które 
stosowano, aby przedłużyć żywot książki, bo
gatszych informacji dostarcza archeologia.

Mezopotamia - książki z gliny
Po odpowiednim przygotowaniu gliny for
mowano masę w tabliczki i na miękkiej po
wierzchni, za pomocą odpowiednio przycię
tej trzciny, nanoszono tekst pismem klino
wym, po czym wystawiano tabliczki na słoń
ce. Tak przygotowane książki, składające się 
z wiązek owych tabliczek, były kruche, łatwo 
ulegały uszkodzeniom mechanicznym: rozbi
ciu, pękaniu lub ścieraniu. Największe nie
bezpieczeństwo groziło im ze strony wilgoci: 
miękły i sklejały się, a ty m samym tekst ulegał 
bezpowrotnie zniszczeniu. Archeolodzy od
naleźli wiele tego rodzaju sklejonych książek 
i wszelkie dotychczasowe próby ich odtwo
rzenia nie przyniosły rezultatów.

Starożytni zdawali sobie sprawę z niebezpie
czeństw grożących ich zbiorom bibliotecz
nym i archiwalnym. Nic zatem dziwnego, że 
przechowywano je w specjalnie do tego celu 
przygotowanych pomieszczeniach pałaco
wych lub świątyniach. Do około VII w. p.n.e. 
budowano je z nie wypalonej cegły, później 
z bloków kamiennych. Stropy pokrywano 
trzciną, dobrze zabezpieczającą wnętrze 
przed opadami atmosferycznymi. Natomiast 
przed wilgocią docierającą do wnętrza przez 
podłogę zabezpieczano zbiory w ten sposób, 
że umieszczano je w drewnianych skrzyniach 
lub plecionych koszach, ustawionych na ka- 
miennnych nie przewodzących wody postu
mentach, lub na drewnianych regałach, 
umieszczonych w niszach ścian. , Kosze 
i skrzynie często impregnowano smołą. Za
biegi te zdały egzamin czasu w wypadku 
książek pisanych na materiale glinianym, 
o czym najlepiej świadczy stan ich zachowa
nia w chwili odkrycia.
Dla książek o szczególnej wartości, zawierają
cych przede wszystkim zbiory praw regulują
cych życie społeczno-polityczne kraju, stoso
wano dodatkowy zabieg, tj. wypalanie, elimi
nujące całkowicie groźbę wilgoci, Byłto oczy
wiście proces stosunkowo kosztowny w kraju 
ubogim w drewno opałowe. Wypalone tabli
czki były bardziej trwałe i większość z nich do 
dnia dzisiejszego w pełni zachowała czytel
ność tekstu.
Dla tabliczek glinianych, zarówno tych suszo
nych w słońcu, jak i wypalonych w ogniu, 
istniało jeszcze jedno groźne niebezpieczeńs
two wynikające ze sposobu użytkowania 
i przechowywania: możliwość rozbicia przez 
nieuważne obchodzenie sięz,nimi. Te niezbyt 
poręczne księgi czytano zapewne na odpo
wiednich pulpitach zabezpieczających je 
przed upadkiem. Sposób taki nie zadowalał 
jednak mieszkańców Mezopotamii, o czym 
świadczy fakt, że na pierwszej tabliczce zbio
ru, obok tytułu dzieła, imion autora, pisarza 
lub właściciela, umieszczano notki przypomi
nające użytkownikowi o koniecznej ostroż
ności przy czytaniu, wskazujące niekiedy, do

1. Stan zachowania 
jednej z dwunastu 
tablic, na których 
spisany został epos 
o Gilgameszu; 
tabliczka pochodzi 
z biblioteki 
Assurbanipala 
w Niniwie (VII w. 
p.n.e.), a obecnie 
znajduje się w British 
Museum w Londynie 

czego prowadzi nieostrożne upuszczenie ta
bliczki na ziemię. Mamy więc tu do czyńienia 
z pierwszym w historii bibliotek wypadkiem 
świadomego propagowania umiejętności 
korzystania z książki.
Na terenie dorzeczy Tygrysu i Eufratu wystę
pują ślady istnienia procedury przepisywania 
tekstów ze zbiorów zniszczonych przez użyt
kowanie, co świadczy niedwuznacznie, że nie 
konkretna książka jako przedmiot materialny, 
lecz właściwy tekst był przedmiotem zabie
gów konserwatorskich.

Egipt - książki w zwojach
W starożytnym Egipcie surowcem, z którego 
sporządzano książki, była bujnie rosnąca 
w delcie Nilu roślina trawiasta - papirus. 
Arkusze uzyskiwano poprzez pocięcie łodygi 
papirusu na cienkie i w miarę możliwości 
szerokie pasy, które układano obok siebie 
w dwu krzyżujących się warstwach, a nastę
pnie prasowano. Zabieg ten nadawał gład
kość i cienkość arkuszowi, ale równocześnie 
następowało wyciśnięcie naturalnego soku 
rośliny, który trwale sklejano poszczególne 
pasy i warstwy ze sobą. Na zakończenie po
szczególne arkusze wygładzano za pomocą 
narzędzia sporządzonego z muszli lub kości 
słoniowej i sklejano ze sobą, tworząc wstęgi 
różnej długości, które zwijano. W ten sposób 
powstała nowa forma książki - zwój. Walora
mi papirusu były: gładkość, elastyczność, 
odporność na złamanie i rozerwanie.
Miał on jednak także poważne wady. Wymie
nione zalety utrzymywały się przez długi czas 
jedynie w suchym i przewiewnym pomiesz
czeniu. Do najpoważniejszych wrogów papi
rusu należały owady i wilgoć. Zdawano sobie 
sprawę, że zabezpieczenie przed nimi było 
trudne. Zachowały się zapiski mówiące, że 
zwój papirusowy, który przetrwał kilkaset lat 
uważany był za niebywały i traktowano go ze 
sżczególną pieczołowitością, skarżąc się przy 
tym na łamliwość i kruchość.
W celu zabezpieczenia papirusowych ksiąg 
przed owadami próbowano przeciwdziałać 
poprzez kąpiel w olejku cedrowym. Jest to 
jeden z najstarszych skutecznych zabiegów 
stosowanych w wypadku papirusu i perga
minu do czasów obecnych. Materiał pisarski 
chroniony był w ten sposób nie tylko przed 
owadami, ale równocześnie przed zbytnim 
wysuszeniem, powodującym zwiększenie 
stopnia łamliwości. Dzisiaj uważa się olejek 
cedrowy za najlepszy środek do konserwacji 
opraw wykonanych ze skóry.
Egipcjanie byli natomiast zupełnie bezradni 
wobec wilgoci. Zapewne w celu przeciwdzia
łania szkodliwemu wpływowi wodyt księgi 
umieszczano w odpowiednio przystosowa
nych pomieszczeniach. Niestety, nasze wia
domości o budownictwie bibliotek i archi
wów w Egipcie są nadzwyczaj skromne. 
W XV i XIV w. p.n.e. istniała biblioteka Amen- 
hotepa III i Amenhotepa IV w Tell el-Amarna, 
z której zachowały się jedynie gruzy i tablicz
ka fajansowa z tytułem dzieła - Księga o syko
morze i oliwce. Uważa się, że była ona etykie
tą skrzyni, w której przechowywano zwój
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2. Sposób układania 
zapisanych zwojów 
papirusowych
w niszach ścian
3. Plan magazynu 
tabliczek glinianych 
w Tello

papirusowy. W późniejszych czasach księgi 
trzymano w niszach ścian pomieszczeń pała
cowych lub świątynnych, przeznaczonych na 
sale biblioteczne. Nisze takie odnaleziono 
w czasie wykopalisk w świątyniach Horusa 
w Edfu oraz Izydy na wyspie Philae.
Znamienny jest fakt, że większość papiruso
wych zabytków piśmienniczych pochodzi ze 
środkowego i górnego Egiptu, gdzie panuje 
suchy i pustynny klimat. Wiele znalezisk za
chowało się w tak doskonałym stanie, że do 
dzisiaj nie straciły elastyczności, gładkości 
i czytelności. Swe przetrwanie zawdzięczają 
nie tyle zabiegom konserwatorskim przepro
wadzonym przez człowieka, ile naturalnym, 
korzystnym dla nich warunkom klimatycz 
nym. W dolnym Egipcie, jak i w wielu innych 
krajach śródziemnomorskich, papirus był 
również rozpowszechniony. Jednakże wil

gotniejszy klimat sprawił w okresie tysiącleci, 
że większość zbiorów obróciła się w pył, 
a nielicznie zachowane szczątki znajdują się 
w takim stanie, że współcześni konserwato
rzy poświęcają długie miesiące, by umieścić 
je między hermetycznie przylegającymi do 
siebie taflami szklanymi, umożliwiając w ten 
sposób ich odczytanie.
Zatem i dla starożytnych Egipcjan związa
nych z książką problem właściwej ochrony 
nie był obcy; i tu w miarę możności starano 
Się za pośrednictwem różnych zabiegów kon
serwatorskich utrwalić zdobycze kultury 
umysłowej swych czasów na piśmie, a nie
które osiągnięcia Egipcjan w tym zakresie 
dotrwały do dzisiaj.

Grecja - książki w bibliotekach
Dzieje książki greckiej sięgają V w. p.n.e., 

upowszechniła się ona jednak w III w. p.n.e. 
Po krótkim okresie, w którym Grecy używali 
jako materiału piśmienniczego nie wypra
wionej skóry zwierzęcej, przyjął się papirus, 
a wraz z nim przejęto ód Egipcjan niektóre 
zabiegi konserwatorskie. Szybki rozwój kul
tury umysłowej starożytnej Grecji odzwier
ciedlił się przede wszystkim w rozkwicie nau
ki i literatury, co pociągnęło za sobą powsta
nie znacznych ilości zbiorów umieszczanych 
w licznych bibliotekach. Duże zbiory piśmien
nicze i wzrost czytelnictwa wyłoniły nowe 
problemy - zaszła potrzeba budowy odpo
wiednich gmachów bibliotecznych. Z najbar
dziej znanych wymieńmy tu bibliotekę mu
zeum w Aleksandrii i w Pergamonie. Punk
tem centralnym tych, jak i wielu innych bi
bliotek greckich, była przestronna sala ko
lumnowa, ozdobiona jedynie posągiem bo
gini, służąca jako czytelnia i pracownia, do 
której przylegały sale magazynowe. Książki 
przechowywano na regałach, do przechowy
wania zwojów służyły również nisze w ścia
nach.
Grecy zaopatrzyli zwój w etykietę z tytułem 
dzieła, zwaną „sillybos", która wystawała 
z książki ułatwiając odszukanie właściwego 
dzieła, ale równocześnie dzięki niej unikano 
zbędnego rozwijania zwoju, a tym samym 
jego niszczenia. Ponieważ jednak zwój stale 
był narażony na pył, owady,-częste przemie
szczanie z miejsca na miejsce, zaczęto go 
przechowywać w dopasowanych do wielkoś
ci książki futerałach, nazwanych „bibliothe
ca”. Stąd późniejsza nazwa instytucji groma
dzącej dokumenty. „Bibliotheca" częstokroć 
zawierała większą liczbę zwojów, w ten spo 
sób przechowywano książki, które ze wzglę
du na obszerność treści spisano na kilku 
zwojach.
Wcześnie zauważono w Grecji, że najszybciej 
niszczeją górne i dolne krawędzie zwoju. Stąd 
też wprowadzono zasadętworzenia dość sze
rokich marginesów górnych i dolnych po
szczególnych kolumn pisma. Uzyskano tym 
samym przedłużenie czasu użytkowania 
książki. Z tych samych przyczyn zastosowano 
drewniane lub kościane drążki („umbilicus”), 
umocowane na początku i na końcu zwoju. 
Ułatwiały one czytanie, gdyż nie dopuszczały 
do naturalnego zwijania się książki. 
Użytkowanie książek powodowało często 
kroć ich rozdarcie. Te uszkodzenia naprawia
no przez podklejanie arkusza na stronie nie 
zapisanej. Natomiast książki, z których ko
rzystano mniej, ulegały atakom owadów i mi
kroorganizmów. W Aleksandrii i Pergamonie 
znajdowali się niewolnicy, których wyłącz
nym zadaniem było przepisywanie zagrożo
nych w ten sposób dzieł. Stąd wniosek że i tu, 
podobnie jak w Mezopotamii, nie konkretna 
książka jako przedmiot materialny, lecz tekst 
w niej zawarty był obiektem konserwacji. 
Powszechnie stosowano zabieg nasączania 
papirusu olejkiem cedrowym lub cytry
nowym.

Rzym - książki z pergaminu
Uczony rzymski Warron w I w. p.n.e. odnoto
wał, że w Pergamonie po raz pierwszy zaczę
to stosować jako materiału piśmienniczego 
pergaminu. I choć uczeni podają w wątpli
wość zapiskę tego autora, pozostanie faktem, 
że Rzymianie przejęli sposób wytwarzania 
pergaminu od Greków. Skórę oczyszczoną 
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z włosia używano sporadycznie jako materia
łu pisarskiego od niepamiętnych czasów, jed
nakże dopiero w II w. p.n.e. zastosowano 
specjalne techniki jej wyprawiania. Skórę 
zwierzęcą najpierw poddawano moczeniu 
w wodzie wapiennej, następnie czyszczono 
z włosia, naciągano na ramy i suszono. Tak 
wyprawiony pergamin gładzono pumeksem. 
Uzyskiwany w ten sposób materiał, chociaż 
droższy, był jaśniejszy i gładszy, co ułatwiało 
pisanie. Raz dokonany zapis można było usu 
nąć i pergamin wykorzystać ponownie, pisać 
można było na obu stronach, no i wreszcie 
był to materiał znacznie trwalszy. Te wszyst
kie właściwości pergaminu sprawiły, że od II 
w. n.e. pojawiła się obok zwoju nowa forma 
książki - kodeks.
Pergamin był przede wszystkim odporny na 
zniszczenia mechaniczne: rozerwanie, zła
manie, zgniecenie. Miał jednak również wa
dy. Jak każdy materiał pochodzenia zwierzę
cego, podatny był na ataki owadów i pleśni. 
Zagrożenie to zmniejszano przez stosowanie 
nasączania olejkami cedrowym i cytryno
wym. Od Greków przyjęto „umbilicusy", czy
li drążki zabezpieczające zwój przed rozwija
niem, futerały - owe „bibliotheca", które 
teraz nazwano „capsa", wystające etykietki 
z tytułem, nazywane z łaciny „indeks" lub

Obraz
Botticellego 

w Polsce!

W zbiorach warszawskiego Muzeum Narodo
wego zidentyfikowany został w 1978 r. jedy
ny w naszym kraju oryginalny obraz Sandro 
Botticellego (1444-1510), wielkiego malarza 
włoskiego Odrodzenia, przedstawiciela szko
ły florenckiej. Odkryty obraz ma kształt koła. 
Jest to więc tondo, o wymiarach 111x108 
cm, przedstawiające Madonnę z Dzieciąt
kiem, św. Jana Chrzciciela i anioła. Obraz 
powstał prawdopodobnie w latach osiem
dziesiątych XV w. Dzieło to już od kilkudzie
sięciu lat znajduje się w zbiorach muzeum, 
ale dotychczas sądzono, że nosi charakter 
wtórny i należy je uważać za umiejętną, cho
ciaż ,, twardą" kompilację sztuki Botticellego, 
wykonaną przez naśladowcę mistrza. Dopie
ro dokładne badania przeprowadzone przed 
konserwacją i w czasie jej trwania, wykonane 
przez historyka sztuki, kustosza dr Marię Sku
biszewską i konserwatora mgr Marię Wo
dzińską, wykazały bezsporne autorstwo flo
renckiego malarza. Przemawiają za tym: sy
metria kompozycji, wydłużony i regularny 
owal twarzy Madonny, a także dość gładko 
opadające włosy i sposób modelowania szat. 
Poprosiliśmy mgr Marię Wodzińską, aby 
opowiedziała o poszczególnych etapach prac 
konserwatorskich przeprowadzonych w Pra
cowni Konserwacji Sztuki Średniowiecznej 
Muzeum Narodowego w Warszawie.

„titulus". Nie będziemy tu wyjaśniać znacze
nia tych elementów dla zabezpieczenia książ
ki przed zniszczeniem, dokonaliśmy tego 'wy
żej omawiając książkę papirusową, warto na
tomiast przytoczyć słowa Marka Waleriusza 
Martialisa (ok. 40-102 r. n.e.), poety rzym
skiego, tak opisującego interesujące nas ele
menty współczesnej mu książki: 
„Teraz idź sobie, nasycona cedrem, 
Dumnie nieś czoło, podwójnie wspaniała, 
Chełp się swoimi barwnymi gałkami.
Niech cię spowija pokrowiec z purpury, 
A tytuł płonie czerwienią na pasku”.
Wiele elementów zabezpieczających książkę 
przed zniszczeniem przeniesiono ze zwoju do 
kodeksu. Taką książkę również zaopatrzono 
w ochraniające okładki ze skóry lub drewna 
obciągniętego skórą albo przechowywano ją 
w sakwach. W Rzymie również szczególną 
troską otacza no p rzed e wszy stkim tekst książ
ki, w mniejszym stopniu samą książkę. Istnia
ły liczne warsztaty wydawnicze zajmujące się 
uwielokrotnianiem tekstów i to w ilościach 
olbrzymich. Cesarz August skonfiskować 
miał rzekomo około 2000 ksiąg z tekstem 
Sybilli. W III i IV w. n.e. prowadzono na dużą 
skalę akcję przepisywania tekstów ze znisz-> 
czonych zwojów na pergamin.
Szczególną uwagę poświęcano budownic

twu bibliotecznemu. Były to najczęściej ka
mienne budowle, zawierające dużą salę, bę
dącą pracownią i czytelnią, oraz pomieszczę 
nia magazynowe, w których przechowywano 
książki na drewnianych regałach. W podobne 
regały wyposażone były czytelnie. Czytano 
książki na przystosowanych do tego celu pul
pitach. Problem budownictwa i wyposażenia 
bibliotek był dość istotny, skora architekt 
rzymski Marek Witruwiusz Pollio (I w. p.n.e.) 
w dziele De architecture libri decem (O archi
tekturze ksiąg dziesięć) poświęcił mu osobny 
rozdział
Prześledziliśmy rozwój dziejów konserwacji 
książki w czterech państwach starożytnych. 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że do
konywane wówczas zabiegi ochronne w zna
cznej mierze wzbogaciły naszą wiedzę o tych 
odległych czasach, dzięki nim każdego nie
mal roku odnajdujemy wiele dzieł dotychczas 
nie znanych, a świadomie chronionych przez 
twórców dla przyszłych pokoleń. Zachowane 
teksty stanowią jakby pomost między dniem 
dzisiejszym a starożytnością, a jednocześnie 
świadczą, że dzisiejsze pracownie zajmujące 
się konserwacją starodruków miały swoje 
zaczątki w odległej starożytności.

Janisław Osięgłowski

Przed przystąpieniem do konserwacji obrazu 
sporządzana jest niezwykle skrupulatna do
kumentacja fotograficzna i opisowa. Dokonu
je się wstępnej analizy stanu zachowania 
zabytku, określając gdzie i jakiego rodzaju 
występują ubytki, ocenia się nawarstwienia 
i przemalowania. W wypadku tego obrazu 
pobraliśmy z miejsc mało eksponowanych 
próbki zaprawy malarskiej, pigmentów oraz 
werniksu (substancja żywiczna służąca do 
zabezpieczania powierzchni obrazu) i to za
równo z partii oryginalnych, jak i przemalo
wanych, dla dokładnego przebadania w pra
cowni i laboratorium chemicznym. W efekcie 
analiz można było nakreślić zadania konser
watorskie.
W trakcie prac wstępnych mogliśmy skorzys
tać z materiałów innych specjalistów, m.in. 
z badań Helmutha Ruhemanna z nowojor
skiej National Gallery, który przebadał obraz 
Botticellego „Pokłon Trzech Króli", a wyniki 
opublikował w czasopiśmie „Studies in Con
servation". Obserwacje amerykańskiego 
konserwatora dały dużo materiału porówna
wczego w zakresie układu i rodzaju warstw, 
upewniły nas również w przypuszczeniach, 
że jest to oryginalne dzieło florenckiego mis
trza . Dopiero po usunięciu werniksów zostało 
to ostatecznie potwierdzone.
W ramach wstępnych badań wykonane też 
zostały zdjęcia rentgenowskie i zdjęcia w pro
mieniach pozafioletowych dla wykrycia 
ewentualnych, niewidocznych zmian autor
skich, a także późniejszych retuszy i nawars
twień. Kiedy ustaliliśmy, jakie środki będą 
najodpowiedniejsze do usunięcia przemalo
wać i do konserwacji obrazu, można było 
rozpocząć usuwanie kolejnych warstw werni
ksów i retuszy.

Werniksy, o których Pani wspomniała, tłumi
ły barwę obrazu. W trakcie działań konserwa

torskich ważne było nie tylko zabezpieczenie 
dzieła, ale i wydobycie koloru tak charakte
rystycznego dla obrazów Botticellego...
Werniksów było kilka warstw, ponieważ ob
raz wiele razy poddawano zabiegom konser
watorskim. Te nawarstwienia utworzyły gru
bą, silnie pożółkłą powłokę, liczącą co naj
mniej kilkadziesiąt lat. One też spowodowały 
zmianę kolorytu. Wykonaliśmy przezrocza, 
na których wyraźnie widać różnicę w barwie 
fragmentu odsłoniętego i partii pokrytych 
werniksem. Na obrazie występuje np. kilka 
odcieni błękitu, które przed konserwacją były 
nieczytelne. Usunięcie retuszy i werniksów 
pozwoliło na ostateczne ustalenie stopnia 
zanieczyszczenia; na szczęście ubytki nie były 
zbyt duże. Poza uszkodzeniami widocznymi 
na głowie św. Jana, na twarzy Dzieciątka oraz 
na włosach i szacie anioła, stan zachowania 
okazał się dobry. Tylko w partiach nimbów 
(aureoli) i tła wokół głów postaci widoczne 
były przetarcia powierzchniowe. Po całkowi
tym usunięciu wszystkich późniejszych prze
malować łatwiej było dać pełną ocenę na
warstwień. Istotne było prześledzenie stoso
wania podmalowań, sposobów bardzo zróż
nicowanego nakładania farby; miejscami by
ły to farby kryjące, półprzejrzyste, nakładane 
akwarelowo lub kreseczkami. Dla Botticelle
go charakterystyczne bowiem było malowa
nie złotą kreseczką, podkreślanie modelowa
nia niektórych fragmentów szat, elementów 
dekoracyjnych, zaznaczanie nimbów ujętych 
w perspektywie.
Po całkowitym oczyszczeniu obrazu, wykona
niu badań i zadokumentowaniu wszystkich 
czynności, można było przystąpić do prac 
wykończeniowych, decydujących o estetyce 
obiektu. Pozostawiono przetarcia powierz
chniowe, uzupełniając jedynie głębsze ubyt
ki, sięgające do zaprawy lub warstw podma
lowań. Przyjmując metodę punktowania, czy
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1. Obraz Botticellego po przeprowadzeniu prac konserwatorskich 2.3. 4. Fragmenty obrazu Botticellego w trakcie prac konserwatorskich 
(wszystkie zdjęcia: M. Tarasiewicz)

li nakładania farby punktami za pomocą pę
dzelka, należało mieć pewność jej odwracal- 
ności, tzn. usunięcia wchwili, gdyby zaistnia
ła potrzeba wprowadzenia nowych uzupeł
nień. Dotychczas nie znane są jeszcze mate
riały, które z upływem czasu nie ulegałyby 
zmianie. Każdy materiał używany przez kon

serwatora zmienia się różnie w zależności od 
wieku, że nie wspomnę już o technologii. 
Zastosowano też łatwo zmywalne farby, 
o spoiwie żywicznym, wyprodukowane przez 
firmę włoską. W wyniku przeprowadzonych 
zabiegów uzyskano efekt bardzo zbliżony do 
oryginału, tak że trudno odróżnić partie zre

konstruowane. Po konserwacji obraz musiał 
przeschnąć, aby można było położyć bardzo 
cienką warstewkę zabezpieczającą z pasty 
woskowej. Nadała ona powierzchni malowi
dła pewną matowość. Oczywiście zanim 
przystąpiono do retuszy położono warstewkę 
werniksu damarowego, który prawie nieżół-
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knie, a jednocześnie stanowi warstwę izola
cyjną dla oryginału.

Jak długo trwała praca przy konserwacji 
obrazu?
Opowiada się o niej krótko, ale trwała bardzo 
długo. Obraz konserwowany był ponad rok, 
z tym że działań nie prowadzono w sposób 
ciągły. Po prostu w trakcie konserwacji znaj 
duje się wiele obrazów, a ponadto ze wzglę
dów technicznych nie można prowadzić 
wszystkich operacji konserwatorskich bez 
przerwy. Muszą przecież wyschnąć poszcze
gólne partie nakładanej farby itp. Jak powia
dają konserwatorzy - obraz musi „odpo
cząć”, aby można było przystąpić do kolejne
go etapu pracy.

Wiem, że szalenie trudno mówić o swojej 
pracy, ale chciałbym zapytać się, czy jest to 
dla Pani pasja czy wykonywanie zawodu?
Mnie zawód konserwatora pasjonuje. Oprócz 
tych pięknych momentów, kiedy wykonuje 
się rzeczywiście trudną, odpowiedzialną 
i emocjonującą pracę, są czynności żmudne, 
wymagające dużej cierpliwości. Konserwa
torstwo - to zajęcie rzeczywiście pasjonują
ce, niosące elementy odkrywcze i twórcze, co 
zawsze daje dużo satysfakcji. Konserwator, 
wykonując swoją pracę, ma świadomość, że 
przyczynia się do zachowania spuścizny na
rodowej, dóbr kultury, które powinny prze
trwać dla następnych pokoleń.

Z jednej strony konserwator jest artysta-ma- 
larzem, z drugiej zaś - biorąc pod uwagę 
działania manualne - nie obca mu jest che
mia, fizyka...
Rzeczywiście, konserwator dzieł sztuki powi 
nien reprezentować duży zakres umiejętnoś
ci. Po studiach trzeba wielu lat pracy, aby 
zdobyć doświadczenie w tym zawodzie. Jed 
nocześnie należy stale pogłębiać wiedzę stu
diując fachową literaturę. Konserwatorstwo 
wciąż rozwija się i nie można sobie pozwolić 
na nieznajomość najnowszych prac związa
nych z uprawianą zawodowo dziedziną. Kon
serwator powinien również wiedzieć, co 
można osiągnąć stosując określone środki 
chemiczne. Konserwator na co dzień musi 
konsultować się ze specjalistami z różnych 
dziedzin - historykami sztuki, chemikami, fi
zykami, biologami, technologami.

Często mówi się, że konserwator dzieł sztuki 
przypomina w swej pracy średniowiecznych 
mnichów benedyktyńskich...
Nasza praca wymaga cierpliwości, pracowi
tości i dokładności. Jeżeli trzeba usunąć z po 
wierzchni obrazu późniejsze przemalowania, 
bardzo często wykonujemy to skalpelem pod 
mikroskopem, milimetr po milimetrze. Nie 
zwykłej precyzji wymaga również retusz, któ
ry musi być położony w odpowiednim kolo
rze i wielowarstwowo. Chociaż stosujemy 
obecnie techniki odmienne od oryginalnych, 
efekt ostateczny musi być zgodny z orygina
łem. Kierujemy się zawsze zasadą - retuszu
jemy tylko miejsce ubytku, rue naruszając 
warstw oryginalnych. Dlatego też tzw punk
towanie drobnych ubytków stanowi dużą 
trudność, wymaga od konserwatora właśnie 
precyzji i cierpliwości.

Rozmawiał: Andrzej Jeleński
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konkursy
...na najlepszego użytkownika
obiektu zabytkowego
Zainicjowana przez Zarząd Muzeów 
i Ochrony Zabytków Ministerstwa 
Kultury i Sztuki pięć lat temu akcja 
zagospodarowania nie użytkowa
nych, niszczejących zabytków archi
tektury na potrzeby społeczne trwa 
nadal i rozwija się. Podjęta została 
pod różnymi nazwami - „Zabytki do 
zagospodarowania społecznego", 
„Giełda zabytków", „Zabytki do wzię
cia" - przez niemal wszystkich kon
serwatorów zabytków. Akcji tej wier
nie sekunduje prasa, publikując infor
macje o zabytkach przeznaczonych 
do zagospodarowania, zachęcając do 
podejmowania mecenatu, sławiąc 
dobrych gospodarzy i ganiąc przeja
wy wandalizmu, bezmyślności i braku 
gospodarności w stosunku do zabyt
ków. W ciągu tych pięciu lat około 400 
budynków zabytkowych przejęli nowi 
użytkownicy. Liczba ta może wyda
wać się zbyt skromna w stosunku do 
potrzeb, jest to jednak ogromny po
stęp w porównaniu z latami ubiegły
mi - do roku 1973 przekazano w użyt
kowanie najwyżej kilkanaście obiek
tów rocznie z terenu całego kraju.
Do mecenasów zabytków należą za
równo nowi gospodarze, którzy w cią
gu ostatnich lat przejęli obiekty do 
zagospodarowania, jak i użytkowni
cy, którzy od dawna mają w swej 
gestii budynki zabytkowe, lecz dopie
ro od paru lat przystąpili do ich rewa
loryzacji i prawidłowego zagospoda
rowywania.
Trwa również nadal organizowany 
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
doroczny konkurs na najlepszego 
użytkownika obiektu zabytkowego. 
Informacja o pierwszym konkursie 
w 1975 r. oraz o zasadach oceny kan
dydatów zamieszczona była w zeszy
cie „Spotkań z zabytkami" w 1977 r. 
Dwa następne konkursy, organizowa
ne w latach 1976 i 1977, wyłoniły 37 
laureatów - wzorowych gospodarzy 
zabytków. W dalszym ciągu palmę 
pierwszeństwa trzymają państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, 
które uzyskały w obu konkursach aż 
12 nagród i wyróżnień. Na drugim 
miejscu uplasowały się instytucje 
wojskowe, zdobywając sześć nagród 
i wyróżnień. Na trzecim miejscu znaj
dują się jednostki resortów oświaty, 
zdrowia i szkolnictwa wyższego, 
otrzymując po trzy nagrody lub wy
różnienia. Pozostałymi laureatami są 
instytucje reprezentujące: adminis
trację państwową, turystykę, energe
tykę, organizacje społeczne. W1977 r. 
były również dwie nagrody indywidu
alne dla użytkowników prywatnych. 
Trzy dotychczasowe konkursy od
zwierciedlają w dużej mierze stan 
własnościowy obiektów zabytko
wych i rodzaje funkcji, do jakich zosta- 
ły-przysposobione. Poza zabytkami 
sakralnymi stanowiącymi własność 
Kościoła, gestorem dużej liczby bu

dynków zabytkowych w Polsce są 
przedsiębiorstwa rolnicze, głównie 
PGR-y, które od kilku lat wyrosły na 
najpotężniejszego mecenasa dóbr 
kultury, przeznaczając znaczne środki 
finansowe na remonty obiektów za
bytkowych i wkładając wiele wysiłku 
i troski w zaadaptowanie ich na cele 
socjalne, reprezentacyjne, szkolenio
we. Przedsiębiorstwa rolnicze na je
sieni 1977 r. zaprezentowały swe 
osiągnięcia w ochronie zabytków na 
wystawie w Warszawie.
Wiele zabytków jest wykorzystywa
nych przez szkoły, ośrodki zdrowia, 
sanatoria, ale tylko niektóre z nich są 
naprawdę dobrze zagospodarowane. 
Wpływa na to w dużej mierze brak 
środków finansowych na właściwe 
utrzymanie obiektów oraz trudność 
dostosowania funkcji, jakie spełniają 
szkoły i instytucje lecznicze, do cha
rakteru i potrzeb budynków zabytko
wych. Z przykrością trzeba stwierdzić, 
że szkoły na ogół zaliczane są do jed 
nych z gorszych użytkowników zabyt
ków. W związku z tym, cenniejsze, bo 
wymagające pokonania znacznych 
trudności, są osiągnięcia tych jednos
tek w ochronie zabytków.
Zbyt mało obiektów wykorzystano - 
jak na razie - na cele turystyczne, 
mimo że jest to jedna z najbardziej 
pożądanych funkcji dla zabytków. 
W żadnym z dotychczasowych kon
kursów nie brały udziału zakłady prze
mysłowe, choć przed laty wiele pisało 
się i mówiło o możliwościach oraz 
potrzebie mecenatu nad zabytkami 
z ich strony. W ostatnim okresie zakła
dy przemysłowe przejęły do zagospo
darowania niewielką liczbę obiektów 
zabytkowych, ale nie zdążyły jeszcze 
ich wyremontować i przystosować do 
nowych zadań. Mamy nadzieję, że 
w następnych latach wyłonią się spo
śród nich wzorowi gospodarze.
A teraz trochę informacji o niektórych 
laureatach dwóch ostatnich kon
kursów.
Największe zasługi w opiece nad za
bytkami mają wielkopolskie PGR-y. 
Kombinat PGR Żydowo zapoczątko
wał w Wielkopolsce akcję właściwego 
zagospodarowania zabytków należą
cych do przedsiębiorstw rolnych. 
W 1976 r. I nagrodę w konkursie otrzy
mał Ośrodek Usług Turystycznych 
poznańskiego Zjednoczenia Przedsię
biorstw Gospodarki Rolnej zlokalizo
wany w Czerniejewie, na terenie 
Kombinatu PGR Żydowo. W czernie- 
jewskim zespole zabytkowym (staj
nia, wozownia, bażantarnia) urządzo 
no bardzo pomysłowo i estetycznie 
hotel, kawiarnię i ośrodek jeździecki. 
Ośrodek cieszy się wielkim, w pełni 
zasłużonym powodzeniem wśród tu
rystów i wczasowiczów; organizowa
ne są tu atrakcyjne jazdy konne i prze
jażdżki dawnymi powozami po zabyt
kowym parku i malowniczych okoli-

1. Zespół zabytkowy 
w Czerniejewie - 
dawna stajnia; obiekt 
został odrestaurowany 
przez poznańskie 
Zjednoczenie 
Przedsiębiorstw 
Gospodarki Rolnej - 
Kombinat Żydowo (fot. 
B. Cynalewski)

2. W dawnej wozowni 
zespołu zabytkowego 
w Czerniejewie 
urządzona została 
restauracja (fot. B. 
Cynalewski)

3. Pałac w Garzynie - 
obecnie Państwowy 
Ośrodek Hodowli 
Zarodowej (fot. B. 
Marciniak) 

each Czerniejewa. Tę dobrą tradycję 
na terenie Wielkopolski podtrzymują 
również inne przedsiębiorstwa rolni
cze. Laureatami konkursu w 1977 r. 
zostały w województwie poznań
skim: Kombinaty PGR Ptaszkowo 
i Bieganowo. W województwie lesz
czyńskim Stadnina Koni Racot otrzy
mała nagrodę w 1976 r., a Państwowy

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Ga
rzynie - w 1977 r. W województwie 
pilskim Kombinat Rolny „Noteć" 
w Pile (z siedzibą w Strzelcach) uzy 
skał nagrodę w 1977 r.
W ostatnich dwóch latach liczną gru
pę laureatów konkursu stanowiły in
stytucje wojskowe. Wojskowy Stołe
czny Zarząd Kwaterunkowo Budow-

44



4. Pałac w Janowicach-obiekt 
odrestaurowany i użytkowany przez 
Politechnikę Krakowską 

lany urządził w dawnym pałacu Lubo
mirskich przy placu Żelaznej Bramy 
w Warszawie Stołeczny Klub Garnizo
nowy. Dzięki staraniom użytkownika 
obiekt odgrywa dużą rolę społeczną 
i wychowawczą; Klub prowadzi oży
wioną działalność kulturalną, oświa
tową, szkoleniową, a liczne zajęcia 
i imprezy odbywają się w zabytko
wych, starannie urządzonych wnę
trzach. Laureatami konkursu zostały 
również: Wojskowa Administracja 
Koszar Modlin-twierdza, Wojskowe 
Zespoły Wypoczynkowe w Szklarskiej 
Porębie za użytkowanie zamku Cze
cha, Wojskowy Dom Wypoczynkowy 
w Sopocie.
Wśród jednostek resortu zdrowia bar
dzo dobrą w dotychczasowych kon
kursach lokatę uzyskał Państwowy 
Dom Dziecka w Strzyżowie w woje
wództwie rzeszowskim, zlokalizowa
ny w zabytkowym pałacu. Obecny, 
bardzo dobry, stan zawdzięcza pałac 
w Strzyżowie ogromnemu wysiłkowi 
nielicznego personelu PDD, który 
z wielkim poświęceniem starał się 
o środki finansowe, materiały budow
lane i wykonawstwo. Gustownie 
urządzone wnętrza, wzorowa czys
tość i troskliwa opieka stwarzają prze
bywającym tu, pozbawionym włas
nych rodzin dzieciom, atmosferę do
mową i bardzo dobre warunki. Taką 
samą lokatę zdobyła Szkoła Podsta
wowa w Jasionnej w województwie 
sieradzkim, urządzona w osiemnasto
wiecznym dworze. Wielką zasługą 
kierownictwa szkoły jest bardzo do
bre utrzymanie dworu, estetyczne 
wyposażenie i wzorowy porządek, co

w warunkach szkolnych nie jest łatwe 
do osiągnięcia.
Konkurs potwierdza rozwój mecena
tu zakładów pracy oraz rosnące zain
teresowanie i zrozumienie społeczeń
stwa dla spraw ochrony zabytków, 
a także w wielu wypadkach ogromne 
osobiste zaangażowanie ludzi, którzy 
poświęcają swój czas i umiejętności 
dla ratowania dóbr kultury. Wszystko 
wskazuje na to, że minął już okres 
powszechnego w swoim czasie, bez

myślnego i niszczycielskiego stosun
ku do pomników przeszłości. Istnieją
ce jeszcze zdewastowane zabytki są 
smutną spuścizną tamtych lat, a no
we przejawy wandalizmu zdarzają 
się, na szczęście, coraz rzadziej.
A może Wy, drodzy Czytelnicy - mi
łośnicy zabytków, pomożecie w zago
spodarowaniu pałaców, zamków, 
dworów, kamieniczek i innych nie 
użytkowanych obiektów? Może uda 
Wam się namówić swój zakład pracy 

lub inną instytucję czy organizację na 
urządzenie w obiekcie zabytkowym 
wczasów, domu pracy twórczej, 
ośrodka szkoleniowego, klubu? Spró
bujcie - będzie to Wasz wielki wkład 
w dzieło ochrony dóbr kultury. W ra
zie konkretnych ofert, prosimy kiero
wać zainteresowanych do wojewódz 
kich konserwatorów zabytków (urzę
dy wojewódzkie, wydziały kultury 
i sztuki).

Hanna Krzyżanowska 

...dla
czytelników „Świata Młodych”

Czytelnicy „Świata Młodych" - popu
larnej gazety „nastolatków" - to 
w większości harcerze, a ci, wiadomo 
- niespokojne duchy, długo w jednym 
miejscu usiedzieć nie potrafią. Led
wie bowiem temperatura podskoczy 
o kilka kresek, już chwytają za plecak 
i wędrują „w Polskę", na biwak, wy
cieczkę czy obóz. Wyprawy te sprzyja
ją przeróżnym obserwacjom, spotka
niom z ciekawymi ludźmi, a nierzadko 
zaskakującym odkryciom. Jest prze
cież wśród harcerskiej braci wielu mi
łośników historii, pasjonujących się 
zabytkami naszej przeszłości, i to za- 
ówno starą architekturą, jak również 
archeologią, przedmiotami kultury 
materialnej, starymi ludowymi obrzę
dami i legendami.
Jla tych właśnie tropicieli przeszłości 
ogłosiliśmy w 1976 r. wspólnie z Za- 
ządem Muzeów i Ochrony Zabytków 
Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz 
: Zarządem Głównym PTTK, Komisją 
Jpieki nad Zabytkami wielki wakacyj
ny konkurs pod hasłem „Tworzymy 
Księgę Skarbów". Znaleźć się w niej

miały spostrzeżenia naszych Czytelni
ków dotyczące zabytków narodowej 
kultury, które należałoby ocalić od za
pomnienia, informacje i spisy napot
kanych na wakacyjnym szlaku za
mków, dawnych parków, cmentarzy, 
wrażenia ze spotkań z konserwatora
mi zabytków lub też z ich miejscowy
mi miłośnikami ispołecznymi opieku
nami.
Prac nadeszło sporo. Głównie z ma
łych, niewiele dotychczas znanych 
miejscowości. Oczywiście różniły się 
one między sobą zakresem i pozio
mem opracowania, ale przecież nie to 
było najważniejsze. Trafiały się więc 
zwykłe kartki pocztowe i pracowicie 
wykonane albumy, uzupełnione ry
sunkami i zdjęciami, jak również po
ważne, opatrzone naukową bibliogra-

Fragment renesansowego nagrobka 
rodziny Tarnowskich. Autorką 
rysunku jest Małgorzata Burkat 
z Tarnowa - zdobywczyni III nagrody 
w konkursie w 1977 r.

fią prace, stanowiące efekty wielolet 
nich dociekań. Do takich należała np. 
praca Mariusza i Kamila Hejduków 
z Pobiedzisk koło Poznania, opisująca 
historię niektórych znalezisk archeo
logicznych, które odkryto podczas ka

nalizacyjnych wykopków na rynku. 
W 1977 r. rozluźniliśmy nieco zasadę 
konkursu, rezygnując z dotychczaso 
wej formy „Księgi Skarbów", opraco 
wywanej przez cały zastęp bądź indy
widualnie, na korzyść absolutnej
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swobody autorów. Można więc było 
opisywać nie znany dotychczas dla 
większości kamień, owiany interesu
jącą legendą, lub niespotykanej uro
dy witraż, proponować sposób wyko
rzystania zabytkowego, lecz nie zago
spodarowanego obiektu, relacjono
wać prżebieg sensacyjnego odkrycia 
archeofogicznego lub po prostu za
chęcać turystów do odwiedzania ma
ło popularnej, ale mającej ciekawą 
historię miejscowości. Wszystko to 

oczywiście służyło pogłębianiu wie
dzy na temat zabytków oraz uświado
mieniu sobie i innym ich wartości dla 
naszej narodowej kultury.
Liczba nadesłanych prac - mimo wa
kacyjnego lenistwa - była wprost im
ponująca, jury miało więc niemały 
kłopot z przyznaniem atrakcyjnych 
nagród. Wreszcie, po długich namy
słach zdecydowano, że pierwszą na
grodę w postaci kamery filmowej, 
otrzyma drużyna harcerska ze Starej 

Wsi za mini-przewodnik po tej miej
scowości; drugą-namiot dwuosobo
wy - rodzeństwo Henryk i Bernard 
Grzonkowie z Łazisk Rybnickich za 
króciutką, ale za to jakże sensacyjną 
notatkę o arcyciekawym wynalazcy, 
Józefie Bożku z podbeskidzkiej wsi 
Biery; trzecią - aparatfotograficzny- 
Małgorzata Burkat z Tarnowa za pięk
nie ilustrowaną opowieść o tarnow
skich zabytkach.
Ponieważ plon dwóch dotychczaso

wych konkursów utwierdził nas 
w przekonaniu, że współczesna mło
dzież interesuje się nie tylko modny
mi „ciuchami" i najnowszymi marka
mi samochodów, nie tylko namiętnie 
biega do dyskoteki, lecz również są 
wśród niej miłośnicy zabytków, po
stanowiliśmy kontynuować pomysł 
i przygotowywać kolejne specjalne 
zadania dla tych, których pasjonuję 
zachowane do dziś ślady przeszłości.

Teresa Maciszewska

...dla 
fotoamatorów
Pomysł konkursu pt. „My i zabytki" 
dla fotografów amatorów narodził się 
w Naczelnej Redakcji Publicystyki 
Kulturalnej TVP. Akces współpracy - 
tak pod kątem organizacji, jak i finan
sowania nagród - zgłosiły: redakcja 
miesięcznika „Foto" oraz Ministers
two Kultury i Sztuki - Zarząd Muzeów 
i Ochrony Zabytków.
W sierpniowym n-rze „Foto" z 1977 r. 
ukazał się komunikat podający wa
runki konkursu; były one również 
kilkakrotnie ogłaszane w czasie lipco
wych i sierpniowych programów TV 
z cyklu „Ocalić od zapomnienia". Cel 
konkursu -to ukazanie w zestawie od 
3 do 6 fotogramów mało znanych 
zabytków architektury i zarazem 
przedstawienie, poprzez odpowied
nie zakomponowanie kadru, stosun
ku miejscowego społeczeństwa do 
znajdujących się przecież pod jego 
opieką pamiątek przeszłości, ze szcze
gólnym uwzględnieniem architektury 
drewnianej. Wykluczyliśmy z udziału 
w konkursie nawet najciekawsze pod 
względem artystycznym zdjęcia za
bytków powszechnie znanych, np. 
Wawelu czy Wilanowa oraz starych 
dzielnic dużych miast.
Fotoamatorzy nie zawiedli i chociaż 
pierwsze przesyłki nadeszły dopiero 
10 września 1977 r., ale od tego dnia 
aż do 15 października poczta obdarza
ła nas stertą dużych, grubych kopert. 
Nadszedł też, jako podarunek (ofiaro
dawca zaznaczył to w liście) zestaw 
kilkudziesięciu przezroczy zabytków 
z terenu województwa bydgoskiego. 
Z nadesłanych fotogramów całą nie
mal redakcję obiegły piękne, wykona
ne w sepii zdjęcia opatrzone godłem 
„AQ". Przedstawiały one opustosza
łą, niszczejącą zagrodę ze wsi Suło
szowa w okolicach Ojcowa. Nie mniej 
tragiczny w treści był dołączony opis. 
Te fotogramy stały się naszymi kan-

1. Fragment zagrody w Sułoszowej; 
autorem zdjęcia jest Jerzy Gaś
z Gliwic, laureat I nagrody
2. Szczyt chaty z Gródka Rządowego 
koło Pułtuska; autor tego zdjęcia, 
Ryszard Staroń, otrzymał 
wyróżnienie
3. Angielski traktor z gumowymi 
gąsienicami; to zdjęcie, wykonane 
przez Macieja Belinę-Brzozowskiego, 
otrzymało nagrodę Generalnego 
Konserwatora Zabytków
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dydatami do jednej z głównych na
gród, chociaż nie od razu zyskały peł
ną przychylność wszystkich jurorów. 
Trzeba przyznać, że jury konkursu nie 
miało łatwego zadania. Po trwającej 
kilka godzin pierwszej selekcji, spo
śród prawie 800 fotogramów nade
słanych przez 241 autorów, do drugie
go etapu zakwalifikowano 110 foto
gramów 22 fotografów amatorów, 
znanych nam tylko z godeł. Selekcja 
była tym trudniejsza, że poza kilku 
wyjątkami autorzy zdjęć ściśle prze
strzegali warunków konkursu i boha
terami zdjęć były przeważnie obiekty 
nie znane. Informowały o nich załą
czone opisy, niektóre zresztą w formie 
bijących na alarm reportaży, uzupeł
niających równie sugestywne zdjęcia. 
I takie wartości, a nie tylko sama uro
da zdjęć, były brane pod uwagę przy 
przyznawaniu nagród.
Prawdziwym zwycięzcą konkursu zo
stała... architektura drewniana. To 
właśnie portrety drewnianych chat, 
dworków, spichlerzy stały się wspa
niałym elementem scenograficznym, 
zaprezentowanym w formie małej 
wystawy podczas grudniowego pro
gramu „My i zabytki” z cyklu „Ocalić 
od zapomnienia". Oprócz członków 
jury uczestniczyło w nim 12 autorów 
nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć 
z jedynaczkę konkursu, studentką 
WSP w Opolu, Reginą Krajuszek, lau
reatką II nagrody, która na swoich 
fotogramach utrwaliła wiatraki z Ku
nowa i Chlebczyna.
Konkurs ujawnił ginące piękno sta
rych chat, dworków, świątków, przed
miotów kultury materialnej i techniki. 
Kilka z nagrodzonych fotogramów 
ukazywało stojący w jednym z pod
warszawskich parków angielski trak
tor z gumowymi gąsienicami z po
czątku naszego wieku, którym to 
obiektem, mamy nadzieję, zaintere
suje się Muzeum Techniki. Ukazanie 
zdjęć w programie telewizyjnym, 
opublikowanie kilku w tygodniku 
„Ekran" i miesięczniku „Foto" uczuli 
na problem ochrony także mieszkań
ców tych miejscowości, gdzie relikty 
z dawnych lat często skazuje się na 
zagładę w imię swoiście pojmowanej 
nowoczesności. Fotogramy laureata 
I nagrody, Jerzego Gasia z Gliwic (go
dło „AQ"), posłużyły już do nadanego 
w lutym 1978 r. kolejnego programu 
interwencyjnego cyklu „Ocalić od za
pomnienia". Dzięki sygnałowi, jakim 
były te fotogramy, wojewódzki kon
serwator zabytków z Krakowa zadbał 
o ochronę zagrody z Sułoszowej, wy
kupionej kilka lat temu do skansenu, 
który ma powstać w obrębie Ojcow
skiego Parku Narodowego; na razie 
zaopiekują się nią krakowscy plasty
cy, zamierzający urządzić tam swój 
plener.
W imieniu tych wszystkich, którym 
droga jest sprawa ochrony zabytków, 
dziękujemy uczestnikom konkursu 
„My i zabytki" oraz zachęcamy do 
uczestniczenia w następnych.

Zofia Halota
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zabytki 
na turystycznych szlakach

Przez 
ziemię 
grójecką

Malownicze i żyzne obszary zie
mi grójeckiej od najdawniej
szych czasów sprzyjały rozwojo
wi osadnictwa, co potwierdzają 
liczne stanowiska archeologicz
ne oraz zachowane grodziska 
(Grójec, Stara Warka, Lewiczyn). 
Położenie przy ważnych szlakach 
handlowych, jak droga krakow
ska i lubelska, opodal spław- 
nych, dużych rzek - Wisły i Pilicy, 
a zarazem bliskość stołecznej 
Warszawy wzmagały z biegiem 
czasu atrakcyjność tych terenów 
i zachęcały do osiedlania się tu 
licznych rodzin, fundujących ze
społy i pojedyncze obiektyzabyt- 
kowe.
W porównaniu z innymi obszara
mi Mazowsza rejon ten byłwyjąt- 
kowo bogaty w zabytki, z których 
wiele przetrwało do naszych cza
sów, dając nam przegląd wszyst
kich niemal stylów i form artysty
cznych. Również w większym 
stopniu niż na innych terenach 
Mazowsza z obiektami związane 
są nazwiska wybitnych twórców 
- architektów, malarzy, rzeźbia
rzy, złotników.
Wśród zabytków architektury 
murowanej do najstarszych na
leżą późnogotyckie kościoły 
w Tarczynie i Grójcu, jednona- 
wowe, z wyodrębnionymi, wie- 
lobocznie zamkniętymi prezbite
riami, wzniesione w pierwszej te
rcji XVI w. Tradycja form gotyc
kich, tak długotrwała na Mazow
szu, utrzymała się w prostokąt
nych, ©skarpowanych prezbite
riach kościołów w Pieczyskach 
i Lipiu, wzniesionych w początku 
i pierwszej ćwierci XVII w., a tak
że w pewnych elementach gotyc
kich w farze wareckiej, murowa
nej w latach 1603-1635. Pocho
dzący z pierwszej ćwierci XVII w. 
kościół pokarmelicki w Lipiu re
prezentuje późny renesans, na
tomiast w stylu barokowym 
wzniesiono w pierwszej połowie 
XVIII w. fasady kościołów klasz
tornych: franciszkańskiego
w Warce oraz paulińskiego w Łę- 
czeszycach.
Wybitnym przykładem architek-
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1. Ratusz w Grójcu
z około 1821 r.
2. Epitafium
z początku XVII w.
z kościoła parafialnego 
w Grójcu
3. Kościół parafialny 
(1747-1754)
w Jasieńcu
4. Pałac (1783-1786) 
w Małej Wsi
5. Gabinet
Pompejański w pałacu 
w Małej Wsi
6. Dwór z 1824 r.
w Falęcinie

mi do lóż, przypomina rozwiąza
nia świątyń w Kobyłce i Karcze
wie. Równieżz Jakubem Fontaną 
łączono kościół w Drwalewie, 
o uproszczonych formach archi
tektonicznych.
Skromny, klasycystyczny kościół 
w Belsku powstał około 1779 r., 
zapewne według wczesnego 
projektu Hilarego Szpilowskie- 
go. Liczne kościoły neogotyckie 
z przełomu XIX i XX w. zawdzię
czały swój kształt znanym war
szawskim architektom, jak Józef 
Pius Dziekoński, Władysław Mar
coni czy Konstanty Wojciechow
ski. Wyrazem tendencji moder
nistycznych jest architektura koś
cioła w Błędowie, zaprojektowa
nego przez Jana Koszczyca-Wit- 
kiewicza, oraz w Jeziorkach, au
torstwa Bogumiła Rogaczew
skiego.
Drewniane kościoły z XVII w. 
w Chynowie, Lewiczynie i Mo
gielnicy uległy z biegiem czasu 
gruntownym przekształceniom 
lub nawet zostały zbudowane od 
nowa z użyciem pierwotnego 
budulca.
Osiadłe na ziemi grójeckiej liczne 
rodziny szlacheckie wznosiły sie
dziby mieszkalne, z których wiele 
istnieje do dzisiaj. Autorami pro
jektów byli przeważnie warszaw

scy architekci: Hilary Szpilowski 
(pałac Walickich w Małej Wsi), 
Fryderyk Albert Lessel (pałac 
w Błędowie) czy Henryk Minter 
(dwór w Falęcinie). Nie znani, jak 
dotychczas, pozostają autorzy 
projektów klasycystycznych 
dworów i pałaców wznoszonych 
licznie w pierwszej połowie XIX 
w., np. w Drwalewie, Rykałach, 
Promnej.
Klasycystyczne ratusze w Grój
cu, Warce i Mogielnicy wzniesio
no po 1820 r., według wzorniko- 
wych projektów Hilarego Szpilo- 
wskiego; również według seryj
nego projektu zbudowano w tym 
czasie w Grójcu i Belsku stacje 
pocztowe z zajazdami.
Interesującym i rzadkim przykła
dem zabytkowej zabudowy go
spodarczej jestdrewniana stodo
ła w Grójcu, wzniesiona na pla
nie wieloboku.
Jeśli chodzi o wyposażenie 
wnętrz kościelnych - poza boga
tą, choć nie poświadczoną źró
dłowo produkcją lokalną-docie
rały tu wyroby z innych ośrod
ków artystycznych: kamieniarka 
z warsztatów małopolskich 
(chrzcielnice z końca XV w. 
w Grójcu i Lewiczynie, płyta na
grobna z ok. 1500 r. w Chyno
wie), siedemnastowieczne epita

fia z czarnego marmuru dębnic
kiego w Tarczynie, chrzcielnice 
z chęcińskich marmurów w Je
ziorkach, Grójcu, Tarczynie, 
wzornikowe ołtarze w wareckiej 
farze z początku XVII w., (snycer
ka ołtarzowa z Gdańska), ołtarz 
z kręgu warsztatu rzeźbiarskiego 
Jana Jerzego Plerscha z połowy 
XVIII w. w kościele w Radzymi
nie; z tym warsztatem łączone są 
także ambona w kształcie łodzi 
i chrzcielnica w kościele w Drwa
lewie.
Szczęśliwie zachowały się iluzjo- 
nistyczne polichromie w kościo
łach: w Łęczeszycach (dzieło 
Marcelego Dobrzeniewskiego 
vel Dobrzenieckiego, zakonnika 
paulińskiego, z 1765 r.), w Micha
łowicach (wykonane po 1752 r.) 
oraz w Belsku (z ostatniej ćwierci 
XVIII w.). W pałacu w Małej Wsi 
przetrwała interesująca polichro
mia z końca XVIII w., przedsta
wiająca m.in. panoramę Warsza
wy, widok Neapolu, oraz grote
skowa dekoracja „gabinetu po- 
mpejańskiego".
W czasie prac terenowych nad 
Katalogiem zabytków sztuki 
dawnego powiatu grójeckiego 
odnaleziono w 1968 r. na strychu 
kościoła filialnego w Błędowie 
najwcześniejszy gotycki obraz ta

blicowy na Mazowszu, pocho
dzący z około połowy XV w., 
przedstawiający Matkę Boską 
w typie tzw. Piekarskiej. Zapew
ne pochodzi on z krakowskiego 
warsztatu malarskiego, nato
miast produktem cechowej twór
czości warsztatu warszawskiego 
wydaje się obraz Matki Boskiej 
w typie tzw. Śnieżnej z kościoła 
w Lewiczynie, od 1678 r. uznany 
za cudowny. W tym kościele 
znajduje się również obraz św. 
Izydora Oracza, który możemy 
zaliczyć do wybitniejszych dzieł 
malarskich XVII w. w Polsce. Na
malował go w 1668 r. ksiądz 
Erazm Wąsowski, nie znany do

tychczas malarz, późniejszy kanc
lerz kapituły lwowskiej i doradca 
artystyczny króla Jana III Sobie
skiego. Wśród portretów uwagę 
zwraca pochodzący z trzeciej 
ćwierci XVII w. wizerunek tru
mienny nie znanej damy z koś
cioła w Chynowie, „sarmackie” 
portrety Michałowskiego w Mi
chałowicach i Komierowskiego 
w Drwalewie, a także romantycz
ny dziewiętnastowieczny portret 
Józefa Szamerskiego w jego 
neogotyckim nagrobku w koście
le w Michałowicach.
W rzeźbie drewnianej szczegól
nie dużo zachowało się krucyfi-
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7. Chrzcielnica z około 1623 r. ' 
w kościele parafialnym w Tarczynie
8, Epitafium z 1644 r. w kościele 
parafialnym w Tarczynie

ksów, z czołowym obiektem, ja
kim jest późnogotycka figura 
Chrystusa Ukrzyżowanego 
w kościele w Grójcu, która po
wstała po 1510 r. pod wpływem 
sztuki Wita Stosza (Stwosza). 
Wśród rzeźby siedemnastowie
cznej zarysowuje się wyraźnie 
produkcja dwóch warsztatów, 
których wytworami są pełne eks
presji ,rzeżby z kościoła w Lipiu 
oraz krucyfiksy wareckie. W rzeź
bie kamiennej wybijają się swo
im poziomem artystycznym figu
ry św. Jana Chrzciciela oraz św. 
Kazimierza w kościele w Tarczy
nie, ufundowane w czwartej 
ćwierci XVII w. przez Kazimierza 
Jana Szczukę. Nie ukończony, 
wielkich rozmiarów posąg św. 
Dominika (obecnie przed kościo
łem w Drwalewie) wydobyty zo
stał z ziemi w miejscowości Pili
ca; zapewne transportowano go 
rzeką Pilicą z kieleckich kamie
niołomów, z zamiarem ukończe
nia figury już na miejscu przezna

czenia; może była przeznaczona 
dla któregoś z warszawskich koś
ciołów dominikańskich?
Pierwszą renesansową płytą na 
Mazowszu jest tablica erekcyjna 
z 1526 r. umieszczona w kościele 
tarczyńskim. Upamiętnia ona 
fundację Abrahama Chełchow- 
skiego, proboszcza tarczyńskie
go i sekretarza ostatnich książąt 
mazowieckich. Piękne rokokowe 
epitafium piaskowcowe, kryjące 
serce Jakuba Błędowskiego, 
przystawiono do zewnętrznej 
ściany drewnianego kościoła 
w Lewiczynie. Opodal znajduje 
się nagrobek Cruttów i Bedliń- 
skich w formie kolumny zwień
czonej urną, przekazujący w in
skrypcji barwne dzieje Albańczy- 
ka Antoniego Crutty, tłumacza ję
zyków wschodnich w kancelarii 
Stanisława Augusta Poniatow
skiego.
Wśród bogato reprezentowane
go złotnictwa unikatem jest pusz
ka z Przybyszewa, wykonana 
z pary szesnastowiecznych pu
charów biesiadnych, zwanych 
„kubek w kubek". Wieżyczkowe 
monstrancje z XVII w. zachowały 
się w Przybyszewie i w Lewiczy
nie; monstrancja w Lewiczynie 
jest wedle miejscowej tradycji 
rezultatem złotniczych zamiło
wań króla Zygmunta III Wazy. 
Wybitny poziom sztuki złotniczej 
reprezentują siedemnastowiecz
ne monstrancje i kielichy z Błędo- 
wa, Łęczeszyc, Chynowa i Lewi- 
czyna. W tym ostatnim kościele 
kilka obiektów (sukienka na obra
zie Matki Boskiej, lampka wiecz
na, lichtarze, stopa relikwiarza) 
pochodzi z warszawskiej pra
cowni złotnika Grigla, czyli Gre
gora Wróblowicza.
Wśród szat liturgicznych zacho
wanych w większych zespołach 
w Lewiczynie i w Belsku wyróż
nia się rzadko spotykany ornat 
gobelinowy z drugiej połowy 
XVIII w. z motywem pary ptaków. 
Żałobny ornat również z bełskie
go kościoła wyhaftowała Józefa 
z Walickich Rzewuska dla uczcze
nia pamięci męża i brata, pole
głych w powstaniu listopa
dowym.

Izabela Galicka 
Hanna Sygietyńska

Tuczno
Kiedy książę Bramin I nadawał 
służącemu mu wiernie rycerzowi 
Wedelowi z Uchtenhagen ziemię 
w lenno, nie przypuszczał, że 
tworzy jeden z potężniejszych 
polskich, choć obcego pocho
dzenia, rodów pomorskich. Dzia
ło się to w latach pięćdziesiątych 
XIII w. Niedługo, bo już w 1373 r.

Wedelowie zademonstrowali 
swój patriotyzm w lokalnym spo
rze z zakonem joanitów, upra
wiających podobną „politykę" 
w stosunku do swych dobrodzie
jów, jak ich koledzy z Malborka. 
Nie bacząc na klasowe uprzedze
nia, razem z mieszczanami 
z Chojny i chłopami z Barnkowa 
spalili zameczek joanitów w Rur
ce, rabując przy okazji bydło, ko
nie i owce. W1338 r. wybudowali 

Wedelowie zameczek w Tucznie 
i stąd przyjęli nazwisko Tuczyń- 
skich. Już w 1409 r. bronili tego 
zamku przeciw nowomarchij 
skim Krzyżakom, oddając w ten 
sposób usługi swemu krajowi - 
Polsce.
Tuczno dziś - to małe miasteczko 
leżące w województwie pilskim, 
niedaleko Wałcza. Ostatnia woj
na przyniosła mu duże zniszcze
nia, jako że znajdowało się na
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1. Przez stylizowaną kutą bramę widok na odbudowany zamek w Tucznie
2. Barokowa brama wjazdowa zaprasza do wejścia na teren zamkowego 
parku
3. Najstarsze obecnie, po dokonanych w dziejach zamku przebudowach, 
renesansowe skrzydło budowli

skraju silnie bronionego przez 
hitlerowców Wału Pomorskiego. 
Zamek, jak przed wiekami, zna
lazł się w strefie frontowej, w re
jonie walk i niestety został spalo
ny. Przed dwoma laty przywró
cono mu ponownie dawną 
świetność - został odbudowany 
i adaptowany na dom pracy twó
rczej SARP.
Zamek wzniesiony został na 
wzgórzu, położonym między 
dwoma jeziorami. Na planie 
czworoboku o bokach 35, 36, 39 
i 28 m wybudowano jednoskrzy- 
dłowy obiekt z dziedzińcem oto
czonym murami. Skrzydło mie
szkalne, umieszczone od 
wschodniej strony, zajmowało 

powierzchnię 35 x 13 m. W koń
cu XV w. naprzeciw domu miesz
kalnego zbudowany został nowy 
obiekt - podpiwniczony budynek 
o wymiarach 8 x 11 m. Masowe 
przebudowy średniowiecznych 
zamków w dobie renesansu nie 
ominęły i Tuczna. W 1581 r. Sta
nisław Tuczyński rozebrał do po
ziomu posadzek parterów stare 
mury, z wyjątkiem muru o wyso
kości 7 m zamykającego dziedzi
niec. Na miejscu gotyckiego do
mu mieszkalnego wzniósł rene
sansowy, ozdobiony dwoma ba
sztami na narożach, ze ścianami 
pokrytymi sgraffitem i oknami 
w kamiennych opaskach. Krzysz
tof Tuczyński wiatach 1608-1631

dobudował od strony południo
wej nowe skrzydło mieszkalne 
i w ten sposób dziedziniec został 
już zabudowany z trzech stron. 
W czasie następnej przebudowy

w połowie XVIII w. zburzono mur 
zamykający wnętrze dziedzińca 
od północy i zamek otrzymał po
dobny do dzisiejszego charakter 
- barokowej rezydencji otoczo-
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nej ogrodem. Elewacje skrzydeł 
uzyskały wówczas również baro
kowe ukształtowanie. W 1846 r. 
przebudowany został ostatni bu
dynek pochodzący ze średnio
wiecza - wzniesiony naprzeciw 
domu mieszkalnego w XV w. Do
budowano też nową basztę na
rożną, dla równowagi kompozy
cyjnej z basztą renesansową, 
wieńczącą zamek od strony dzie
dzińca.
W obecnej odbudowie oparto się 
głównie na wyglądzie obiektu 
ukształtowanym w XIX w. Wydo
byte zostały oczywiście ciekaw
sze elementy architektoniczne, 
na jakie natrafiono przy pracach 
badawczych. Wnętrza noszą już 
współczesny charakter, choć sta
rano się w miarę możności „pod- 
stylizować” je dla uzyskania ro
mantycznego nastroju. Na tere
nie parku zamkowego, przy bra
mie wjazdowej powstał nowy 
budyneczek mieszkalny, prze

znaczony dla pracowników do
mu pracy twórczej SARP. Został 
on wyjątkowo dobrze wkompo
nowany architektonicznie w ca
łość założenia.
Polecając Tuczno w wędrówce 
na turystycznych szlakach, mu
szę uprzedzić, że w sezonie trud
no tu o wolne miejsca. Komforto
wo urządzony zamek, dobra ku
chnia, niezwykle malownicza 
okolica i piękne jeziora ściągają 
tu chętnych aż w nadmiarze. Je
śli są jednak wolne miejsca, za
mek w Tucznie dostępny jest dla 
każdego i czeka na gości.

Na zakończenie wypada też do
dać, że zamek w Tucznie otrzy
mał w 1978 r. nagrodę I stopnia 
w konkursie Ministerstwa Kultu
ry i Sztuki na najlepszego użyt
kownika obiektu zabytkowego.

Roman Biernacki

4. Barokowe naroże dziedzińca zamkowego z wieżą dobudowaną w XIX w.
5. Jedno z zamkowych wnętrz z autentycznymi zabytkowymi meblami 
(wszystkie zdjęcia: Z. M. Stępniewski)

5
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polskie zabytki na świecie
Polski 
zamek 
w sercu 
Francji
Ślady obecności i działalności 
Polaków znaleźć można na całej 
kuli ziemskiej, wszędzie gdzie tyl- 
ko stanęła stopa cywilizowanego 
człowieka. Są przecież miejsca, 
gdzie nasycenie polskością jest 
tak wielkie, że przybysz z kraju 
zapomina, iż znajduje się wiele- 
set kilometrów od granic ojczyz
ny. Takie jest miasteczko Mon
tresor, mała francuska mieścina 
nad rzeczką Indrois w Turenii, 
opodal Loches, na samym obrze
żu wielkiego skupiska historycz
nych zamków w dorzeczu Loary. 
Kilkaset domków montresor- 
skich, w większości mających po 
parę wieków w swych murach 
z białej kamiennej kostki, przytu
liło się do wyniosłego wzgórza 
zamkowego, dźwigającego, poza 
dwiema liniami murów, potężne 
średniowieczne zamczysko. Od 
130 lat Montresor należy do pol
skich właścicieli, którzy otoczyli 
opieką szacowne budowle i zgro
madzili poważne zbiory, w swej 
części zasadniczej polskie lub 
z Polską związane. Przez cały ten 
czas zamek i jego kolekcje udos
tępnione są dla zwiedzających. 
(Bliższe dane i katalog zbiorów 
ogłosiłem w książce Polonica na 
zamku w Montresor, wydanej 
w 1975 r. przez Muzeum Narodo
we w Poznaniu).
W obrębie murów i oparte o nie 
zachowały się - nie licząc zabu
dowań gospodarczych-dwa bu
dynki, tzw. stary dom o charakte
rze muzealnym i mieszkalny tzw. 
nowy dom. Oba, znacznie prze
budowane, mają cechy gotyckie, 
ale wykorzystują i części daw
niejsze. Zamek istniał już bo
wiem w 1005 r. (a osadnictwo na 
wzgórzu było jeszcze dużo wcze
śniejsze), a swój i dziś czytelny 
kształt gotycki zawdzięczał 
Ymbertowi de Bastarnay, który 
od 1493 r. był właścicielem Mon- 
tresoru i prowadził tu zakrojone 
na wielką skalę roboty budowla
ne. Z czasem jednakzamek popa
dał w ruinę, a w 1831 r. kolejny 
właściciel hr. Jouffroy-Gonssans

1. Montresor - widok na miasteczko 
i zamek 

przystąpił do gruntownej, a bar
barzyńskiej przebudowy.
Nim doprowadził do końca swe 
dzieło zniszczenia, Montresor na
była Róża z Potockich Władysła
wowa Branicka. Od 1849 r. za
mkiem władał człowiek niezwyk
ły pod każdym względem, syn 
Pani Róży - Ksawery Branicki, 
„czerwony hrabia", żołnierz, po
lityk i finansista, milioner hojną 
ręką utrzymujący nieomal całą 
polską Wielką Emigrację i jej po
czynania, francuski obywatel 
i mer Montresoru, trzeźwy, eko
nomista, a całym swym sercem 
najgoręcej przywiązany do swej 
ojczyzny, „nieuleczalnie chory 
na Polskę". Od czasu Ksawerego 
Branickiego (po obecnych właś
cicieli - Marię z Potockich i Stani
sława Reyów) Montresor skupia 
Polaków i gromadzi polskie 
zabytki.
Ich większość nabył już pierwszy 
polski pan zamczyska. Była to 
broń, trofea myśliwskie, odzna
czenia, srebra (m.in. wielkie pu
chary i trybowane tace z punca
mi Rygi i Gdańska) i porcelana, 
duża biblioteka. Dalej - galeria 
portretów rodzinnych, częścio
wo jeszcze tulczyńskich, odzie
dziczonych po Mikołaju Potoc
kim, m.in. dzieła Vigee-Lebrun, 
Unterbergera, Lampiego, Gerar
da, Boilly, Couture'a, A. Scheffe- 
ra, Winterhaltera. Samego Pana 
Ksawerego portretował jego 
przyjaciel i doradca artystyczny, 

wybitny jako człowiek i jako ma
larz Leon Kapliński. W Montresor 
zachowało się kilka z jego głów
nych obrazów: „Szlachta i lud" 
z 1863 r. (według psalmu Z. Kra
sińskiego: zespoleni chłop i szla
chcic stojący w obronie ojczyz
ny), „Kat i ofiara" z 1864 r. oraz 
portret Branickiego z 1868 r. Z in
nych polskich malarzy mamy tu 
słynną kompozycję Henryka Ro
dakowskiego „Hr. Wilczek błaga
jący Jana III o pomoc dla Wied
nia” z 1861 r., piękny karton Ar
tura Grottgera „Muzykantka" 
z 1867 r. czy dwie bardzo szla
chetnie malowane kompozycje 
St. Chlebowskiego „Dwaj kosy
nierzy" z 1863 r. oraz „Jan III na 
łożu śmierci" z 1864 r.
Ten ostatni obraz, jak i dzieło 
Rodakowskiego włączają się 
w cały zespół zabytków związa
nych z Sobieskim; Montresor 
stał się wprost miejscem jego 
kultu. W skarbcu zamkowym 
znajdują się tu więc np. srebra 
z królem związane, a w salach 
eksponuje się osiem wielkich 
płaskorzeźb w drewnie dębo
wym wykonanych jeszcze za ży
cia króla przez Pierre Vaneau. Po
wstały one na zamówienie bisku
pa Armanda de Bethune, którego 
brat był szwagrem Marysieńki. 
Biskup zamierzał we Francji gło
sić chwałę swego królewskiego 
powinowatego - obrońcy 
chrześcijaństwa. Temu celowi 
miało służyć 10 pomników Jana 

III Sobieskiego w kościołach die
cezji LePuy, awzamku Monistrol 
-sala z rzeźbami i malowidłami 
poświęconymi zwycięstwom 
polskiego monarchy. Fragmenty 
rzeźbiarskie tych zamierzeń trafi
ły do Montresor.
W zamku spotkamy dalej liczne 
rzeźby Marcelego Guyskiego 
(który tu okresowo przebywał), 
Pietra Teneraniego, Władysława 
□leszczyńskiego, kompozycję 
symboliczną Teofila Lenartowi
cza „Powrót Izraelitów do Ziemi 
Obiecanej" z 1867 r., a z now
szych np. marmurowe popiersie 
Anny Branickiej, kute przez Ed
warda Wittiga w 1913—1914 r. Na 
dziedzińcu stoi bardzo romanty
czny brązowy pomnikprzyjaciela 
p. Ksawerego, Mieczysława Ka
mieńskiego, „Umierający żoł
nierz", doskonała rzeźba z 1862 r. 
Jules'a Franceschi, niesłusznie 
zapomnianego artysty, który 
pracował też dla Zygmunta Kra
sińskiego i Michała Tyszkie
wicza.
Pamiątką po przyjaźni i pomocy, 
jakiej Branicki udzielał Mickiewi
czowi i potem jego dzieciom, jest 
nie tylko popiersie poety wyko
nane przez Oleszczyńskiego 
z 1856 r„ ale i srebrny puchar 
ofiarowany wieszczowi na odjez- 
dnym z Rosji przez „przyjaciół 
Moskali". Po Norwidzie, który 
także Branickiemu wiele za
wdzięczał (i który poświęcił mu 
parę gorących zdań), zachował
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2. Wnętrze biblioteki 
w zamku Montresor

3. Wnętrze buduaru
4. Płaskorzeźba
Pierre Vaneau 
„Odsiecz Wiednia" 
(fot. St. Stępniewski)

5. Płaskorzeźba
Pierre Vaneau 
„Gloryfikacja Jana III 
Sobieskiego" (fot. St. 
Stępniewski)

6. Portret
Ksawerego 
Branickiego 
wykonany przez
Leona Kaplińskiego

7. „Umierający 
żołnierz" - rzeźba 
z 1862 r. Jules'a 
Franceschi

3
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się w zamku tylko drobny auto
graf.
Między licznymi obrazami obcy
mi, muzealnymi dziełami Wło
chów (m.in. Paola Veronese i Pit- 
toniego) czy Holendrów - jest 
i kilka malowideł francuskich po
święconych powstaniu stycznio
wemu i poprzedzającym je mani
festacjom. Dziełem najpoważ
niejszym z tego zakresu jest 
olbrzymie - o powierzchni 15 m’ 
- płótno Toriy'ego Robert-Fleury 
„Warszawa 8 kwietnia 1861", po
wstałe w 1866 r., niegdyś bardzo 
głośne, wstrząsające jako obraz 
masakry ludności, przesuwają
cej się w patriotyczno-żałobnej 
procesji przez plac Zamkowy. Oj
ciec twórcy tego obrazu, Joseph 
Nicolas Robert-Fleury, w swoim 
czasie znany i ceniony malarz, 
reprezentowany jest w Montre- 
sor dużym obrazem namalowa
nym w 1868-1869 r. na zlecenie 
Branickiego, a przedstawiającym 
„Uduszenie Pawła I".
Z tym dziełem wiąże się ciekawy 
epizod (którego śladem pozosta
ła korespondencja w archiwum 
zamkowym). Mianowicie Branic- 
ki początkowo zwróciłsięzzamó- 
wieniem do Matejki, który naty
chmiast wyraził zgodę, chciał 
jednak, by Branicki równocześ
nie kupił „Rejtana", ponieważ do 
malarza doszła wiadomość, że 
ten zakup był już bogaczowi pro
ponowany. Branicki odpowie

dział, że ,, nigdy sobie nie życzył 
mieć go w posiadaniu swoim"-. 
Było to prawdą, ale prawdą też 
było, że hrabia dostał list od Kon
stancji Wyleżyńskiej, w którym 
przeczytał m.in,: ,,Radzę Panu, 
obraz ten nabywszy, albo go zni
szczyć, albo też schować", bo 
Matejko w swym dziele wskazał 
tych, których odpowiedzialnoś
cią za upadek Polski obciążył, 
przywódców konfederacji targo- 
wickiej, a wśród nich dwu dzia
dów p. Ksawerego - hetmana 
Branickiego i Szczęsnego Potoc
kiego. Oddajmy głos właścicielo
wi zamku: ,,Odpisałem poczci
wej pannie Konstancy!, iż kupo
wać obrazu nie chcę, gdyż nie 
wypada, aby on Montresor ozda
biał; spalić zaś dzieło sztuki uwa
żam za czyn wandala. Historia 
jest historią, każdy pisze i maluje 
jak mu się spodoba".
Z zamkiem, jego zbiorami i właś
cicielami związane jest więc 
mnóstwo polskich wspomnień. 
Ale nie tylko z zamczyskiem. 
Pięknie napisał pamiętnikarz (K. 
Morawski): „Gdy w noc księży
cową patrzeć z baszty montre- 
sorskiego zamku na szeroko roz
legającą się u stóp góry pogodną 
równinę, biało świecą płyty gro
bowe na skromnym wiejskim 
cmentarzu. To wichurą dziejów 
stargane i na obcą ziemię rzuco
ne polskiego almanachu błękit
nego karty ostatnie".

Andrzej Ryszkiewicz
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Polonica
w Bardiowie
W dolinie rzeczki Topli, otoczonej 
pasmem Beskidów, w dawnym 
komitacie szaryskim rozsiadło 
się miasto Bardiów, graniczące 
o miedzę z Muszyną. Niegdyś 
należało do Górnych Węgier, te
raz do Słowacji. W połowie XIII 
w. osiedlili się tu cystersi z pol
skiej Koprzywnicy, sprowadzili 
następnie kolonistów z Polski, 
których osiedle stało się zaląż
kiem późniejszego miasta. Jak 
bliskie kontakty wiązały Bardiów 
z Sądecczyzną przekonuje długo
letni spór między klaryskami sta
rosądeckimi a kupcami bardiow- 
skimi o płacenie przez nich myta 
w Grybowie. W 1456 r. król Wła
dysław Pogrobowiec wstawił się 
u Kazimierza Jagiellończyka za 
bardiowianami, aby wolno im 
było udawać się z towarami do 
Krakowa bez składania opłat za
konnicom starosądeckim.
Z kolei przekazanie przez węgier
skiego Zygmunta Luksembur- 
czyka trzynastu miast spiskich 
w zastaw Władysławowi Jagielle 
w 1412 r. jest faktem znanym 
i mającym doniosłe znaczenie 
dla wpływów artystycznych Pol
ski na tych ziemiach. Bardiów 
został również zastawiony przez 
Luksemburczyka, ale nie Jagiel
le, lecz polskiemu magnatowi 
Andrzejowi Tęczyńskiemu herbu 
Topór z Balic za sumę 5000 czer
wonych złotych. Zastaw ten do 
trwał aż do roku 1504. Potwier
dził go król węgierski Maciej Kor
win osobnym przywilejem nada
nym Andrzejowi Tęczyńskiemu- 
potomkowi poprzedniego. „Pan 
na Turoczy i Bardiowie", jakzwą 
go ówczesne dokumenty, był 
owym zawadiaką, który w czasie 
znanego zatargu z mieszczanami 
krakowskimi w 1461 r. został za
mordowany w przedsionku koś
cioła franciszkanów. Przypuszcza 
się, że na tę pamiątkę ufundowa
no w kościele Św. Idziego w Bar
diowie ołtarz pod wezwaniem 
św. Andrzeja.
W Bardiowie znajduje się wiele 
pamiątek świadczących o wpły
wach kulturalnych Polski w okre
sie średniowiecza i na początku 
renesansu. W bardiowskim ratu
szu kasetonowy strop sali radnej 
zdobią malowidła wykonane 
wiatach 1510-1511 przez mistrza 
Teofila Stanczela, polskiego ma
larza pracującego w Bieczu i Ja
rosławiu.
Najbardziej doniosły jest jednak 
fakt, że malarz Jakub, zwany „z 
Krakowa" lub też „z Sącza", 
otrzymał w 1460 r. zamówienie 
od rajców bardiowskich na wy

konanie głównego ołtarza św. 
Idziego do kościoła parafialnego 
w Bardiowie. Praca trwała z prze
rwami do listopada 1466 r., gdyż 
w tym samym czasie Jakub był 
zajęty przy robotach w kościele 
Św. Małgorzaty w Nowym Są
czu. Zachowana do dziś duża fi
gura św. Idziego, przywieziona 
w 1465 r. przez Jakuba z krakow
skiego warsztatu do Bardiowa 
(wiadomość o tym przekazuje 
nam list Jakuba z Sącza do Rady 
miasta Bardiowa), wiąże się sty
listycznie z figurami św. Anny 
Samotrzeciej i św. Zofii ze szczy
tu tryptyku św. Trójcy na Wawe
lu. Prócz tego dotrwał do dziś 
obraz stanowiący środkową 
część ołtarzyka domowego, wy
konanego na zlecenie któregoś 
z rajców bardiowskich. Przedsta
wia on pełną wdzięku Madonnę 
z Dzieciątkiem. Obraz ten w spo
sobie malowania i przedstawia
nia twarzy jest wiernym powtó
rzeniem Madonny i św. Dziewic 
z kwatery Chóru Dziewic awer- 
sów skrzydeł ołtarza św. Trójcy 
z katedry na Wawelu, ukończo
nego w roku 1467.
Prace nadtryptykiem wawelskim 
mogły trwać nawet kilka lat. War
sztat, w którym powstał tryptyk 
św. Trójcy, czynny był już dużo 
wcześniej, o czym świadczą figu
ry Madonn - stylistycznie z nim 
związanych, choć bardziej suro

wych - z Czchowa, Małej czy Rze
szowa, powstałych około 1460 r. 
Wynika z tego, że główny ołtarz 
św. Idziego w Bardiowie wyko
nywany był w okresie ożywionej 
działalności warsztatu krakow
skiego.
Wydaje się zatem pewne, że ma
larz Jakub był związany z warsz
tatem tryptyku św. Trójcy w Kra
kowie, skąd zarówno sprowadzał 
pewne dzieła do Bardiowa, jak 
i czerpał z doświadczeń tego war
sztatu w samodzielnych pracach 
nad głównym ołtarzem św. 
Idziego.
Z kolei rzeźby ołtarza bocznego 
św. Barbary w kościele Św. Idzie
go w Bardiowie z około 1476 r. 
wykazują związek z rzeźbami Ma
donny, św. Otylii i św. Jadwigi 
z kościoła parafialnego z Muszy
ny. Madonna z Muszyny jest nie
mal kopią posągu św. Barbary 
z szafy ołtarza bardiowskiego. 
Podobieństwo to opiera się m.in. 
na prawie identycznych ukła
dach fałdów draperii, rysach 
twarzy, fryzurach itp. Godny 
uwagi jest fakt, że zarówno po
sąg św. Barbary, jak i dwie figurki 
świętych z górnych narożników 
szafy ołtarza bardiowskiego ty
pem twarzy i fryzury o wachla- 
rzowatych włosach oraz ukła
dem fałdów szat przypominają 
figury św. Dziewic z ołtarza św. 
Trójcy na Wawelu. To samo po-

1. Ratusz i kościół Św. Idziego
w Bardiowie (fot. E. Polak-Trajdos)
2. Figura św. Idziego z dawnego 
ołtarza głównego w kościele 
parafialnym w Bardiowie (fot. E. 
Polak-Trajdos)
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dobieństwo dotyczy rzeźby Ma
donny z Muszyny. Natomiast fi
gury św. Otylii i św. Jadwigi 
z Muszyny i z Bardiowa są ściśle 
związane ze św. Zofią i św. Anną 
ze szczytu ołtarza św. Trójcy kate
dry na Wawelu.
Pewne specyficzne cechy mode- 
lunku draperii i rysy twarzy wiążą 
ponadto figury Madonny z Mu
szyny i św. Barbary z Bardiowa 
z posągiem Madonny z Hunds- 
heim, wykonanej przez Jakuba 
Kaschauera.
Znany na Spiszu i Sądecczyźnie 
schemat ołtarza Czterech Dzie
wic, którego przykładem jest 
ołtarz św. Barbary z Bardiowa, 
był również zastosowany w ołta
rzu muszyńskim.
Rzeźby muszyńskie są pozosta
łością gotyckiego ołtarza z Czer
wonego Klasztoru (dawne Górne 
Węgry, dziś Słowacja). Po kasa
cie w 1782 r. zakonu kamedułów 
sprzedano niektóre ołtarze go
tyckie do kościoła w Muszynie. 
Zapewne dziełem związanym 
z warsztatem św. Trójcy był 
ołtarz św. Katarzyny, powstały 
jako pendant do ołtarza św. Bar
bary (obecnie nie istnieje).
Rzeźbiarz, który był następcą Ja
kuba z Sącza w pracach nad ołta
rzami bardiowskimi i muszyński
mi, niewątpliwie więc pochodził 
z Krakowa, na co wskazuje zwią
zek ze stylem warsztatu tryptyku 
św. Trójcy na Wawelu. Wyszedł
szy z macierzystego warsztatu 
krakowskiego, artysta ten musiał 
się zetknąć z ówczesnym nurtem 
sztuki europejskiej. W tak zwa
nym „ciemnym okresie”, gdy na
stąpił w rzeźbie europejskiej pe
wien zastój i niepewność formy, 
artysta bardiowsko-muszyński 
miał szczęście trafić na jedną 
z niewielu wówczas wybitnych 
indywidualności rzeźbiarskich, 
jaką był Jakub Kaschauer z Ko
szyc, działający w Wiedniu w la
tach 1429-1463. Być może kon
takt artystyczny uzyskał nasz 
rzeźbiarz poprzez warsztat tryp
tyku św. Trójcy, który związany 
był mocnymi nićmi z wiedeń
skim ośrodkiem artystycznym.
Do poloniców bardiowskich trze
ba też zaliczyć kapliczkę na dro
dze do Zborowa. Historia tej ka
pliczki łączy się z dziejami zamku 
Makowica, wznoszącego się na
przeciw kąpieliska bardiowskie- 
go. W XVI w. zamek ten należał 
do kasztelana krakowskiego Ja
nusza, księcia na Ostrogu, hra
biego na Tarnowie. Był to posag 
jego żony Zuzanny, córki Kaspra 
Seredy, hetmana wojsk cesarza 
Ferdynanda. W 1566 r., w miej
scu gdzie obecnie stoi kapliczka, 
nastąpiła nagła śmierć Kaspra 
Seredy, spowodowana głębo
kim żalem po stracie zamku Ma-

3. Madonna bardiowska; obecnie 
znajduje się w Muzeum Sztuk 
Pięknych w Budapeszcie (repr. S. 
Stępniewski)
4. Ołtarz św. Barbary w kościele Św. 
Idziego w Bardiowie (fot. E. Polak- 
Trajdos)
5. Kapliczka Ostrogskich koło zamku 
Makowica (fot. E. Polak-Trajdos)

kowica, który został odsprzedany 
Rakoczemu. Dla uproszenia spo
koju duszy hetmana, wdowa po 
nim, Anna, ufundowała trójbocz- 
ną kapliczkę. Jednaztrzech tablic 
mieszczących się we wnękach jej 
ścian przedstawia płaskorzeźbę 
postaci rycerza w zbroi, stojące
go na lewku i trzymającego 
w prawej ręce chorągiew, a w le
wej szablę. U góry płyty znajduje 
się napis wyryty antykwą: „Hoc 
est Seredi Gasspar”. Druga płyta 
we wnęce przedstawia klęczące
go rycerza i niewiastę przed 
Ukrzyżowanym. Napis na trzeciej 
tablicy wyjaśnia, że w 1590 r. 
Janusz, książę na Ostrogu i Tar
nowie, z żoną Zuzanną Seredy 
odnowili kapliczkę. Data na tej 
inskrypcji dotyczy nietylkoczasu 
renowacji pomnika, lecz także 
wykonania płaskorzeźby z klę
czącymi postaciami księcia Ja
nusza i jego żony.
Na zakończenie trzeba dodać, że 
w pobliskim kąpielisku bardiow- 
skim kurowało się wiele sław
nych osobistości z Polski: królo
wa Marysieńka Sobieska, gene
rał ziem podolskich Adam Czar
toryski, a Stefan Żeromski w „Po
piołach" wiezie Helenę de Witt 
do wód bardiowskich.

Ewa Polak-Trajdos
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z zagranicy

W kręgu
mongolskiej jurty

Kamienna rzeźba, stojąca na 
dziedzińcu lamaickiego klasztoru 
w Ułan Bator, stanowi osobliwą 
piramidę: na słoniu siedzi pies 
i małpa, a na ramionach małpy - 
gołąb. Kompozycja ta wyobraża 
symbol przyjaźni. W mongolskiej 

mitologii (i astronomii) zwierzęta 
te nigdy nie występują razem ani 
też obok siebie, a więc gdy nie
możliwe stało się faktem, to mo
że być symbolem. Wyobraźmy 
sobie, że któryś z naszych rzeź
biarzy zaproponowałby figurę

1. Fragment grafiki obrazujący 
historyczny lamaicki zespół 
klasztorny, otoczony „miastem" jurt. 
Trudno tu o analogie do miast 
europejskich, gdyż ta jedyna 
w dawnej Mongolii forma stałego 
osadnictwa miała jednostronną 
funkcję - było to miejsce bytowania 
mnichów. Przed przewrotem 
rewolucyjnym w 1921 r. blisko 
trzecia część męskiej ludności 
Mongolii kontemplowała 
w klasztorach, nie wnosząc, poza 
świadczeniami religijnymi, innego 
wkładu w życie kraju. Ludność 
produkująca dobra materialne 
koczowała w stepach.

2.3. Fragment miasta zbudowanego 
z jurt i widok jurty, historycznego 
domostwa mongolskiego. Jurta jest 
obiektem łatwym do rozebrania 
i przeniesienia. Wytworzyła się przed 
wiekami jako forma właściwa dla 
koczowniczego tn/bu życia pasterzy. 
Zbudowana jest na szkieletowej 
konstrukcji drewnianej, pokrytej 
wojłokową powłoką. 
Jednoprzestrzenne wnętrze 
zorganizowane jest wokół paleniska: 
światło dociera przez zasłaniany 
otwór w środku sklepienia.
W suchym klimacie Mongolii jurta 
zapewnia dobre warunki pod 
względem mikroklimatu 
mieszkalnego. Jurty, tworzące rodzaj 
zwartej zabudowy typu miejskiego, 
ustawiane były w otoczonych 
drewnianym ogrodzeniem 
zagrodach, porządkowanych 
przestrzennie w zwarte kwartały. 
Powstawały w ten sposób jakby 
bloki „zabudowy" z układem 
ulicznym.
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złożoną z kota i psa - symbolika 
odczytana zostałaby podobnie, 
lecz rzecz potraktowano by w ka
tegoriach kiczu. U nas liczy się 
przecież głównie forma, w sztuce 
mongolskiej odbiór dzieła zaczy
na się od odczytania treści.
Historyczny dom Mongoła - jur
ta ma plan koła, nasze mieszka
nia są prostokątne, kubiczne. 
Jurta nie ma stałego miejsca, jest 
domem mobilnym, nasze domy 
szczycą się wiekową lokalizacją. 
My mieszkania meblujemy wciąż 
od nowa i w nowy sposób, jurta 
ma odwieczny porządek wnętrza 
i takie samo od wieków urządze
nie. Nasze domy organizujemy 
funkcjonalnie, zagospodarowa
nie jurty, poza funkcję mieszka
nia, ma znaczenie rytualne, 
a więc symboliczne.
Różnice między kulturą naszego 
kręgu a kulturą dalekiej Azji pod
kreślam nie dla wydobycia egzo
tyki. Po prostu trudno pojąć sens 
architektury mongolskiej bez 
świadomości przyczyn, które za
decydowały o jej powstaniu. 
Różnic jest oczywiście znacznie 
więcej, a przede wszystkim doty
czą źródeł kultury. Kulturę mon
golską wytworzył lud prowadzą
cy koczowniczy tryb życia, naszą 
- lud osiadły uprawiający ziemię. 
Mongołowie mieli religię bez Bo
ga (lamaizm jest gałęzią buddyz
mu). Ich sztuka rozwijała się na 
zasadzie ciągłości i asymilacji 
wpływów zewnętrznych, bez 
„przewrotów" wywołanych no
wymi prądami. Ich mitologia-to 
świat przyrody, szczególnie per- 
sonifikowanych zwierząt, a nie 
boskich ludzi, jak przyjęliśmy to 
my za antyczną Grecją. Do tego 
dochodzi jeszcze zupełnie od
mienna historia.
Mongołowie początek swego by
tu państwowego wywodzą w za
sadzie nie od czasów Hunów (III 
w.), lecz od czasów Dżyngischa- 
na (XIII w.). Zjednoczone plemio
na koczownicze utworzyły wów
czas światowe imperium, a do 
jego stolicy - Karakorum napły
nęli z wielu krajów artyści-nie- 
wolnicy, wnosząc wątki kulturo
we ówczesnych wielkich cywili
zacji. Spotkała się więc tu kultura 
bizantyjska z kulturą Chin i Indii, 
tworząc nowe wartości, które 
niestety zaginęły w pomroce 
dziejów. Imperium mongolskie 
rozpadło się, Karakorum porosła 
stepowa trawa. Wiek XVI - to 
panowanie Chin i wprowadzenie 
lamaizmu jako powszechnej reli- 
gii. Od tego czasu datują się silne 
wpływy sztuki tybetańskiej, ma
jącej swe źródła w Indiach, i sztu
ki chińskiej. Cały kraj pokryła 
gęsta sieć klasztorów lamaickich, 
których architektura stopiła w so
bie wpływy obce z obyczajem 

4.5.6. Zespół 
klasztorny Czojdzin- 
lam w Ułan Bator. 
Przed wejściem na 
pierwszy dziedziniec 
klasztorny ustawione 
są wolno stojące 
symboliczne wrota. 
Wejście zamknięte jest 
następnymi wrotami, 
strzeżonymi przez 
demony. Wewnętrzny 
dziedziniec, otoczony 
murem, kryje małe 
pawilony świątyni, 
przez które przechodzi 
się do następnych 
dziedzińców. Pawilon 
widoczny na fotografii 
strzegą dwa Iwy. Obok 
pawilonu wejściowego 
znajduje się 
„dzwonnica": pod 
daszkiem widać 
zawieszony bęben 
modlitewny. Bogata 
konstrukcja wykonana 
jest z drewna i pokryta 
barwną polichromią. 
Na ceramicznych 
dachach lśni brązowa 
lub ciemnozielona 
glazura. Widoczne na 
kalenicach figurki 
zwierząt mają 
znaczenie symboliczne, 
podobnie jak 
ornamenty zdobiące 
konstrukcję.
W takich zespołach 
klasztornych złożonych 
ze stałej zabudowy 
murowanej lub 
drewnianej często 
ustawiano jurty jako 
pawilony świątynne, 
czasem trwałe 
budownictwo 
naśladowało formy 
jurty. Łączenie na 
równych prawach 
w jeden zespół 
urbanistyczny 
architektury stałej 
i architektury 
przenośnej, będącej 
dziedzictwem 
pasterskiego narodu, 
jest cechą znamienną 
dla historycznego 
budownictwa 
Mongolii. Patrząc na 
wspaniałe świątynie 
i ruiny dawnych 
klasztorów, warto 
pamiętać, że 
współtworzyły one 
tylko obraz 
architektoniczny - 
życie toczyło się tu 
zawsze w kręgu jurty.

rodzimym. Wokół klasztorów za
częły odradzać się zalążki stałego 
osadńictwa. Tworzywem archi
tektonicznym takich miast stała 
się jednak jurta, odwieczny dom 
Mongoła.

Na architektoniczne zabytki 
Mongolii trzeba patrzeć przez 
pryzmat historycznej ciągłości. 
Nie można tu podziwiać „czystej 
formy", gdyż formy niosą jed
noznaczne treści. Wielkie znacze

nie ma kolor i ornament, stano
wiący jakby litery alfabetu, ukła
dane w słowa, zdania, opowieś
ci. Jest to architektura i nastroju, 
i dydaktyki, i magii. Estetyczna 
przyjemność z kontaktu z dzie-
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łem sztuki - to tylko jeden z ele
mentów odbioru.
Zabytków architektury nie prze
trwało w Mongolii wiele. Te, któ
re ocalały, otoczone są obecnie 
troskliwą opieką i starannie kon
serwowane. W stolicy kraju - 
Ułan Bator przetrwały trzy duże 
zespoły klasztorne: Gandan, 
Czojdzin-lam i pałac bogdo-ge- 

gena, ostatniego religijnego 
władcy Mongolii. Klasztor jest 
obiektem czynnym; stanowi 
miejsce kultu religijnego, lecz 
dostępny jest dla zwiedzających. 
Na terenach dawnego Karako
rum, około 300 km od Ułan Bator, 
zachował się - wzniesiony 
w końcu XVI w. z kamieni ruin 
dawnej stolicy - zespół klasztor

ny Erdeni-dzu. Dość dobrze za
chował się też położony u stóp 
góry Buren-Chan (ok. 150 km od 
miasta Darchau) klasztor Amar- 
bajasgalan, założony w XVIII w. 
Pojedyncze obiekty architektoni
czne rozproszone są na terenie 
całego kraju. Są to głównie po
zostałości lamaickich klaszto
rów. Z czasów dawnego impe

rium założonego przez Dżyngis- 
chana i imperium jego synów 
pozostały jedynie ruiny twierdz, 
badane lub dopiero odkrywane 
przez archeologów. To, co z pa
miątek architektury w Mongolii 
przetrwało, stanowi jednak i tak 
wielkie bogactwo kulturowe 
o wartości ogólnoświatowej.

Andrzej Bruszewski

Rumuński Wilanów
Z Bukaresztu do pałacu Mogoęo- 
aia jest 17 km, nieco mniej niż od 
Zamku Królewskiego w Warsza
wie do pałacu w Wilanowie. Pa
łac wilanowski wzniósł na swą 
rezydencję wiejską Jan III Sobie
ski, pałac w Mogoęoaia Konstan
tyn Brincoveanu dla swego naj
starszego syna Stefana. Pałac 
w Wilanowie ukończono ostate
cznie w 1696 r., pałac w Mogoęo- 
aia w sześć lat później, 20 wrześ
nia 1702 r. Stosunkowo niewiel
ka różnica czasu dzieli ukończe
nie obu budowli, ale jakże różne 
są to w swym wyrazie architekto- 
niczno-plastycznym dzieła, wy
rosłe na gruncie innych kultur 
i tradycji, reprezentujące inny 
smak i gusty. A może są to tylko 
różnice powierzchowne, jak po
wierzchowna jest w gruncie rze
czy szata stylowa obu budowli? 
Wznosząc pałac w Mogoęoaia, 
po raz pierwszy chyba w woło- 
sko-mołdawskiej architekturze 
rezydencjonalnej zrealizowano 
obszerne założenie pałacowe, 
które pomimo pozorów, jakie na
dają mu mury obronne ze strzel
nicami i tradycyjna wysoka wie
ża bramna na osi, nie jest jednak 
warowne. Od frontu przed pała
cem znajduje się obszerny czwo
roboczny dziedziniec, w którego 
narożach usytuowane są budyn
ki gospodarcze. Po bokach pała
cu dziedziniec przechodzi sto
pniowo w rozległy, opadający ta
rasowo ku brzegowi jeziora kwa
terowy ogród. Z tej strony założe
nie jest zupełnie otwarte, pozba
wione jakichkolwiek akcesoriów 
obronności. W skład zespołu 
wchodzi także cerkiew położona 
poza murami. Nową tendencją, 
świadczącą również o odejściu 
od militarnego charakteru daw
nych rezydencji, jest aranżacja 
terenu na przedpiersiu murów. 
Po jednej stronie dojazdowej 
drogi znajduje się kwaterowy 
ogród, po drugiej wokół cerkwi 
niewielki cmentarz grzebalny. 
Takie rozległe, czworoboczne za
łożenia rezydencjonalne poja
wiały się w wołoskiej architektu
rze już w pierwszej połowie XVII 

w. (np. canacul w Goleęti, 1640), 
jednak obronność założenia była 
wówczas wysuwana na plan 
pierwszy.
Sam pałac, zwrócony frontem na 
wschód, jest budynkiem dwu
kondygnacyjnym, w części środ
kowej podpiwniczonym, ze skle
pieniami kolebkowymi, wznie
siony podobnie jak inne budowle 
z cegły. Założony został na planie 
prostokąta, z licznymi mniejszy
mi i większymi ryzalitami przy 
poszczególnych elewacjach. 
Wnętrze ma trzy trakty, niegdyś 
o układzie symetrycznym. Z bry
ły budowli wyodrębniają się ry
zality: dwa od zachodu, po jed
nym w pozostałych elewacjach, 
największy z nich od północy. 
Niektóre ryzality z arkadowymi 
loggiami w drugiej kondygnacji, 
pojawiające się wprawdzie już 
we wcześniejszych hospodar- 
skich pałacach lokalizowanych 
w obrębie monastyrów (np. 
w Brebu lub Negru Voda w Cim- 
puling-Muscel), przyjmują się 
powszechnie dopiero za rządów 
Brincoveanu. Ich pojawienie się 
łączone jest z wpływami sztuki 
zachodniej, zwłaszcza włoskiej, 
ale nie można chyba pominąć 
również związków z turecko-ara- 
bskim orientem, zakorzenionym 
już w miejscowej tradycji. Elewa
cja frontowa pałacu zachowuje 
częściowo dawny charakter 
obronny przez pozbawienie do
lnej kondygnacji otworów okien
nych, ale równocześnie wrażenie 
to osłabia klatka schodowa pro
wadząca na loggię, z otwartymi 
arkadami w podeście, oraz brak 
otworów strzelniczych. W pozos
tałych natomiast elewacjach 
znajdują się już w dolnej kondy
gnacji, zwłaszcza ogrodowej, li
czne otwory okienne i wej
ściowe.
Na uwagę zasługują też oba bu
dynki gospodarcze z arkadowy
mi galeriami, zwłaszcza czworo
boczny, parterowy budynek 
dawnej kuchni dworskiej, przy
kryty namiotowym dachem, 
zwieńczonym latarnią oraz czte
rema mniejszymi latarenkami.

1

2
1. Elewacja frontowa 
pałacu w Mogoęosia 
(fot. R. Brykowski)
2. Elewacja ogrodowa 
pałacu (fot. T. 
Chrzanowski)
3. Główny portal 
pałacu (fot. R. 
Brykowski)

3
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4. Ryzalit frontowy 
pałacu z loggią na 
piętrze (fot. R. 
Brykowski)

5. Dekoracja 
zewnętrznej klatki 
schodowej pałacu (fot. 
R. Brykowski)

Nowatorstwo architektury tego 
okresu polega nie na kształtowa
niu nowych układów przestrzen
nych lub brył, ale przede wszyst
kim na nowej, odmiennej deko
racji, zwłaszcza zewnętrznej stro
ny budowli. Kamienno-stiukowa 
płaskorzeźbiona osnowa pokry
wa teraz portale i obramienia 
okienne, fragmenty elewacji, ba
lustrady loggi, krużganków i kla
tek schodowych, kolumny, ich 
bazy i kapitele. Kolumna, często 
skręcona barokowo, stanie się 
zresztą powszechnie używanym 
elementem w krużgankach i log
giach zarówno pałaców, jak i cer
kwi. Nastąpi swoisty, ale równo
cześnie niezwykle malarski kon
glomerat przeróżnych moty
wów. Znajdą się tu tradycyjne 
gotyckie laskowania i łuki z zako
rzenionym już mocno ornamen
tem orientalnym i kaukasko-ser- 
bską plecionką oraz motywy za- 
późnionego, a swoiście przyswo
jonego renesansu - owe stylizo
wane sploty roślinno-kwiatowe, 
winorośl, rozety, wałki, ząbki 
i wole oczka, a obok nich przed
stawienia heraldyczne, zwierzę
ce, a nawet sceny biblijne.
W pałacu Mogoęoaia, obok rzeź
biarskiej dekoracji w kamieniu, 
zachowała się również dekoracja 
stiukowa (tym cenniejsza, że 
przykładów takich jest już nie
wiele: relikty w pałacu Potlogi, 
w południowej loggii i kaplicy 
pałacu metropolitów w Bukare

szcie oraz najpełniej zachowana 
na zewnętrznych ścianach cerk
wi Doamnei Fundeni w Bukare
szcie) i niewielkie fragmenty ze
wnętrznej dekoracji malarskiej. 
Opisane w pałacu w Mogoęoaia, 
a dla architektury epoki Brinco- 
veanu charakterystyczne ele
menty odnaleźć można również, 
choć nie zawsze tak zmasowane, 
w innych pałacach wznoszonych 
przez możniejsze ówczesne rody 
bojarskie Brincoveanu (Potlogi, 
1698; Doiceęti, 1706) i Cantacuzi- 
no (Magureni, 1667-1671; Paę- 
cani, koniec XVII w.).
Pałac w Mogoęoaia miałnie tylko 
bogaty wystrój architektoniczny, 
którym zachwycał się w 1714 r. 
francuski podróżnik La Mottraye, 
ale również imponujące wyposa
żenie. Po tragicznej śmierci Kon
stantyna Brincoveanu w 1714 r. 
zostało ono rozgrabione, a sam 
pałac sprowadzony do roli pod
rzędnej rezydencji. Z biegiem lat, 
zwłaszcza w pierwszej połowie 
XIX stulecia, podupadał coraz 
bardziej. Prace konserwatorskie 
przeprowadzono dopiero w la
tach 1860-1880 (wówczas rozbu
dowano część północną, zaciera
jąc symetrię planu) oraz w latach 
1930-1935. Ponowne prace kon
serwatorskie połączone z rekons
trukcją wielu elementów wyko
nano przed otwarciem w 1957 r. 
niezwykle interesującej stałej 
ekspozycji muzealnej poświęco
nej epoce brincoveanskiej. Na 

wystawie tej zgromadzono czo
łowe dzieła z różnych dziedzin 
sztuki z okresu ostatnich trzy
dziestu lat XVII i pierwszej ćwier
ci XVIII stulecia.
Nowe elementy zaobserwować 
można ponadto nie tylko w usy
tuowaniu cerkwi poza założe
niem pałacowym, ale i w jej ar
chitekturze. Jest ona w stosunku 
do wielu współczesnych świątyń 
skromna i niewielka, jakby „osz
czędna". Zniknęły kopuły, za
krystie, tzw. grobnica, a niekiedy 
nawet nie ma arkadowego 
przedsionka. Układ przestrzenny 
cerkwi został dostosowany do 
potrzeb bojarskiej rezydencji (np. 
Goleęti, 1646) lub niewielkiej 
gminy wiejskiej (np. Rebegeęti, 
1669). Toteż cerkiew składa się 
jedynie z trzech liturgicznie nie
zbędnych części - prezbiterium, 
nawy i przednawia, połączonego 
ściśle z niewielkim arkadowym 
przedsionkiem. Całość stanowi 
zasadniczo jeden człon, z lekko 
tylko wyodrębnionym prezbite
rium, a jedność tę podkreśla cią
gła dekoracja architektoniczna 
oraz wspólny czterospadowy 
dach. W tym uproszczonym ukła
dzie nastąpił jakby nawrót do 
wcześniejszych o półtora wieku 
cerkwi mołdawskich (np. Borzeę- 
ti, 1493-1494). Nowością jest na
tomiast pięterko o charakterze 
loży kolatorskiej wprowadzone 
nad przednawiem (a niekiedy na
wet nad przedsionkiem), na które 
prowadzi klatka schodowa umie
szczona w bocznej wieżyczce 
(Potlogi, Mogoęoaia).
Pozostaje zatem wyjaśnić kim 
był założyciel pałacu w Mogoęo
aia - Konstantyn Brincoveanu, 
od którego nazwiska nadano na
zwę całej epoce wołoskiej kultury 
i sztuki. Bo kim był współtwórca 
Wilanowa dobrze wiemy, wiemy 
nawet kim mógłby zostać przy 
innym układzie stosunków we
wnętrznych ten pierwszy po Ba
torym „orężny" król suwerennej 
Rzeczypospolitej!
W roku 1688, z woli ówczesnego 
sułtana tureckiego, zostaje Kon
stantyn Brincoveanu hospoda
rem wołoskim kraju, który jest 
całkowicie uzależniony od Porty. 
Brincoveanu rządzi bez przerwy 
26 lat. Jest to najdłuższy okres 
hospodarowania od śmierci 
w 1601 r. Michała Walecznego 
(Chrobrego), ostatniego suwe
rennego hospodara wołoskiego. 
Po Brincoveanu przeciętna rzą
dów poszczególnych hospoda
rów nie wyniesie nawet pełnych 
trzech lat. Był więc Brincoveanu 
politykiem i to dobrym, jeśli 
przez tyle lat mógł utrzymać się 
przy władzy. Nie był natomiast 
wojownikiem, a przynajmniej 
zbrojnych konfliktów unikał 

świadomie (jedynie raz na po 
czątku swych rządów walczył 
szczęśliwie z Austrię). Jego poli
tyce przyświecał cel od dawna na 
tronie hospodarów wołoskich 
zapomniany - uniezależnienie 
kraju od Turcji. Równocześnie 
Brincoveanu orientował się 
świetnie w ówczesnym układzie 
sił wołosko-tureckich i w między
narodowych stosunkach, które 
przesądzały realność jakichkol
wiek zbrojnych zrywów antytu- 
reckich. Toteż całą swą energię 
i umiejętności skierował na reor
ganizację i przebudowę wewnę
trznej struktury państwa, na po
mnożenie jego zasobów, siły 
i kultury. Był wielkim reformato
rem. Był też humanistą i wybit
nym mecenasem w zakresie kul
tury, nauki i sztuki, a studia na 
uniwersytetach włoskich przybić 
żyły go do zachodniej kultury 
i włoskich wzorców. W 1691 r. 
otworzył w Bukareszcie Akade
mię św. Sawy, wzorowaną na 
słynnej szkole w greckiej dzielni
cy Fanar w Konstantynopolu. 
Równocześnie widział chętnie 
młodzież bojarską studiującą 
w krajach Europy Zachodniej. 
W tym czasie docierały na Woło
szczyznę dość silne wpływy pol
skiej kultury sarmackiej, płynące 
z uniwersytetu krakowskiego, 
a zwłaszcza kolegiów jezuickich 
Lwowa, Baru, Winnicy, Kamień
ca Podolskiego, w tym z utworzo
nej w Jassach przez polskich je
zuitów szkoły, w której studiowa
ło wielu synów bojarskich. Pocią
gała polska kultura sarmacka 
(zob. portret „sarmacki" hospo
dara), nęciły polskie prawa, przy
wileje stanu szlacheckiego, li
czebnie największego w ówczes
nej Europie. W sztuce zaznaczyły 
się silne importy z Siedmiogro
du, na którego artystycznych wy
robach zaczęli się wzorować 
miejscowi rzemieślnicy. Działal
ność mecenasowska Brincovea
nu sprawiła, że później okres, 
nad którym zaciężyła jego indy
widualność, nazwano w kulturze 
„epoką", a w sztuce „stylem 
brincoveańskim". Oczywiście, 
nie sam Brincoveanu był twórcą 
nowego kierunku w kulturze 
i sztuce, który stanowił wypadko
wą wielu czynników i od dawna 
narastających procesów wśród 
wołoskiej elity bojarskiej. Zasłu
gą hospodara było jednak to, że 
nie hamował tych procesowi no
wych tendencji, że umiał wyjść 
im naprzeciw, że popierał je, mo
że nawet ukierunkowywał swym 
wielkim mecenatem, a przede 
wszystkim swym przykładem in
spirował najmożniejsze i najbar
dziej wpływowe wówczas rody 
bojarskie (Cantacuzino, Cretele- 
scu, Chica i inne).
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6. Cerkiew pałacowa 
w Mogoęoaia (fot. R. 
Brykowski)

6

7. Kamienne krzyże 
z XVII-XVIII w. na 
cmentarzu cerkwi 
pałacowej (fot. R. 
Brykowski)
8. Portret Konstantyna 
Brincoveanu z 1696 r.

Podnosząc oświatę i tworząc 
wspaniałe dzieła sztuki, Brinco
veanu integrował w ten sposób 
wołoskie społeczeństwo, za
szczepiał w nim poczucie odręb
ności i dumę z przynależności do 
narodu, pozwalał się otrząsnąć 
z obcych naleciałości. Z myśli 
o zrzuceniu tureckiej zależności 
nigdy nie zrezygnował, ale ją od
kładał na bardziej dogodną chwi
lę, gromadząc na ten moment 
siły materialne i duchowe naro
du. Nie wiemy, o czym myślał 
bojar Konstantyn Brincoveanu, 
gdy po victorii wiedeńskiej Jana 
III Sobieskiego przeleciał przez 
kraje bałkańskie powiew nadziei 
w 1683 r., a wojska polskie zajęły 
w 1691 r. północną część Mołda
wii. Nie wiemy też, jak odniósł się 
hospodar Brincoveanu do pro
jektów połączenia hospodarstwa

mołdawskiego z Rzecząpospolitą 
poprzez przekazanie królewiczo
wi Jakubowi korony hospodar- 
skiej. Nie wiemy wreszcie, co 
mógł czuć ten hospodar wołoski, 
gdy za te właśnie projekty ginął 
w 1691 r. na szafocie tureckim 
Miron Costin, polonofil, kanclerz 
mołdawski, humanista i pisarz 
(autor m.in. pierwszego opisu 
ziemi mołdawsko-wołoskiej, któ
ry podał w języku... polskimi). 
I choć Brincoveanu był ostroż
nym politykiem, wiemy, że 
w 1701 r. zawarł tajny układ anty- 
turecki z carem Piotrem I (który 
wraz ze sprzymierzonym hospo
darem mołdawskim Dymitrem 
Cantemira poniósł klęskę nad 
Prutem). Czy był też takowy 
układ wcześniej zawarty z Janem 
III Sobieskim? Fantazji dać się 
ponieść jest łatwo!

Choć Brincoveanu był ostroż
nym politykiem, za swe zamie
rzenia zapłacił najwyższą stawkę. 
Zdradzony przez spokrewniony 
z nim ród Cantacuzino, został 
ścięty w 1714 r. przez Turków 
w Konstantynopolu (ten sam los 
spotkał zresztą w dwa lata potem 
jego następcę, Konstantyna Can
tacuzino). Przed śmiercią widział 
Brincoveanu ścięcie swoich czte
rech synów, a wśród nich Stefa
na, właściciela pałacu w Mogoę- 
oaia. W ostatniej chwili swego 
życia hospodar Konstantyn Brin
coveanu był najbardziej chyba 
konsekwentny. Nie pozwolił bo

wiem przejść na machometa- 
nizm swemu najmłodszemu sy
nowi, co uratowałoby mu życie. 
Przyszłym pokoleniom pozosta
wił krwią własnego rodu napisa
ny Wielki Testament!
Przechadzając się dziś po salach 
Mogoęoaia i nie znając nawet 
historii wołoskiej tego okresu, 
ani też roli, jaką spełnił jeden 
z najznakomitszych hospodarów 
- Konstantyn Brincoveanu, wy
czuwa się w tych murach i muze-- 
alnej ekspozycji - wielkość, po
wagę i dostojeństwo minionego 
czasu.

Ryszard Brykowski

Osiemnastowieczne 
klasztory 
w Dolnej Austrii
Wspaniały rozkwit sztuki w Aus
trii przypada na pierwszą połowę 
XVIII w. Dolna Austria - to jedna 
z ośmiu historycznych krain 
obecnej republiki, ciągnąca się 
wzdłuż Kotliny Dunaju. Od XII w. 

osiedlali się tu zakonnicy: augus- 
tianie w Diirnstein, Herzogen- 
burgu, Sankt Andra am Traisen, 
benedyktyni w Melku, Altenbur- 
gu, Góttweigu oraz cystersi 
w Zwettli i Heiligenkreuzu. Klasz

tory budowali na okolicznych 
wzgórzach; w wypadku Melku 
i Durnsteinu były to wzgórza nad 
brzegiem Dunaju. Ówczesne ze
społy klasztorne - to nie tylko 
mieszkania zakonników, ale rów
nież reprezentacyjne pałace Opa
tów i wspaniałe biblioteki. 
W XVIII w. rozrastają się one do 
kilkuskrzydłowych i kilkudzie- 
dzińcowych kompleksów archi
tektonicznych, wchłaniając śred
niowieczne wirydarze, a swoimi 
dwu- i trzykondygnacyjnymi 
skrzydłami otaczają kościół do

minujący nad zabudowaniami 
bryłą i wyniosłą wieżą.
Najwspanialszym tutejszym 
dziełem, jednym z najciekaw
szych w sztuce baroku w ogóle, 
jest klasztorny kompleks bene
dyktynów w Melku, zbudowany 
w latach 1702-1736 według pro
jektu Jacoba Prandtauera. Jest 
to zespół budynków klasztor
nych i opackich (długość dwóch 
równoległych skrzydeł zespołu 
wynosi ok. 350 m), którego oś 
i dominantę stanowi kościół 
o dwuwieżowej fasadzie, z boga-
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to dekorowanym wnętrzem o ba
rwnych stiukach oraziluzjonisty- 
cznym fresku na sklepieniu.
Jacob Prandtauer i Joseph Mun- 
ggenast byli współtwórcami kla
sztoru w Herzogenburgu (1714- 
1735) o monumentalnej, wielo- 
skrzydłowej bryle i. malowni
czym, rzeźbiarsko rozwiązanym 
portalu balkonowym.
Niedaleko Melku, na skarpie nad 
Dunajem znajduje się klasztor 
augustianów w Diirnstein, dzieło 
J. Munggenasta z lat 1721-1725. 
Kościół o ciekawym wnętrzu, bę
dącym trawestacją wnętrza koś
cioła w Melku, ma typową dla 
tego czasu delikatną dekorację 
ornamentalną i figuralną wyko
naną w stiuku. Natomiast wieża 
usytuowana na osi kościoła swą 
nieregularną, bardzo rzeźbiarską 
bryłą niejako upodabnia się do 
skalistego krajobrazu w tle.
Również dziełem J. Muggenasta 
oraz Mathiasa Stef nla jest fasada 
kościoła w Zwettli (1722-1727). 
Tutaj dekoracje rzeźbiarska i ar
chitektoniczna, wykonane w 
twardym granicie, zlewają się 
w jednolite kompozycje.
Inny typ dekoracji został zastoso
wany w kościele Sankt Andra am 
Traisen (1725-1729). Ściany i ża- 
gielkowe sklepienie pokryte są 
misterną i kruchą ornamentacją 
stiukową, która tworzy jakby sze
rokie ramy fresków, będących 
dziełem Paula Trogera. Jest to 
jedno z najwspanialszych tego 
typu rozwiązań na tym terenie. 

Przy wymienianiu tych kilku wy
branych założeń klasztornych 
Dolnej Austrii powtórzyły się na
zwiska Jacoba Prandtauera oraz 
jego ucznia i współpracownika - 
Josepha Munggenasta. Byli oni 
znakomitymi architektami tej 
części kraju i jednymi z najbar
dziej interesujących w architek
turze pierwszej połowy XVIII w. 
W swych dziełach dążyli do 
wzbogacenia przestrzeni we
wnątrz kościołów poprzez pewne 
komplikowanie planów, płynne 
wyginanie ścian i balkonów em- 
por. Rozbudowywali detal archi
tektoniczny zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz, wprowadzając 
belkowania, portale, płyciny, ob
ramienia okienne, masywne wo
luty. Bogaty detal architektonicz
ny uzupełniali obfitym wystro
jem rzeźbiarskim, sztukateriami 
oraz malarstwem ściennym; 
wszystkie te elementy zespalały 
się w iście barokowy sposób 
w jedno organiczne dzieło sztuki. 
Twórczość tych dwóch architek
tów korzeniami tkwi w baroku 
włoskim, w dziełach takich artys
tów, jak Bernini, Borromini czy 
Guarrini. Niemniej jednak J. Pra
ndtauer i J. Munggenast nadali 
swym budowlom odrębne, swo
iste piętno, wprowadzili nowe in
teresujące elementy i koncepcje 
do sztuki baroku, a przede wszys
tkim zrozumieli i docenili możli
wości, jakie dał im wspaniały kra
jobraz Dolnej Austrii.

Karol Guttmejer

2. Fragment wnętrza 
kościoła w Melku
3. Dekoracja 
sklepienia kościoła 
w Sankt Andra am 
Traisen
4. Ryzalit i wejście 
główne klasztoru 
augustiańskiego 
w Herzogenburgu
5. Fragment wieży 
kościoła 
augustiańskiego
w Diirnstein z rzeźbami 
Jana Schmidta
6. Fasada kościoła
cystersów w Zwettli 
(wszystkie zdjęcia: K 
Guttmejer) 5

6
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zbiory i zbieracze
(potf redakcją prof. A. Ryszklewlcza)

O mojej kolekcji
Spowiadam tobie Ojcze 
iżem zgrzeszył ciężko 
ukochaniem secesji 
Ale przecie Józef 
ten najcierpliwszy z świętych 
on ukochał drzewo 
on stoły czynił ludziom 
heblowane ciepło

(Ernest Bryll, Obrona szafy)

Ilekroć pytano mnie o psycholo
giczne motywacje pasji kolekcjo
nerskich bądź też wprost - dla
czego ja sam na przykład zabie
gam o secesyjne drobiazgi, tyle- 
kroć przypominał mi się pewien 
fragment z niezwykłej opowieści 
Hortensji Calisher Na krańcach 
magii (Warszawa 1968): „Przy
kląkł, aby obejrzeć - nie kupić - 
starą lampę z gatunku, którego 
nigdy do tej pory nie widział 
i o którym wiedział teraz, że jest 
wielką rzadkością - i wtedy opo- 
1 

wiedziano mu historię takich 
lamp. Przekonał się, że historię 
można zbierać po drodze jak sto
krotki, jeśli się zechce przyjmo
wać ją z trochę dziwnych źródeł- 
a jego od początku fascynowały 
właśnie te źródła, sami narrato
rzy. I w końcu jak oni otworzył 
sklep z antykami, traktując go, 
znów całkiem jak oni, jako coś 
ubocznego".
Przedmiot dawny staje się źró
dłem poznania czy też tylko przy
pomnienia, a może przede wszy
stkim funkcjonuje jako zastęps
two czegoś, czego się nie ma, lub 
też już nie ma i mieć nie będzie. 
Na pewnym szczeblu autoanali
zy trudno sobie uświadomić, 
z czego rodzę się przywołania 
niegdysiejszych lektur.
Sam wsobiezpozoru nieznajdu- 
ję nic wspólnego z bohaterami H. 
Calisher, lecz jej słowa podpo

wiadają mi sugestywnie wyjaś
nienie sytuacji innych. Dlaczego 
oni zbierają? Próbowałem po
średniej, lecz jak sądzę dogod
niejszej drogi uzyskania odpo
wiedzi na tego rodzaju pytania. 
Przed paroma laty zapropono
wałem jednemu z grona moich 
seminarzystów, studentów wroc
ławskiego Studium Kultury 
Współczesnej, temat: Psycholo
giczne i socjologiczne przesłanki 
kolekcjonerstwa dzieł sztuki 
w Polsce; temat przyjęto z entuz
jazmem i potraktowano nad po
dziw poważnie. Autor, W. Lipiec, 
zdołał nie tylko zręcznie rekapitu
lować rozproszone wypowiedzi 
i osądy, lecz potrafił je również 
poszerzyć i usystematyzować. 
Nie pominął oczywiście owych 
tendencji kompensacyjnych, ale 
wśród dążności ludzkich, jakie 
wyliczał, zajmowały one dalszą 
pozycję. Eksponował natomiast 
- i chyba najsłuszniej - ogólną 
dążność do zachowania więzi 
Kulturowej, tradycji.

Czas, w którym wyrastałem, 
w pewnym sensie nie sprzyjał 
wyrabianiu i kultywowaniu sza
cunku dla przeszłości. Scenerię 
mego dzieciństwa - Wrocław 
pierwszych powojennych lat - 
widzę jako gigantyczne rumowi
sko, nie kończące się szeregi wy
palonych, zniszczonych domów. 
Cenne, bo ocalałe, chociaż wcale 
nie tak „dawne" przedmioty mo
ich najbliższych dało się policzyć 
na palcach jednej ręki, a świetne 
nieraz, jak to sobie dziś uświada
miam, dzieła sztuki nader po
wszednim służyły celom. Tylko 
z jednego domu przypominam 
sobie wielki pokój o podwójnym 
oknie, z rozścieloną na podłodze 
skórą białego niedźwiedzia, z wy
sokimi bębnami, rzędami rapie- 
rów i muszkietów, pełen egzoty
cznej broni i kostiumów. Wnętrze 
to było iście bajkowe, cóż, nieste
ty nie pozwalano mi się w nim 
bawić, mówiono bowiem, iż os
trza sztyletów i groty strzał są 
zatrute. Od tamtych czasów, kie

2

1. Antoine van den Kerkhove, zwany Antoine Nelson, lampa z brązu 
patynowanego, sygn., Paryż ok. 1900 r., wys. 36 cm (fot. P. Banaś)
2- Lampy od F. i A. Uniechowskich wykonane przez Lucien'a Alliot'a, metal 
patynowany, sygn., Paryż po 1900 r„ wys. 45 cm (fot. P. Banaś)
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dy to mogłem się śmiertelnie za
razić kolekcjonerstwem, minęło 
dwadzieścia kilka lat zanim na 
regałach i stolikach zacząłem 
układać cynowe paterki z kwia
tem więdnącego maku i popiel
niczki z kołyszącymi się na liś
ciach nenufaru nimfami. Zainte
resowanie secesją zawdzięcza
łem inspiracji Ojca. Wprawdzie 
dla ludzi Jego pokolenia secesja 
pozostawała zazwyczaj synoni
mem złego smaku, wypaczone
go mieszczańskiego gustu, to 
jednak On sam świetnie potrafił 
przewidzieć moment jej gwał
townej na naszym gruncie reha
bilitacji.
Studiując historię sztuki, na 
czwartym roku pisałem pracę se
minaryjną o architekturze seces
ji. Czasy przełomu stuleci nie by
ły jeszcze tematem modnym 
w polskiej historii sztuki - ważki 
artykuł Mieczysława Wal lisa led
wie się był ukazał w „Biuletynie 
Historii Sztuki" (1972 r.). Na 
własną więc rękę odkrywałem 
nie znane mi, tak samo jak moim 
starszym kolegom, obszary. Wie
le zawdzięczałem konsultacji 
prof. Tadeusza Broniewskiego, 
który moment narodzin secesji 
znał właściwie z autopsji i z bie
giem lat nie stracił sentymentu 
do potępionego przez jego ró
wieśników okresu - szczególną 
estymą darzył Otto Wagnera i je
go krąg. Nie mając w bezpośred
nim zasięgu pionierskich opraco
wań ogólnych, sięgałem do źró
deł. Miesiącami wertowałem ko
mplety czasopism w rodzaju 
„Jugend", „Dekorative Kunst", 
„Kunst und Handwerk", „lllus- 
trierte Kunstgewerbliche Zeit- 
schrift fur Innen - Dekoration" 
i wiele podobnych. Byłem oszo
łomiony niezwykłym bogac
twem secesyjnych form, zdumie
wała mnie zwłaszcza owa niewy- 
czerpywalna odmienność przy 
pozorach identyczności. Krystali
zujące się podówczas moje zain
teresowania badawcze dotyczyły 
jednak całkiem innych obszarów. 
„Czas irysów i pawich piór" stał 
się dla mnie tylko odskocznią, 
miejscem, do którego się chętnie 
powraca, lecz które opuszcza się 
bez żalu. Pierwsza po uzyskaniu 
dyplomu praca w bibliotece mu
zealnej zniechęciła.mnie na dłu
gie lata do kupowania wszelkich 
książek, późniejsze terminowa
nie w innych działach nauczyło 
natomiast rozumienia rzemiosł 
artystycznych (do czego studia 
wówczas ani przygotowywały, 
ani zachęcały) i... obudziło chęć 
posiadania. Zrazu zaspokajać 
można było tego rodzaju za
chcianki w nader skromnym za
kresie, tym bardziej że skłonnoś
ci zbierackie w środowisku mu

zealników bywają interpretowa
ne jako co najmniej podejrzane 
lub nawet wręcz zdrożne. Tym 
razem równie wiele zawdzięcza
łem inspirującym sugestiom Oj
ca, i co nie było bez znaczenia, 
Jego finansowej pomocy. To On 
właśnie wypatrzył w witrynie 
plombowni przy ul. Ruskiej efek
towne lusterko z irysem i cierpli
wie asystował mi w przydługich 
przeglądach katowickiej czy po
znańskiej „Desy". Niebawem 
przyszło mi stwierdzić, iż 
w swym zainteresowaniu rze
miosłem artystycznym secesji 
nie jestem osamotniony. Dzięki 
lekturze „Ty i Ja" (nr 10, 1968) 
poznałem kolekcję Gradowskich 
(z Anną Gradowską miałem przy
jemność spotkać się nieco póź
niej, kiedy to przygotowywała 
stałą ekspozycję w Płocku). W sa
mym Wrocławiu, po części być 
może za moim przykładem, za
częli zbierać secesję: konserwa
tor Stanisław Filipiak i groma
dzący przybory i naczynia ku
chenne Jerzy Kwapisz. Wymie
nieni bodaj najdłużej pozostawa
li wierni zdeklarowanym raz upo
dobaniom.’
Najciekawsze jednak zbiory se
cesji, jakie oglądałem w tamtych 
latach należały do Alfreda Leni- 
cy. Jemu zapewne wypada przy
znać pierwszeństwo wśród pol
skich kolekcjonerów odkrywają
cych na nowo urodę secesji. 
Pierwsze przedmioty swej kolek
cji zakupił jeszcze w latach trzy
dziestych. W rozmowach ze mną 
wskazywał też na analogie - któ
re, co przyznaję ze skruchą, wy
dawały mi się zrazu wątpliwe - 
między światem secesji a własną 
sztuką. W jego niesamowicie za
graconej, jakby biologicznie roz
rastającej się pracowni-mieszka- 
niu ciemnofioletowy wazon Gal

ie o wysmukłej szyi, ceramiczne 
naczynie z połyskliwym zielonka
wym szkliwem, patera czy waza 
z pełzającymi jaszczurkami, są
siadując z wielkimi, przemalowa
nymi czy nie dokończonymi płót
nami - nabierały dodatkowo ta
jemniczego uroku.
W 1967 r. ukazała się od dawna 
zapowiadana Secesja Mieczysła
wa Wallisa, której niecierpliwie 
oczekiwałem. W odruchu entuz
jazmu, nie przygotowany w pełni 
do tej roli, jako jeden z pierw
szych recenzowałem tę książkę 
(„Odra", nr 11, 1967). Przyjęcie 
przez profesora zżyczliwym zain
teresowaniem uwag zawartych 
w mojej recenzji było dla mnie 
źródłem szczególnej satysfakcji. 
Nie oglądałem niestety pierw
szej wystawy płockiego mu
zeum, natomiast uczestnicząc 
w 1967 r. w grudniowej sesji Sto
warzyszenia Historyków Sztuki

3. Legras i Cie, wazon, szkło 
trawione, złocone, sygn., 
Saint-Denis ok. 1900 r., wys. 41 
cm (fot. P. Banaś)
4. Fritz Heckert, wazonik, szkło 
dwuwarstwowe, trawione, 
sygn., Piechowice po 1900 r. 
wys. 12,5 cm (fot. M. Diament)
5. Waza, kamionka szkliwiona, 
ręcznie malowana, sygn., 
Gouda-Holandia ok. 1900 r., 
wys. 18 cm, średnica 40 cm 
(fot. P. Banaś)

w Krakowie, kilkakroć odwiedzi
łem skromną wystawę w Mu
zeum Narodowym. Jużwówczas 
porównywałem, co jest w mu
zeum (bądź co bądź w samym 
Krakowie!), a co na moich rega
łach. W trzy lata później zdecydo
wałem się na krok niemal zuch
wały - kupiłem francuski, sygno
wany brąz za sumę przekraczają
cą znacznie moją pensję. Posta
nowiłem - „niech to będzie ten 
jeden, jedyny- świetny przed
miot..." Był to niewątpliwie mo
ment zwrotny dla późniejszych 
losów kolekcji, jej charakteru 
i poziomu. Wbrew bowiem pier
wotnym założeniom, ogranicza
jącym zbieranie do budowania 
tła dla jednego dzieła, zabiega
łem odtąd o dzieła równie znako
mite. Niejednokrotnie, muszę 
wyznać, w zabiegach tych z pasją 
i znawstwem pomagali mi przy
jaciele, a w szczególności Franci
szek Starowieyski i Henryk Szy
mczak. Drogą wymiany pozyski
wałem też, raczej sporadycznie, 
dzieła ze znanych kolekcji: od Fe
licji i Antoniego Uniechowskich 
pochodzą na przykład efektow
ne, choć z nie najszlachetniejsze
go materiału, lampy.
W 1970 r., w tak zwanej „Witrynie 
Rozmaitości" przygotowało Mu
zeum Śląskie we Wrocławiu wy
stawę „Ach, ta secesja", bo se
cesja była już wówczas szalenie 
modna. Po raz pierwszy wypoży
czyłem wtedy na wystawę kilka 
ciekawszych eksponatów. Se
cesja była już modna, ale nadal 

nie opracowana. Pragnąc zorien
tować się w różnorodności 
przedmiotów pojawiających się 
na rynku antykwarycznym, trze
ba było sięgnąć do znanych mi 
z czasów studenckich źródeł i po 
prostu zacząć się uczyć. Poszuki
wania i lektury tego rodzaju, acz 
absorbujące, stały się nauką dla 
przyjemności i nigdy właściwie 
nie sięgały poziomu systematy
cznej pracy badawczej. Zdarzało 
się, iż wyjeżdżając za granicę po
znawałem podobnych sobie en
tuzjastów, jak na przykład beriiń- 
czyka Rolfa Karnahla.2 Kontakty 
zagraniczne sprzyjały też ukie
runkowaniu zainteresowań i od
krywaniu nie znanych mi dotych
czas obszarów: w trakcie kilku
miesięcznego pobytu w Amster
damie zainteresowałem się po
rcelaną rozenburską, kolekcje 
Dusseldorfu i Pragi uzmysłowiły 
mi oryginalność dorobku wy
twórni w rodzaju Witwe-Loetz 
czy Palme-Kónig.
Z biegiem lat podstawowym kry
terium, wedle którego dobiera
łem przedmioty (choć termin 
„dobór" chętniej rezerwował
bym dla znacznie większych 
możliwości, niż te, którymi dys
ponowałem) stały się: stan za
chowania i możliwie wysoka ran
ga artystyczna. Zabiegałem przy 
tym o przedmioty nie tyle po
wszechnie uznawane za cenne 
i efektowne (również w opiniach 
kustoszy poważnych zbiorów 
muzealnych, jak na przykład wa
zony Emila Galie czy Braci Daum,
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lecz raczej o unikaty. Nie usiło
wałem też tworzyć serii dzieł - 
powaby systematyki były mi ob
ce - jeśli nawet takie serie po
wstawały (jak na przykład szkła 
huty Fritza Heckerta z Piechowic 
czy wyroby wspomnianej już hu
ty Witwe-Loetz), to w znacznej 
mierze przypadkowo. Ale też 
przy zainteresowaniu unikatem 
nie zapominałem o rezultatach, 
nie zawsze wysokiej próby, owe
go szczególnego sojuszu artysty 
i maszyny, jakie to Erika Gysling- 
Billeter przedstawiała w rozdzia
le Kunst fur Alle, a które nie za
wsze są atrakcyjne dla muzeal
nych kolekcji.3
Nie jest moim pragnieniem po
siadanie kolekcji wielkiej, licznej 
- byłoby to zresztą marzenie nie
realne, wbrew bowiem temu, co 
się powszechnie powtarza, wy
bitnych dzieł secesji nie zacho
wało się w naszym kraju wiele 
(można oczy wiście żywić nadzie
ję, iż zdobędzie się coś świetnego 
w zapomnianym antykwariacie 
londyńskim, w Paryżu czy Wies
baden za stosunkowo niewielkie 
pieniądze), te zaś, które pozosta
ły, trafiają, a w każdym razie po
winny trafić do kolekcji płockiej, 
o której myślę zawsze z zaintere
sowaniem i szczerą sympatią.

Kolekcjonerstwo nie przysłania 
mi ani innych zainteresowań, ani 
istotnych problemów życio
wych. Scalany z drobiazgów 
świat secesji nie jest też moją 
egoistycznie strzeżoną „własną 
sprawą". Ma on swój sens, gdy 
staje się przedmiotem żywioło
wej ciekawości moich bliskich, 
czy tylko ich wyrozumiałej apro
baty. Nader zatem chętnie poka
zuję szkła, patery i figury z brązu, 
opowiadam ich domniemane, 
jak i już należycie udokumento
wane dzieje. Niektóre z nich sta
nowią stały element dekoracyjny 
wnętrza, innym (może w tym 
ujawniają się nawyki muzealne) 
przysługuje status przedmiotów 
wyizolowanych, eksponowa
nych na regałach czy lepiej na 
serwantkach z epoki. Większość 
z nich znajduje się w pokoju-pra- 
cowni, sprawiedliwie dzielonym 
na bibliotekę i ekspozycję. Czuję, 
że to ich nienatarczywa obec
ność - brzmi to doprawdy dość 
banalnie, ale tak jest rzeczywiś
cie - pomaga w pracy, ułatwia 
wyizolowanie, odcięcie, sprzyja 
wyprawom „na drugą stronę lus
tra", gdzie nieważne są już ich 
estetyczne wartości, prowenien
cje, mało znaczą ślady dawnych 
miejsc, akcji i myśli z cudzego, 
odległego życia. Po raz wtóry 
i ostatni posłużę się słowami pi
sarza Hugo von Hofmannsthal 
(Przygoda marszałka de Bassom- 
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pierre, Warszawa 1975), a nie bez 
znaczenia będzie, iż pochodzą 
z 1894 r: „Pewien młodzieniec... 
dbał wielce o wykwint swego 
mieszkania. Co więcej, piękność 
kobierców, tkanin i jedwabi ścian 
wykładanych rzeźbionym drze
wem, świeczników i mis metalo
wych, szklanych i glinianych na
czyń stawała się dlań tak pełna 
głębokiego znaczenia, jak tego 
nigdy przedtem nie przeczuwał. 
Z wolna widzące stawały się jego 
oczy na to, jak kształty i kolory 
świata ożywały w jego naczy
niach... Odkrywał kształty zwie
rząt i kontury roślin i stopniowe 
metamorfozy kwiatów w zwie
rzęta; delfiny, Iwy i tulipany, per
ły i akant; odkrywał konflikty 
między ciężarem kolumny a opo
rem ziemi i dążeniem wszelkiej 
wody wzwyż i znów ku dolinom, 
dokrywał błogość ruchu i dosto
jeństwo spoczynku... Upojony 
był na długo tym niezmierzo
nym, głębokim pięknem, które 
stało się jego własnością - a dni 
jego poczęły płynąć piękniejsze 
i nie tak czcze pośród tych na
czyń, na które nie spoglądał już 
jak na rzecz martwą i lichą, lecz 
jak na wielkie dziedzictwo, bo
skie dzieło wszystkich pokoleń. 
Atoli jednocześnie z ich pięknoś
cią odczuwał na równi marność 
tych wszystkich rzeczy; nigdy nie 
opuszczała go na długo myśl 
o śmierci - a nachodziła go częs
to pośród ludzkiego śmiechu 
i zgiełku, często po nocy, często 
przy stole."
Czyżby rzeczywiście miał rację 
Franciszek Starowieyski mó
wiąc, iż „jesteśmy tylko epizoda
mi w życiu przedmiotów"?

Paweł Banaś

1 Zbiory S. Filipiaka przedstawiono 
w artykule pt. Secesja w M-5, „Maga
zyn Gazety Robotniczej", z 3.VIII. 1975 
r. Rzemiosłom artystycznym w okre
sie secesji pościęcił jeden ze swych 
artykułów z serii Co zbierać -jak zbie
rać J. Kwapisz, prezentując przy okazji 
wiele interesujących przedmiotów 
z własnej kolekcji, zob. Kwiaty secesji, 
„Magazyn Gazety Robotniczej" 
z 18.VII.1975 r.
2 R. Karnahl był jednym z współorga
nizatorów wielkiej berlińskiej wysta
wy secesji, zob. Stilkunst um 1900 in 
Deutschland, Berlin 1972 (katalog wy- 

'stawy); opracowywał czasopiśmien
nictwo i grafikę użytkową, w później
szym okresie na łamach „Uhren und 
Schmuck" publikował serie artyku
łów poświęconych różnym dziedzi
nom rzemiosł artystycznych tego 
okresu.
JE. Gysling-Billeter, Objekte Jugends- 
tils, Museum Bellerive Zurich, 1975, s. 
233-287.

6.7. Fragmenty wnętrza mieszkania 
P. Banasia (fot. P. Banaś)



Kolekcja z Sudołu
Przejeżdżając przez miasto Jędrzejów, rzadko 
kto odwiedza leżącą nie opodal miejscowość 
Sudoł z malowniczym, tonącym wśród parko
wych drzew starym dworkiem. Miejsce to było 
siedzibą Ludwika Wiktora Kielbassa - wybit
nego kolekcjonera, dobrego znawcy sztuki i jej 
mecenasa, człowieka, który plon swojej długo
letniej pasji zbierackiej w znacznej części prze
kazał społeczeństwu, umieszczając większość 
swoich zbiorów jako legat w Muzeum Święto
krzyskim w Kielcach.

Sylwetka interesującego zbiera
cza i jego wielkie „dzieło" zasłu
guje na przypomnienie. Ludwik 
Wiktor Kielbass, urodzony 
w Przysusze w 1893 r., zmarły 
w 1956 r. w Jędrzejowie, nie był 
człowiekiem związanym profes
jonalnie ze sztuką. W 1912 r. uko
ńczył Kielecką Szkołę Handlową 
im. J. Śniadeckiego, zaś w dzie
sięć lat później Wyższą Szkołę 
Ogrodniczą w Warszawie. Po 
uzyskaniu dyplomu Kielbass od
był praktykę m.in. w majątku 
Ignacego Paderewskiego w Ve- 
vey w Szwajcarii i w wielu fir
mach francuskich. Po okresie 
studiów i doskonalenia facho
wych umiejętności, w 1921 r. 
osiadł w Sudole pod Jędrzejo
wem, gdzie założył wzorowe go
spodarstwo ogrodnicze, nasta
wione na produkcję nasion oraz 
różnych gatunków drzew. Wyso
ka dochodowość przedsięwzię- 
ciazapewniła Kielbassowi znacz
ną stabilizację finansową i stwo
rzyła ekonomiczne możliwości 
realizacji życiowej pasji - kolek
cjonowania dzieł sztuki.
W okresie międzywojennym 
Kielbass wielokrotnie odwiedzał 
największe galerie i muzea Euro
py. Wrodzona wrażliwość plasty
czna zbieracza, jak i żywy kontakt 
z najlepszymi dziełami sztuki 
światowej wyrobiły w nim - jak 
pisał Tadeusz Przypkowski - tak 
wielkie „znawstwo i wyczucie 
najlepszych walorów w sztuce, 
jakiego nie spotykało się nieraz 
u zawodowych krytyków czy his
toryków sztuki". Celem wyjaz
dów kolekcjonera było oczywiś
cie nie tylko studiowanie dzieł, 
lecz także dokonywanie zaku
pów. Dochodziły one do skutku 
za granicą, a jeszcze częściej 
w kraju - podczas wyjazdów do 
Krakowa lub Warszawy. Liczne 
prace zaczęły też wpływać do je
go zbiorów jako dary artystów. 

których Kielbass darzył zawsze 
wielką sympatią, czasem wspo
magał, a często gościł w Sudole. 
Niemały wpływ na działalność 
Kielbassa miał też kontakt 
i współpraca z osiadłym w Ję
drzejowie rodem wytrawnych 
kolekcjonerów - Przypkowskich. 
Początek zbierackiej pasji Kiel
bassa przypada na 1920 r., kiedy 
udaje się on do Włoch jako „kon
wojent" Wystawy Sztuki Polskiej 
w Wenecji. W Italii nabywa po
dobno rysunek Leonarda da Vin
ci, który rozbudza w nim ambicje 
kolekcjonerskie.
Przedmiotem pierwszych, po po
wrocie do kraju, zainteresowań 
młodego zbieracza są dzieła pol
skich malarzy, nie pozbawionych 
w swej twórczości cech akade
mizmu. W początku lat dwu
dziestych Kielbass nabywa 
w Warszawie obrazy Mariana 
Wawrzenieckiego oraz Francisz
ka Żmurki, twórcy bardzo popu
larnego w Polsce u schyłku ubie
głego wieku.
W Paryżu zbieracz kupuje obrazy 
Eugeniusza Żaka, artysty pol
skiego pochodzenia, działające
go w Europie zachodniej (głów
nie we Francji), którego dzieła 
rzadko reprezentowane są 
w zbiorach polskich. Plonem na
stępnych wyjazdów do Francji są 
dwie barwne grafiki i oryginalny 
rysunek Tsugouhary Foujity, ja
pońskiego malarza i grafika, jed
nego ze słynniejszych artystów 
z grupy „Montparnasse", które
go prace można dziś odnaleźć 
w znanych kolekcjach Francji, 
Belgii czy Stanów Zjednoczo
nych. Niezwykle cennym i intere
sującym „francuskim nabyt
kiem" jest „Akt kobiecy" (litogra-

1. Maja Berezowska, Portret 
Kielbassa, akwarela, pap., 1953 r. 

fia z około 1930 r.) Aristide Mail- 
lola, artysty zajmującego, jak 
wiadomo, trwałe miejsce nie tyl
ko w historii sztuki francuskiej, 
lecz także światowej. Po uzyska
niu pracy Maillola przedmiotem 
pragnień kolekcjonera stają się 
dzieła Iwana Meśtrovića (wybit
nego ucznia Maillola i Rodina), 
najwybitniejszego jugosłowiań
skiego rzeźbiarza, zdolnego ma
larza i grafika, którego piękne 
muzeum możemy podziwiać dziś 
w Splicie. Chcąc zrealizować swe 

i zamiary Kielbass osobiście udaje 
się do Jugosławii i przywozi od 
artysty „Szkic kobiecego aktu", 
który zalicza się dziś do niewątp
liwych „cymeliów" zbiorów Mu
zeum Świętokrzyskiego w Kiel
cach. Około 1930 r. kolekcjoner 
poznaje działającego w Paryżu 
wziętego grafika Stefana Mroże- 
wskiego. Zdobywa od niego 
wielką część dorobku, który po
mnaża w następnych latach.
Nawiązanie przyjaźni z Mrożew- 
skim staje się dla zbieracza im
pulsem do intensywnego gro

madzenia dzieł graficznych wielu 
artystów. Przedmiotem najwię
kszego zainteresowania Kielbas
sa staje się wówczas drzeworyt. 
Wiele prac graficznych napływa 
do Sudołu w ostatnich latach 
przed wybuchem drugiej wojny. 
Najcenniejsze - to chyba litogra
fie Leona Wyczółkowskiego (licz
ne studia drzew i architektury). 
W końcu lat trzydziestych Kiel
bass przejawia szczególne zain
teresowanie i innymi pracami te
go artysty, fascynując się jedno
cześnie twórczością Stanisława 
Noakowskiego. Z czasem do 
zbioru kolekcjonera trafiają ry
sunki i akwarele tych twórców. 
Ludwik Kielbass, gromadząc roz
liczne dzieła sztuki, nie zaniedbu
je również rzeźby. W okresie mię
dzywojennym w kolekcji Kielbas
sa znajdują miejsce dwie odlane 
w brązie głowy kobiece Henryka 
Kuny, czynnego członka grupy 
„Rytm", i „Akt kobiecy" Edwar
da Wittiga. Zbiór rzeźb w Sudole 
uzupełnia m.in. „Akt kobiety sie
dzącej" (z ok. 1930 r.), dzieło Fran-
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2. Eugeniusz Zak, Portret kobiety, 
gwasz, ok. 1920 r.

3. Konrad Krzyżanowski, Portret 
Pani B., olej, deska, 1921 r.

4. Fritz Klimsch, Akt kobiety 
siedzącej, brąz, ok. 1930 r.

5. Henryk Kuna, Głowa kobiety 
z warkoczem, brąz, ok. 1930 r. (?)

tza Klimscha, niegdyś współza
łożyciela „Secesji Berlińskiej". 
Kataklizm drugiej wojny świato
wej szczęśliwie omija dworek 
w Sudole. Kielbass powołany 
w 1939 r. do wojska powraca po 
klęsce wrześniowej do rodzinne
go domu. Leżący na uboczu ma- 
jąteczek staje się w trudnych la
tach okupacji ostoją dla niektó
rych zaprzyjaźnionych z kolekcjo
nerem artystów. Po wyjeździe 
Stefana Mrożewskiego, który 
w pierwszych latach wojny zna
lazł w Sudole schronienie wraz 
z całą rodziną, w 1942 r. przyby
wa polecony przez T. Przypkow
skiego malarz, grafik i rzeźbiarz 
Józef Klukowski. Artysta ten, wy
chowanek warszawskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych, tworzy w Sudole 
do 1943 r. i zostawia Kielbassowi 
dwa jego portrety oraz swój au
toportret. W letnich miesiącach 
1942 i 1943 r. odwiedza kolekcjo
nera wybitny warszawski grafik 
Tadeusz Cieślewski, goszczony 
wówczas przez T. Przypkowskie
go w pobliskim Jędrzejowie. Na 
pamiątkę swych odwiedzin 
w Sudole artysta ofiarowuje Kiel
bassowi jego portret, wykonany 
w barwnym ryusnku, oraz drze
woryty.
Od 1943 r. napływają do Sudołu 
obrazy Rafała Hadziewicza, do
brze reprezentujące polskie ma
larstwo realistyczne XIX w. Po
chodzę one ze zbiorów zaprzyjaź
nionej kieleckiej rodziny Jaroń- 
skich, krewnych Hadziewicza. 
Jednocześnie zbiór wzbogaca 
pełen psychologicznej prawdy 
„Portret Pani B." Konrada Krzy
żanowskiego oraz obraz przed
stawiający św. Jana Chrzciciela, 
namalowany przez Jacka Mal
czewskiego. W 1944 r. kolekcję 
uzupełniają nieliczne prace Olgi 
Boznańskiej i Zofii Stryjeńskiej. 
Kontakt, jaki Kielbass utrzymuje 
ze wspomnianą rodziną Jąroń- 
skich, kolekcjonerów sztuki or
ientalnej, powoduje zaintereso
wanie się zbieracza rzadkimi na 
gruncie polskim dziełami sztuki 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu. 
Część orientalnych zbiorów Ja- 
rońskich pozyskuje Kielbass do 
kolekcji drogą wykupu. Są to np. 
perskie kobierce z XVIII w., zabyt
ki rzemiosła z metalu, m.in. z Ja
ponii, japońska i chińska porcela
na z XVIII i XIX w.

Pierwsze lata powojenne - to 
przede wszystkim okres wzmo
żonego 'życia towarzyskiego 
w Sudole. Dom Kielbassów od
wiedzają wówczas często przed
stawiciele nauki i sztuki. Niektó
rzy z artystów, jak np. czołowy 
polski kolorysta Eugeniusz Ei
bisch, Maja Berezowska, Kazi
mierz Wiszniewski, zostawiają 
gościnnemu zbieraczowi swe 
prace. Ostatnią wielką „przygo
dą kolekcjonerską" Ludwika Wik
tora Kielbassa jest gromadzenie 
prac Nikifora; blisko 50dziełtego 
twórcy trafia do Sudołu.

W ostatnich latach życia Kielbas
sa, nękanego wówczas ciężką 
chorobą, następuje pewne roz
proszenie się zbiorów. W 1956 r. 
kolekcjoner, niepokojąc się 
o przyszły los cennych zbiorów, 
przekazuje ich znaczną część jako 
legat Muzeum Świętokrzyskie
mu w Kielcach. Różnorodna i bo
gata kolekcja L.W. Kielbassa słu
ży dziś potrzebom całego społe
czeństwa. W 1978 r. minęło pięć 
lat od jej zaprezentowania w Mu
zeum Świętokrzyskim w Kiel
cach. Rocznica ta sugeruje po
trzebę przypomnienia zbieracza, 

którego pasja potwierdza cią
głość silnej tradycji kolekcjoners
twa na ziemi kieleckiej.
Lista kolekcjonerów oddających 
swoje zbiory społeczeństwu jest 
bardzo długa. Kolekcja Kazimie
rza i Juliana Bartoszewiczów 
utworzyła w 1928 r. zręby obec
nego Muzeum Sztuki w Lodzi, 
Tadeuszowi Przypkowskiemu za
wdzięczamy powstanie Muzeum 
im. Przypkowskich w Jędrzejo
wie, itd. itd. Są to gesty piękne 
i niezapomniane.

Tomasz Grygiel
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rozmaitości
Fotogrametria dla zabytków
Wraz z eksplozją techniki w okresie powojennym nastąpiła politechni
zacja wielu gałęzi nauki zastrzeżonych dotychczas dla humanistów. 
Tak bywa często, że odległe od siebie dziedziny wiedzy znakomicie się 
uzupełniają. Niemałą rolę np. we współczesnych pracach badawczych 
z zakresu historii sztuki odgrywają rentgenologia, kryminalistyka 
i wiele innych.

Z podobną politechnizacją spot
kać się można także w nowoczes
nych opracowaniach i badaniach 
architektonicznych. Trudno dziś 
wyobrazić sobie projekt konser
wacji obiektu zabytkowego nie 

(poparty wstępnymi badaniami 
różnych specjalności, m.in. udo
kumentowanie aktualnego stanu

rzutu środkowego, odkrytej 
przez francuskiego matematyka 
Lamberta. Początkowo nazywa
no ją ikonometrią, gdyż podsta
wę planów i map wykonywa
nych za jej pomocą stanowiły pe
rspektywiczne rysunki obiektów 
przestrzennych. Wynalezienie

fotografii oraz zwiększające się 
zapotrzebowanie na dokładne 
mapy spowodowało szybki roz
wój metody, nazywanej już wte
dy fotogrametrią. Dziś ma ona 
wiele różnorodnych zastoso
wań: od medycyny, poprzez kar
tografię, geologię, architekturę 
i budownictwo, do astronomii. 
Fotogrametrię podzielić można 
ogólnie na dwa rodzaje technik: 
jedno- i dwuobrazową. Fotogra
metria jednoobrazowa umożli
wia wykonywanie fotogramów 
obiektów (np. elewacji budyn

ków) w założonej z góry skali. 
Wykonany kamerą fotograme
tryczną (nachyloną lub zwróconą 
w stosunku do elewacji) negatyw 
poddany zostaje obróbce na po
większalniku o specjalnej kon
strukcji. W wyniku tych operacji 
otrzymuje się odbitkę fotografi
czną całkowicie pozbawioną 
skrótów perspektywicznych. 
Jest to więc fotoplan obiektu. 
Metoda ta jest często stosowana 
do inwentaryzacji zabytków ar
chitektury, gdy potrzebne są 
zdjęcia w odpowiedniej skali 
oraz przy dokumentacji malars
twa ściennego. Wiele takich ma
lowideł można było odtworzyć 
dla Zamku Królewskiego w War-

danej budowli zabytkowej należy 
do najistotniejszych prac począt
kowych. Ostatnio coraz częściej 
wykorzystuje się do tego celu 
specjalny dział geodezji - foto
grametrię. Pozwala ona w czasie 
wielokrotnie krótszym od metod 
klasycznych sporządzić dokładną 
dokumentację rysunkową i foto
graficzną obiektu w żądanej 
skali.
Dział ten, posługujący się super- 
dokładnymi przyrządami, opiera 
się na osiemnastowiecznej teorii 

1. Zasada 
wykonywania zdjęć 
stereoskopowych
2. Elewacja budynku 
przed przetworzeniem
3. Elewacja budynku 
po opracowaniu 
fotogrametrycznym; 
zredukowany został 
skrót perspektywiczny

obszar zdjęcia 
stereoskopowego

L,P stanowiska kamery 
fotogrametrycznej 
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szawie tylko dzięki zastosowaniu 
tej właśnie metody.
Wspomniana wcześniej teoria 
Lamberta stanowi teoretyczną 
podstawę fotogrametrycznej te
chniki dwuobrazowej, nazywa
nej też stereoskopową (stereo
skopia to metoda uzyskiwania 
obrazów dających wrażenie 
przestrzenne, np. fotografia, 
film). Wynalezienie fotografii 
oraz opracowanie metody po
zwalającej wykorzystywać zdję
cia stereoskopowe spowodowa
ło, że już w okresie międzywojen
nym fotogrametria było szeroko 
rozpowszechniona w kartografii. 
Po wojnie zaczęły się próby za
stosowania jej w innych niż inży
nierskie dziedzinach wiedzy.
Podstawą opracowania planu 
lub mapy są zdjęcia stereoskopo
we. Dla potrzeb kartograficznych 
wykonuje się je przeważnie z sa
molotów (fotogrametria lotni
cza), do innych celów, takich jak 
np, omawiana tu inwentaryzacja 
zabytków, zdjęcia wykonywane 
są z ziemi za pomocą kamer foto
grametrycznych o specjalnej 
konstrukcji. Instrumenty te umie
szcza się na dwóch stanowi
skach, których wzajemna odle
głość uzależniona jest od odle
głości fotografowanego obiektu. 
Otrzymane w ten sposób dwa 
zdjęcia tworzą tzw. stereogram. 
Następnym etapem jest sporzą
dzenie planów obiektów w skali 
z wykonanych w terenie stereo- 
gramów. Czynność tę wykonuje 
się za pomocą urządzenia nazy
wanego autografem. Pracujący 
przy nim obserwator widzi 
w okularze aparatu stereogram 
w sposób przestrzenny, ponadto 
widzi również malutkich rozmia 
rów punkt świetlny, tzw. znaczek 
pomiarowy. Przez odpowiednią 
manipulację pokrętłami autogra
fu obserwator może ów znaczek 
dowolnie przesuwać w polu wi
dzenia. Ruch plamki świetlnej 
jest przenoszony automatycznie 
przez system elektromechanicz
ny na stółsamokreślący. W rezul
tacie, obwodząc żnaczkiem 
wszystkie widoczne na zdjęciu 
elementy, otrzymuje się plan ele
wacji lub jej detalu w założonej 
z góry skali. Dodatkową korzyś
cią zastosowania autografu jest 
możliwość wykonywania dowol
nych pionowych i poziomych 
przekrojów obiektów. Ułatwia to 
znacznie wykreślenie obrysu rzu
tu oraz przekrojów pionowych 
przez budynek. Przekroje takie 
mogą stanowić podstawę do 
opracowania pełnej dokumenta
cji obiektu.

Fotogrametryczne inwentaryza
cje pierzei ulic są niezmiernie 
przydatane do opracowywania 

4. Fotogrametryczna inwentaryzacja 
elewacji budynku w Lublinie przy ul. 
Grodzkiej 4/6, wykonana
w Pracowni Fotogrametrycznej PKZ 
w Warszawie

kompleksowych projektów re
waloryzacji zespołów zabytko
wych. Mogą stanowić bardzo du 
żą pomoc m.in. przy wykonywa
niu projektów kolorystyki, a także 
projektów plomb w zniszczonych 
ciągach ulicznych.
Jak dużą rolę we wszelkiego typu 
pracach konserwatorskich może 
odegrać fotogrametria świadczy 
jeszcze jeden przykład z Zamku 
Królewskiego. Ze względu na 
brak dawnych materiałów ikono
graficznych dotyczących propor
cji detalu, wierna rekonstrukcja 
wież Władysławowskiej i Zega
rowej była niemożliwa. Zadanie 
to zostało rozwiązane za pomocą 
fotogrametrycznego opracowa
nia archiwalnych zdjęć amator
skich. Dodać tu trzeba, że tego 
typu opracowania są unikatowe 
w skali światowej, a Polska nale
ży do prekursorów tej metody.
Inwentaryzacje fotogrametrycz
ne można z powodzeniem wyko
nywać również we wnętrzach 
obiektów. Mimo wielu trudności 
technicznych (małe rozmiary po
mieszczeń, długi czas naświetla
nia klisz z powodu sztucznego 
oświetlenia), opracowania boga
to zdobionych wnętrz pozwalają 
znacznie szybciej i dokładniej od 
pomiarów bezpośrednich udo
kumentować istniejący stan za
bytku. Tak było np. przy inwenta
ryzacji fotogrametrycznej wnę
trza zabytkowego dworca kolejo
wego w Przemyślu.
Metodę fotogrametryczną wyko
rzystuje się również do sporzą
dzania inwentaryzacji zabytko
wych rzeźb. Przynosi to dwojakie 
korzyści - dostarcza dokładnej 
dokumentacji oraz przy zastoso
waniu techniki warstwicowej, 
umożliwia wykonanie kopii bez 
konieczności robienia odlewu. 
Jest to bardzo istotne w wypad
ku rzeźb wykonanych z nietrwa
łych materiałów.
Duże korzyści oddaje także foto
grametria w badaniach archeo
logicznych.
W latach sześćdziesiątych utwo
rzono przy Międzynarodowym 
Komitecie Muzealnictwa i Ochro
ny Zabytków (ICOMOS) organi
zację zajmującą się wyłącznie fo
togrametryczną inwentaryzacją 
zabytków architektury: Między
narodowy Komitet Fotograme
trii Architektonicznej (CIPA). 
Zrzesza on członków komitetów 
narodowych ICOMOS, a także lu
dzi spoza tej organizacji, ale zaj
mujących się profesjonalnie fo

togrametrią w architekturze. Co
roczne sympozja członków CIPA 
umożliwiają szeroką wymianę 
doświadczeń z zakresu metodyki 
i nowo opracowanych technik fo
togrametrycznych. CIPA prowa
dzi również działalność propa
gandową poprzez wydawanie 
biuletynów informacyjnych, pu
blikacji naukowych, przezroczy 
itp. Dzięki niej możliwa jest także 
wymiana stypendystów oraz łą
czność z firmami produkującymi 
sprzęt fotogrametryczny.

W Polsce inwentaryzacje zabyt
ków metodą fotogrametryczną 
mają już długą tradycję. Przed 
wojną pierwsze opracowania na 
ten temat opublikowane zostały 
przez prof. B. Piątkiewicza. Po 
wyzwoleniu prace prowadził Za
kład Fotogrametrii AGH oraz Ka
tedra Fotogrametrii Politechniki 
Warszawskiej. Tu opracowane 
zostały również przez dra M. Nie- 
pokólczyckiego pierwsze polskie 
piany elewacji ze zdjęć amator
skich.

Obecnie fotogrametryczną in
wentaryzacją zajmuje się w kraju 
kilka placówek - m.in. w Krako
wie działa Krakowskie Przedsię
biorstwo Geodezyjne we współ
pracy z Zakładem Fotogrametrii 
AGH, w Warszawie - Warszaw
skie Przedsiębiorstwo Geodezyj
ne oraz zorganizowana z inicjaty
wy Ministerstwa Kultury i Sztuki 
oraz dra M. Niepokólczyckiego 
Pracownia Fotogrametrii PKZ, 
która specjalizuje się wyłącznie 
w inwentaryzacji architektury. 
W tej placówce wykonano wiele 
prac przy różnych obiektach ar
chitektonicznych, m.in. w pomie
szczeniach ratusza w Poznaniu, 

pałacu biskupiego w Toruniu, 
pałacu w Rysiewicach oraz in
wentaryzację elewacji zespołów 
zabytkowych, zamków i kościo
łów. Warto również dodać, że 
Pracownia Fotogrametrii PKZ 
prowadzi działalność poza grani
cami kraju. W ramach umów eks
portowych wykonała dokumen
tację świątyni Hatszepsut 
w Egipcie, elewacji pałacu Mars- 
tali w Poczdamie, ambasady 
i konsulatu PRL w Bukareszcie, 
a ostatnio różnych zabytków we 
Włoszech.
Dziś, kiedy całe zabytkowe ze
społy miejskie poddawane są 
pieczołowitym zabiegom kon 
serwatorskim, szybka, precyzyj
na i obiektywna metoda inwen
taryzacji zabytków architektury 
znacznie ułatwia pracę projek
tantom i przyspiesza działania re
waloryzacyjne.

Bolesław Kobielski
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Prochownia
W Warszawie, u zbiegu ulic: Rybaki, Mostowa i Bugaj wznosi się 
budowla zwracająca uwagę swoją oryginalnością. Składa się ona 
z dwóch części, z których każda nosi znamiona innego stylu, innej 
epoki, od strony Wisły - gotyku, od strony miasta - klasycyzmu. Do 
całego zespołu architektonicznego przylgnęła nazwa „Prochownia" 
lub „Stara Prochownia". Burzliwe dzieje tego zabytku są doskonałym 
przykładem zmienności funkcji architektury w zależności od potrzeb 
dyktowanych przemianami historii.

Początkowo była to strażnicza 
wieża bramna, wzniesiona na 
przyczółku pierwszego stałego 
warszawskiego mostu na Wiśle, 
zwana Bramą Mostową (albo Ba
sztą Mostową). Drewniany most 
zbudowano z inicjatywy i sump
tem Zygmunta Augusta w latach 
1558-1573. Fundator zmarł przed 
zakończeniem dzieła; inicjatywę 
brata przejęła Anna Jagiellonka 
i doprowadziła budowę mostu 
do ukończenia, a w latach 1581— 
-1582 wzniosła Bramę Mostową. 
Była to późnogotycka, masywna 
budowla z nietynkowanej cegły, 
wzniesiona na planie prostokąta 
ze ściętymi narożnikami, z wiel
ką, przesklepioną bramą przejaz
dową i strzelnicami ponad nią, 
nakryta wysokim, wielopołacio- 
wym dachem, W elewacji za
chodniej, od strony miasta, 
umieszczona była brązowa ta
blica upamiętniająca zakończe
nie budowy. Obecnie tablica 
znajduje się w Muzeum History
cznym M.St. Warszawy. Wyryty 
na niej łaciński tekst brzmi w tłu

maczeniu następująco: ,,Aby 
mostu stałego zaczętego wspa
niałym nakładem i cudną sztuką 
przez Zygmunta Augusta Króla, 
Brata, a po jego śmierci przez Nią 
podobną robotą dokończonego 
nie ogarnął kiedyś nagły pożar 
od źle strzeżonych w sąsiedztwie 
domostw przedmieszczańskich 
i ogarnionego nie obrócił niespo
dzianie w perzynę, Anna Jagiel
lonka, Królowa Polska Wielkich 
Królów Małżonka, siostra, córka 
kazała obwarować to przedmu
rze najbezpieczniejszym ogro
dzeniem ceglanym wyprowa
dzonym od fundamentów".
W 1603 r. kra zniosła most i basz
ta straciła swoją właściwą, pier
wotną funkcję. Dopiero w 1643 r. 
Władysław IV przeznaczył budy
nek na „depositorium prochowe 
koronne". Brama Mostowa zy
skała nową funkcję, nazwę „Pro
chownia" i nieco odmienny 
kształt architektoniczny. Przebu
dowa pod kierunkiem Krzysztofa 
Arciszewskiego, ówczesnego ge
nerała artylerii koronnej, trwała 

od lipca 1648 do marca 1649 r. 
Z zapisków Arciszewskiego do
wiadujemy się, jak wyglądałb 
wnętrze baszty po przystosowa
niu jej do nowych zadań: ,.Wieża 
abo schowanie murowane nad 
Wisłą, z starej bramy mostowej 
na depositorium prochów nowo 
restaurowane, mające w sobie 
porządne drzwi, kraty, okiennice 
zamczyste, żelazne, ze dwiema 
piętrami i ze dwiema rosztowa- 
niami, na tych piętrach naokoło 
pobudowanymi, dla układania 
na nich beczek z prochem. Item 
mające wchód kręcony i windę 
do windowania prochów, żelaza- 
mi i linami, do niej należącymi, 
porządnie narządzoną''. Zamu
rowano wówczas strzelnice 
i przejezdną bramę, zostawiając 
jedno tylko wejście od strony 
miasta, ściany otynkowano, na 
kalenicy dachu umieszczono 
z dwóch stron sterczyny w kształ
cie ognistych kul, symbolizują
cych przeznaczenie budowli. Wy
gląd zewnętrzny Prochowni, od 
strony miasta, co prawda po 
przeszło 50 latach, utrwalił J.G. 
Feyge w obramowaniu rysunku 
przedstawiającego widok War
szawy od strony Pragi.
W czasach saskich wzbogacono 
szatę architektoniczną Prochow
ni. Rysunek inwentaryzacyjny 
z około połowy XVIII w., znajdu
jący się w Zbiorach Drezdeń
skich, ukazuje Prochownię 
w zmienionej postaci: dzięki 
przebiciu trzech okien na piętrze 
i urozmaiceniu ściany lizenami, 
czyli płaskimi, pionowymi pasa

mi muru lekko występującymi 
poza płaszczyznę muru, odebra
no budowli poprzednią suro
wość.
W 1767 r. baszta ponownie stra
ciła swoją funkcję, ponieważ wy
budowano nową prochownię 
poza murami Warszawy. W 1769 
r. z inicjatywy marszałka koron
nego Stanisława Lubomirskiego 
stara budowla została przebudo
wana. Od zachodu dobudowano 
do niej piętrowy pawilon z dwu
piętrową, monumentalną, klasy- 
cystyczną fasadą, przeznaczając 
cały ten zespół architektoniczny 
na więzienie. Napis wykuty pod 
tympanonem fasady: „Na po
prawę złych miejsce od sądu wy
znaczone", miał świadczyć o no
woczesnym, postępowym poj
mowaniu prawodawstwa. Ulicy 
wiodącej od strony Wisły do wię
zienia nadano urzędową nazwę 
„Poprawa", jednak lud warszaw
ski zignorował ją, nazywając uli
cę „Boleść" tak uparcie, że zaczę
to jej używać urzędowo. Tak sa
mo nie przyjęła się nazwa więzie
nia: „Dom Poprawy" i budynek 
ten niezmiennie nazywano Pro
chownią. Wygląd gmachu prze
budowanego i przekształconego 
na więzienie utrwalił w 1785 r. 
znany malarz widoków Warsza
wy - Zygmunt Vogel.
W czasach porozbiorowych po
większono zespół o jeszcze jeden 
pawilon więzienny, który zasłonił 
Prochownię od strony Wisły. Za 
czasów Królestwa Kongresowe
go mieściło się tu tak zwane wię
zienie inkwizycyjne, przeniesio
ne w 1833 r. do gmachu Arsena
łu. W związku z tym w 1839 r. 
Prochownia została sprzedana 
przez rząd prywatnemu nabywcy 
i stała się domem czynszowym, 
zamieszkiwanym przez ubogą 
ludność. W 1863 r. władze miej
skie odkupiły od ówczesnego 
właściciela pamiątkową tablicę 
Anny Jagiellonki. Wydobyto ją 
ze składów magistratu dopiero 
w 1911 r. i umieszczono na wy
stawie pt. „Pamiątki Starej War
szawy". W 1923 r. została ona 
przekazana do muzeum.
Po pierwszej wojnie światowej, 
w 1921 r. cały zespół architekto
niczny przeszedł na własność Mi
nisterstwa Rolnictwa i Dóbr Pań
stwowych z przeznaczeniem na 
mieszkania pracowników. W cza
sie drugiej wojny światowej Bra
ma Mostowa i połączony z nią 
budynek dawnego więzienia zo
stały poważnie uszkodzone i wy-

I. Fragment obramowania rysunku 
przedstawiającego widok Warszawy 
około 1700 r., wykonanego przez
J. G. Feyge (fot. W. Wolny)
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palone. W latach 1961-1965 od
budowano obydwa budynki pod 
kierunkiem Jana Grudzińskiego. 
Bramie Mostowej przywrócono 
pierwotny wygląd baszty obro
nnej, a budynkowi z czasów Lu
bomirskiego - klasycystyczny 
charakter. Nie odbudowano pa
wilonu zasłaniającego najstarszą 
część budowli od strony Wisty. 
Cały zespół zabytkowy otrzymał

kolejną w dziejach funkcję - zo
stał przeznaczony na siedzibę 
Ośrodka Towarzystw Ognisk 
Dziecięcych. Od 1972 r. w budyn
ku Prochowni odbywają się rów
nież interesujące spektakle tea
tralne. Kierowany przez Wojcie
cha Siemiona ,,Teatr w Starej 
Prochowni" jest dobrze znany 
miłośnikom teatru.

Barbara Szymanowska

2. Widok Prochowni 
z 1785 r. według Z. 
Vogla (fot. ze zb. 
Instytutu Sztuki PAN)
3. Obecny widok 
Prochowni od ul. 
Brzozowej
4. Prochownia od 
strony Wisły

Na tropie 
zaginionych organów
Gdy w 1973 r. poinformowałem Czytelników „Ruchu Muzycznego" 
(nr 19) i „Expressu Wieczornego" (nr 190) o rozpoznaniu zaginionego 
lwowskiego eksponatu muzealnego w Haags Gemeentemuseum, nie 
przypuszczałem, że sprawa ta będzie miała dalszy ciąg i to w związku 
z procesem Mentena. A oto co pisałem przed laty:

„W dawnym Muzeum Narodo
wym im. Króla Jana III we Lwo
wie (obecnie Istoriczeskij Miu- 
ziej) znajdowały się do czasu dru
giej wojny światowej dwa instru
menty organowe, tzw. pozytywy 
szkatulne, ze zbiorów Władysła
wa Łozińskiego. Reprodukowa
ne m.in. w pracy Aleksandra Poli- 
ńskiego (Dzieje muzyki polskiej 
w zarysie, Lwów 1907) oraz Ale
ksandra Brucknera (Encyklope
dia Staropolska, Warszawa 1938, 
t.l) stanowiły pozycje dobrze zna
ne, przynajmniej historykom 

muzyki i instrumentów w Polsce. 
Niezbyt odległe od siebie w cza
sie, oba te zabytkowe obiekty (je
den z pierwszej połowy, drugi 
z trzeciej ćwierci XVII w.) przed
stawiają najwyższej klasy dzieło 
sztuki instrumentarskiej i snycer
skiej, niewątpliwie polskiej pro
weniencji (J. Gołos Portable 
Organs in Poland, w: The Organ 
Yearbook, t. Ill, 1972). W niewy
jaśnionych dotąd okolicznoś
ciach i w bliżej nie znanym czasie 
jeden z tych instrumentów znik
nął z lwowskich zbiorów muzeal

nych, drugi natomiast, wraz z re
sztą zbiorów Muzeum Narodo
wego, pozostał na starym miej
scu i jest nadal udostępniany 
zwiedzającym. W roku 1972, na 
skutek osobistych kontaktów au
tora z drem Klemensem von Gle- 
ichem, dyrektorem zbiorów mu
zycznych muzeum w Hadze (Ha
ags Gemeentemuseum), udało 
się ustalić ponad wszelką wątpli
wość, iż nabyty w 1951 r. przezto 
muzeum od prywatnego antyk- 
wariusza w Amsterdamie pozy
tyw szkatulny jest zaginionym in
strumentem ze Lwowa. Według 
stwierdzenia dra Gleicha antyk- 
wariusz nie podał pochodzenia 
instrumentu. Zachodzi przypusz
czenie, że obiekt został wywiezio
ny ze Lwowa na Zachód przez 

okupanta, a następnie z zacho
waniem tajemnicy sprzedany an- 
tykwariuszowi w Amsterdamie. 
Rzeczoznawcy w .muzeum ha
skim określili wobec tego do
mniemaną proweniencję jako 
południowo-wschodnie Niemcy, 
druga połowa XVII w. Tak też 
określono ów pozytyw w prze
wodniku i na wydanych po
cztówkach. Podaję tu za drem 
Gleichem wymiary i dyspozycję 
instrumentu: szerokość pozyty
wu 85 cm, głębokość 52 cm, wy
sokość 46 cm; szerokość skrzyni 
97 cm, głębokość 58 cm, wyso
kość 61 cm. Dyspozycja: 8) 4', 2', 
2/3i Pierwotnie pozytyw wypo
sażony był w nieistniejący obec
nie rejestr regałowy."

Do powyższych informacji można jeszcze dorzucić garść szczegółów 
uściślających pochodzenie, jak np. odnotowanie w Katalogu zbiorów 
WŁ Łozińskiego (Lwów 1897) czy u E. Chwalewika Zbiory polskie 
(Warszawa 1926).
Przytoczona informacja zainteresowała przed paroma miesiącami
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na to, że Menten przywiózł ów 
stary instrument ze Lwowa 
i sprzedał go amsterdamskiemu 
antykwariuszowi, albo hitlerow
skiemu „komisarzowi” jego an

tykwariatu. Nie zachowały sięża- 
dne pisemne dowody takiej 
transakcji, a mafia antykwarska 
potrafi milczeć.” („Życie Warsza
wy", 1978, nr 62).

Trudno przewidzieć, jakie będą dalsze losy cennego zabytku. W każ
dym razie ustalenie jego pochodzenia i przynależności kulturowej 
służy sprawie polskiej. Oby tylko obecny właściciel, czyli muzeum 
haskie, zadbał o zrewidowanie dotychczasowego opisu katalogowe
go, o co zabiegał m.in. osobiście mgr Bolesław Bielawski z Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków przy okazji swoich badań naukowych w Ho
landii.

Jerzy Gołos

1. Pozytyw przenośny (szkatulny) z lat 1630-1640 z dawnego Muzeum 
Narodowego we Lwowie: A - wierzch instrumentu z klawiatura, B - tył 
instrumentu bez skrzyni mieszczącej miechy (fot. za A. Polińskim, „Dzieje 
muzyki polskiej w zarysie", Lwów 1907)

red. Andrzeja Gassa z „Życia Warszawy" (Tajemnica starego instru
mentu, 1978, nr 11), który zajął się sprawą ewentualnego powiązania 
tego nie wyjaśnionego „przemieszczenia" się lwowskiego zabytku 
z wojenną grabieżą dzieł sztuki przez holenderskiego esesowca Men- 
tena. Rezultatem rozpoczętej przez A. Gassa kampanii prasowej było 
zainteresowanie ze strony prasy holenderskiej i organów ścigania. 
W podsumowaniu dotychczasowych wyników wszczętej przez siebie 
akcji Andrzej Gass stwierdza: 

„Poszukiwanie krętych dróg, któ
rymi zawędrował polski pozytyw 
szkatulny do Holandii opisałem 
w „Życiu Warszawy” z 13 grud
nia 1977 r. Okazało się, że antyk-

wariusz, który sprzedał XVII-wie- 
czne organy do haskiego mu
zeum był bardzo blisko powiąza
ny z Mentenem... Nie znaleźliś
my 100-procentowego dowodu

2. Ten sam instrument przedstawiony na pocztówce wydanej przez Haags 
Gemeentemuseum; na odwrocie opis: „Chamber organ, South-East 
Germany, second half 17th century"

Niecodzienne muzea

Zbiory cechu
rzemiosł skórzanych
Są na świecie muzea, które przyciągają zwiedzających swoją sławą: 
ogromne, monumentalne, o olbrzymich salach pełnych wspaniałych 
dzieł wielkich mistrzów. Są też takie, na które natrafiamy przypadko
wo, przechodząc obok i wstępując na chwilę zaciekawieni szyldem lub 
fragmentem ekspozycji widzianej przez okno. Wychodzimy z nich 
zadowoleni, pełni nowych wrażeń estetycznych, bogaci w nową 
wiedzę. Do takich właśnie muzeów należy jedyne tej branży w Polsce, 
a także jedno z niewielu na świecie: Muzeum Cechu RzemiosłSkórza- 
nych im. Jana Kilińskiego w Warszawie.

Słynny szewc warszawski, jeden 
z pułkowników Insurekcji Kościu
szkowskiej, uwieczniony pomni
kiem przez rzeźbiarza Stanisława 
Jackowskiego, patronuje Mu
zeum, którego celem jest uchro
nienie od zapomnienia obrazu 
znikających już dziś warsztatów 
rękodzielniczych, ich organizacji 
oraz wykonywanych w nich 
przedmiotów. Kamienica przy ul. 
Wąski Dunaj 10 na Starym Mieś
cie w Wa rsza wie m ieszcząca owe 
nietypowe Muzeum, należy do 
Cechu Rzemiosł Skórzanych od 
XVII w. Otwarcie w 1973 r. nowej 

placówki muzealnej o tak cieka
wym profilu było jakby ukorono
waniem długowiecznej, prężnej 
działalności jednego z najwię
kszych cechów rzemieślniczych 
Warszawy. Zacny fundator Mu
zeum - Cech Rzemiosł Skórza
nych wespół z osobami prywat
nymi oraz Muzeum Historycz
nym, Muzeum Narodowym i Mu
zeum Wojska Polskiego w War
szawie, wyposażył nową placów
kę w bogaty zestaw dokumen
tów archiwalnych, przedmiotów 
znajdujących się niegdyś w izbie 
cechowej, narzędzi służących do
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1. Statut Cechu Ryma
rzy Miasta Starej War 
szawy z 1787 r.
2. Warsztat szewski 
z XIX w.
3. Maszyna szewska 
tzw. łaciarka, wyprodu
kowana w Niemczech 
ok. 1876 r.

1

wyrobu przedmiotów ze skóry, 
jak i samych wyrobów skórza
nych. Na uwagę zasługują m.in.: 
Statut Cechu Rymarzy, podpisa
ny przez króla Stanisława Augus
ta w 1779 r.. Księga przyjęć do 
prawa miejskiego z lat 1506- 
1638, Księga rachunków z lat 
1635-1647, emblematy cechowe 
z XVI, XVII i XVIII w., oraz urzą
dzenia izby cechowej: lada, ku
fel, tacka, krzyż, lichtarze. Doku
ment z 1797 r., z oryginalnym 
podpisem Jana Kilińskiego oraz 
jego portret na tle portretów lu

dzi o wysokich kwalifikacjach za
wodowych, zasłużonych dla rze
miosła, a oprócz tego działają
cych na polu społecznym i kultu
ralnym - ożywiają martwe przed
mioty ekspozycji. Nietrudno wy
obrazić sobie spoglądające na 
nas z portretów postacie rzemie
ślników podczas codziennych 
czynności przy warsztatach 
pracy.
Głównym akcentem ekspozycji 
są właśnie dwa warsztaty: szew
ski i rymarski, wyposażone 
w pełny zestaw narzędzi typo

wych dla XIX w. Ciąg diapozyty
wów przedstawiających wnętrza 
różnych warsztatów skórzanych 
z wieków od XV do XX dopełnia 
naszą wiedzę o wyglądzie tego 
typu warsztatów i czynnościach 
pracujących w nich rzemieślni
ków. Wykonywane przez nich 
obuwie i uprząż-to cenny zespół 
przedmiotówz XIV-XXw.Część 
obuwia pochodzi z badań ar
cheologicznych prowadzonych 
w latach odbudowy Starego 
Miasta. Dzieje obuwia kończy in
teresujący zestaw miniatur bu

tów noszonych w latach 1910— 
1965, wykonany przez siedem
dziesięcioletniego szewca-mo- 
delarza Kazimierza Dadasiewi- 
cza. Plakaty reklamowe najsłyn
niejszych dziewiętnasto- i dwu
dziestowiecznych firm obuwni
czych, jak również wiszące na 
ścianach wypchane „surowce” 
do wyrobu obuwia - jaszczurki 
i krokodyl - wywołują westchnie
nia: szkoda, żęto nie dziś... Praw
dziwie malowniczym akcentem 
ekspozycji jest niemiecka maszy
na cholewkarska z XIX w.
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4. Pantofelki atłasowe z połowy XVII w. (depozyt Mu
zeum Narodowego w Warszawie)

5. Pantofelki aksamitne z 1888 r. (depozyt 
Muzeum Narodowego w Warszawie)

6. Trzewiki atłasowe balowe z ok. 1860 r. (dar p.
H. Komorowskiej) (wszystkie zdjęcia: W. Janko
wski)

Muzeum Cechu Rzemiosł Skó
rzanych prócz stałej ekspozycji 
organizuje również wystawy cza
sowe. Prezentowało już wystawę 
poświęconą patronowi Muzeum 
- Janowi Kilińskiemu, inna wy
stawa, fotograficzna przedsta

wiała zbiory największego Mu
zeum Obuwniczego w Schenen- 
walde w Szwajcarii, można było 
także obejrzeć plon konkursu zor
ganizowanego dla dzieci szkół 
podstawowych pt. „Szewc i jego 
praca". Prace nagrodzone w kon

kursie - obrazki, grafika, modele 
obuwia wykonane techniką „pa
pier mache" - świadczą o dużej 
wyobraźni dzieci, a także o war
tościach poznawczych ekspozy
cji Muzeum Cechu Rzemiosł Skó
rzanych.

Biegając w niewygodnych bu
tach po warszawskiej Starówce 
wstąpcie na chwilę na ulicę Wą
ski Dunaj nr 10. Nogi trochę od- 
poczną, a i wrażeń przybędzie...

Maria Sołtysiak

W 1975 r. ukończono prace adap- 
tacyjno-konserwatorskie przy 
okazałym murowanym pałacu 
w Zaborowie (woj. warszaw
skie), wzniesionym ok. 1903 r. 
według projektu arch. Franciszka 
Bogusława Lilpopa, tego same
go, który wystawił Dom Handlo
wy b-ci Jabłkowskich. Pałac 
w Zaborowie, wzniesiony w stylu 
eklektyczno-secesyjnym dla zna

nej warszawskiej rodziny Golds- 
tandów, zbudowano na miejscu 
dworu Izbińskich z pierwszej po
łowy XIX w. Ząpewne funda
menty tego dworu lub może jesz
cze wcześniejszego (Zaborow
skich) odkopano w czasie prac 
budowlanych na terenie starego 
parku. Obecnie w pałacu mieści 
się Dom Pracy Twórczej RSW 
„Prasa - Książka - Ruch". (RB) 

W pobliżu Pajęczna, w Siemko
wicach, na wyspie otoczonej wo
dą znajduje się dwór obronny. 
W wyniku prowadzonych tu w la
tach 1952-1956 prac konserwa
torskich odkryto relikty kamien
nej wieży z drugiej połowy XV w. 
Obecny budynek wzniesiono 
w XVII w.; około' 1800 r. poddany 

został poważnej przebudowie. 
Prace konserwatorskie (ukończo
ne w 1952 r.) oprócz uporządko
wania obiektu częściowo przygo
towały go dla współczesnego 
użytkownika, na którego niestety 
czekał przeszło 20 lat. Dziś użyt
kuje go Gminny Ośrodek Kultu
ry- (i)

W Nowym Mieście (woj. skier
niewickie) znajduje się mało zna
ny zabytkowy dom drewniany 
wzniesiony przypuszczalnie 
przed połową XIX w. Charakte
rystyczny jest klasycystyczny 
czterokolumnowy portyk przy

ścienny, tworzący od frontu nie
wielki ganek. Dach został obec
nie wyłożony papą, ale niegdyś 
znajdował się na nim gont. Budy 
nek użytkowany jest dziś jako ka
wiarnia. Nie figuruje w żadnym 
spisie konserwatorskim. (RB) 

W trakcie prac towarzyszących 
prowadzonej od 1966 r. odbudo
wie neogotyckiego pałacu z 1812 
r. w Ujeżdzie (woj. skierniewic
kie) okazało się, że w jego mu- 
rach znajdują się relikty wcześ
niejszej budowli z XVII w. Od
działy Pracowni Konserwacji Za
bytków z Warszawy i Kielc ukoń

czyły prace remontowe w 1975 r. 
i pałac stał się Ośrodkiem Szkole
niowym Łódzkiej Chorągwi 
Związku Harcerstwa Polskiego. 
W pałacu, jak również na terenie 
otaczającego go parku krajobra
zowego łódzcy harcerze gospo
darzą wzorowo, utrzymując 
obiekt we właściwym stanie, (r)
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książki

Elżbieta Kowecka
Jerzy i Maria Lesiowie, Leon Winogradów
POLSKA PORCELANA
Ossolineum 1975

Józef Grabowski
SZTUKA LUDOWA W EUROPIE
Wydawnictwo „Arkady"
Warszawa 1978

Z tej pozycji dowiemy się o dziejach 
manufaktur i fabryk porcelany w Pol
sce, tych znanych, jak Korzec. Toma
szów, Baranówka, Horodnica, ale 
i tych mniej znanych, jak Emilczyn, 
Dowbysz, Barasie. Wytwory polskich 
farfurni i fabryk porcelany mają spe
cyficzny charakter i sobie tylko właści
we smaczki, któremogą rozpalić wyo

braźnię profesjonalisty i wręcz roz
czulić zbieracza. Aby jednak w pełni 
poznać rozkosze owych smakowitoś- 
ci, autorzy zatroszczyli się o solidną 
dawkę wiedzy technologicznej, nie
zbędnej w obcowaniu z porcelanowy
mi cacuszkami. Gorąco zachęcamy 
do przeczytania tej książki, (mm)

Książka stanowi syntetyczne ujęcie 
obrazu sztuki ludowej w Europie. Jest 
w niej mowa o formie i wyrazie artys
tycznym w różnych zakresach działal
ności człowieka, od budownictwa po
czynając, a kończąc na wszelkiego ro
dzaju rękodziele. Część pierwsza 
książki wskazuje na elementy syntety
czne, część druga natomiast zwraca 

uwagę na elementy różnicujące sztu
kę poszczególnych ludów i narodów; 
część ta odznacza się bogactwem za
wartego w lapidarnych rozdzialikach 
zasobu informacji. Część trzecia - os
tatnia zawiera uzasadnienie sformu
łowań i wniosków zawartych 
w dwóch pierwszych, (mm)

Hienz Mode
STWORY MITYCZNE I DEMONY
- fantastyczny świat istot mieszanych 
z niemieckiego przełożyła A.M. Linke 
WAiF, Warszawa 1977

Cena tej książki (600 zł) przeraża i od
stręcza; szata graficzna, duża liczba 
kolorowych ilustracji, temat ujęty ze 
znawstwem - przyciąga. Bo któż z nas 
nie ba) się „czarnego luda" i razem 
z Czerwonym Kapturkiem nie drżał na 
widok wilka czy też zgoła wilkołaka. 
A ileż wyobraźni ludzkiej tkwi 

w przedstawionych w książce bykolu- 
dziach, satyrach, centaurach i sfin
ksach czy chociażby w poczciwych 
i dobrze nam znanych aniołach i diab
łach. Siła by o tym mówić, lecz zmil
czeć wypada i odesłać do tej bardzo 
ciekawej książki, (mm)

Helena Kozakiewiczowa
RENESANS I MANIERYZM W POLSCE
Warszawa 1978

Do nowej bardzo interesującej pozycji 
Heleny Kozakiewiczowej odsyłam 
wszystkich tych, którzy pragną wie
dzieć o wiele więcej niż dotychczas na 
temat polskiego Renesansu. Można 
w niej znaleźć nie tylko wiedzę o Ka

plicy Zygmuntowskiej, ale także o po
wszechnie znanych arrasach. Książka 
pozwala odkryć, że istnieje ogromna 
liczba zabytków pięknej sztuki Odro
dzenia, o których jeszcze nie słyszeliś
my. (mm)

Elżbieta Muszyńska
PROBLEMY ZAGROŻONYCH RELIKTÓW 
URBANISTYCZNYCH MAŁYCH MIAST 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Warszawa 1977

Dla wielu miasteczek, które mają naj
ciekawsze układy przestrzenne i dużą 
wartość historyczną, warto znaleźć 
dodatkową funkcję (przemysł, rekrea
cja), uzasadnioną istniejącymi warun
kami. Funkcja taka - czynnik rozwoju 
miasteczka - dałaby szansę pełniej
szego wykorzystania jego walorów 
przestrzennych" - taka jest konkluzja 
pracy poświęconej 39 małym mias
tom o słabej dynamice rozwoju, poło
żonym w rejonie łódzkim. Wnikliwa 
analiza tych miast, ukazanie możli
wości ich aktywizacji, w której obok 

inwestycji gospodarczych dużą rolę 
do odegrania ma potencjał ekonomi
czny tkwiący w wartościach kulturo
wych zespołów zabytkowych - to naj
ważniejsze sprawy poruszane przez 
autorkę. Po lekturze tej bardzo pożyte
cznej publikacji dla tworzenia progra
mów konserwatorskich, nasuwa się 
wniosek o konieczności podobnego 
opracowania dla zabytkowych mias
teczek wchłanianych przez aglomera
cje miejskie i rejony intensywnie 
uprzemysławiane, (jk)

Bohdan Stypułkowski 
ZABYTKOM NA ODSIECZ 
Studia i Materiały PKZ 
Warszawa 1977

Bez zapowiedzi i reklamy ukazała się 
skromna publikacja prezentująca wy
bór felietonów Bohdana Stypułkow- 
skiego (B.St.), drukowanych od 15 
września 1977 r. w cotygodniowej 
rubryce „Życia Warszawy", zatytuło
wanej „Zabytkom na odsiecz". Wy
dawca - Ośrodek Informacji Konser
watorskiej PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków - słusznie zgrupował felie
tony w trzech tematycznych działach: 
1. Z ogólnej problematyki ochrony 
zabytków, 2. Interwencje, 3. Zabytki 
bliżej czytelników. Szkoda jednak, że 
felietony nie zostały ułożone chrono
logicznie.
Do publikacji wybrano najlepsze felie

tony Stypułkowskiego oraz kilka tych, 
które pomogły w uratowaniu różnych 
obiektów zabytkowych. Żałować na
leży, że wydawnictwo ma charakter 
„do użytku wewnętrznego", o czym 
świadczy niewielki zasięg niskiego 
nakładu 400 egzemplarzy, wykona
nych w technice powielaczowej. Aż 
prosi się opublikowanie wszystkich 
felietonów B. Stypułkowskiego, opa
trzonych ilustracjami i np. komenta
rzem zawierającym opis przebiegu 
spraw w nim poruszanych. Powinna 
to być pozycja o wysokim nakładzie, 
dostępna w księgarniach. Powodze 
nie zapewnione! Wydawcy za inicja
tywę - słowa najwyższego uznania, 
(k)
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LISTY OD CZYTELNIKÓW

„Z prawdziwą przyjemnością przyjęliśmy pojawienie się informatora popularnonaukowego... inicjatywa świetna, na którą miłośnicy zabytków 
czekali długo. Właśnie dlatego, my młodzi obrońcy starego piękna, pragniemy z całych sił dopomóc Waszemu Komitetowi w redagowaniu 
tego, jakże przydatnego informatora" (A.Z. Mietlińscy, Warszawa).

..Dyrekcja PGR Księży Dwór serdecznie dziękuje za podjęcie inicjatywy wydania popularnego informatora na tematzabytków. Odczuwamy brak 
materiałów popularnych, które poszerzyłyby wiedzę na temat zabytków" (mgr inż. K. Pąk, dyrektor PGR Księży Dwór).

....przyjęliśmy w naszym gronie z wielkim zadowoleniem tego rodzaju wydawnictwo. Stanowi ono dużą pomoc w przygotowywaniu 
materiałów na trasy przewodnickie, stanowi doskonały informator o zabytkach, zawiera dużo szczegółów nie spotykanych w innych 
wydawnictwach z tej dziedziny i jest doskonałym materiałem doszkalającym naszych kolegów parających się prowadzeniem wycieczek dla 
różnych grup o różnym przekroju społecznym"(Zarząd Koła Przewodników PTTK w Rabce).

„Jestem pełna uznania i zachwytu. Właśnie to jest nam potrzebne. Doskonały i ciekawy dobór treści, dużo dobrych ilustracji. Wspaniała pomoc 
np. dla mnie w pracy krajoznawczej i kulturalnej w Klubie Emerytów" (J. Jackowska, Kraków).

„... serdeczne gratulacje. Wydawnictwo to spotka się na pewno z dużym zainteresowaniem społeczeństwa... Życzę dalszych równie udanych 
publikacji" (dr T. Polak, dyrektor naczelny PP PKZ, Warszawa).

„Miłym zaskoczeniem było dla mnie pojawienie się na rynku informatora. Uważam ten informator za bardzo udany ..."(R. Wielgomas, uczeń 
Technikum Mechanicznego w Radomiu).

„...spieszę pogratulować zarówno koncepcji, jak i samej realizacji informatora... Jest to publikacja wypełniająca znakomicie tzw. zapotrzebowa
nie społeczne ...Tę ideę „Spotkania z zabytkami" realizują w sposób właściwy i atrakcyjny" (prof, dr A. Ryszkiewicz, Instytut Sztuki PAN, 
Warszawa).

„Informator zdaje się być bliski problematyce ochrony zabytków. To mnie bardzo cieszy, albowiem chciałbym być przekonany, iż w naszym 
kraju w spotkaniach z zabytkami, których stosunkowo zostało nam tak niewiele, uczestniczyć będzie mogła jak największa liczba ludzi 
świadomych cząstki historii, jaka jest w nich ukryta. Tym ludziom potrzebny jest przewodnik w sposób przystępny pomagający „odkryć na 
nowo" miejsca już znane ... Oczekując na nowe „Spotkania z zabytkami" mówię - do widzenia" (M. Podkoński, student Politechniki 
Warszawskiej Wydziału Elektrycznego).

„Bardzo ucieszył mnie fakt wydania po raz pierwszy informatora. Tego rodzaju wydawnictwo przez swą szeroką akcję popularyzatorską 
powinno wpłynąć na przyspieszenie prac renowacyjnych wielu obiektów zabytkowych..."(T. Baj, student bibliotekoznawstwa, Kraków).

bardzo dobrze się stało, że ktoś pomyślał o tego typu wydawnictwie ... wiem, że jest sporo zagadnień z zakresu konserwatorstwa, które 
nurtują „szarych obywateli" ..."(dr H. Domańska, Sopot).

„Jestem zachwycony ciekawymi artykułami, które stanowią kopalnię wiadomości. Jako przewodnik beskidzki pragnąłbym posiadać ten 
informator we własnej bibliotece. Zdobytą tam wiedzę przekazywać uczestnikom wycieczek i w ten sposób uczyć szanować i rozumieć tę piękną 
dziedzinę ludzkiej działalności ..."(A. Szczerbowski, Rabka).

„Użycie w nagłówku wyrazu „szanowna" nie jest utartym, grzecznościowym zwrotem ... Jest wyrazem szacunku, jaki do Was mamy z racji 
podjętej decyzji o utworzeniu tak potrzebnego wydawnictwa ... Że tego typu informator istnieć powinien - to nie ulega wątpliwości ... 
Chciałybyśmy mieć taki swój informator, i na pewno nie tylko my, do redagowania którego jeżeli mogłybyśmy być pomocnymi, bardzo prosimy 
o list i oby więcej takich pomysłów" (G. Kaczorek i H. Kropidło, Liceum Konserwacji Zabytków, Warszawa).

„...prezentowany układ materiału spełnia wszelkie oczekiwania, ponieważ zawiera „dla każdego coś miłego", tym niemniej ośmielę się 
zaproponować wprowadzenie stałego „kącika miłośników zabytków", w ramach którego wypowiadać się będą działacze społeczni..." (mgr inż. 
W. Gryl, przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami przy ZW PTTK w Tarnowie).

„Informator... prawie jest doskonały i bardzo pożyteczny. Proponuję takie opracowania, które poruszałyby jakieś zagadnienia teoretyczne ...dla 
wskazania jej (młodzieży) dróg do wyjścia z roli neutralnych kibiców i wskazania ściśle określonych celów działania indywidualnego lub 
zespołowego" (F.L. Klima, emerytowany nauczyciel, Warszawa).

„Z wielką i niekłamaną radością wziąłem do ręki informator. Chciałbym dziś przynajmniej króciutko podziękować za trud włożony w jego 
wydanie i zachęcić do dalszego publikowania" (mgr J. Giela, Gliwice).

„Gdy nabyłem „Spotkania z zabytkami" ucieszyłem się, że podejmują sprawę zabytków i mogą uczulić miliony Polaków na tak istotne 
sprawy ..."(R. Polecki, uczeń Technikum Mechanicznego w Siennicy k. Mińska Maz ).

„Jestem gorącym zwolennikiem dalszego wydawania takiego ilustrowanego, również i kolorowo ... popularnego informatora. Za jeden 
z ciekawszych działów uważam ... „Polskie zabytki na świecie"... Czekam z niecierpliwością na następny informator"(A. Krzeski, Warszawa).

„Z mieszanym uczuciem wziąłem do ręki Wasze wydawnictwo nie wiedząc, czego mogę się spodziewać-czy publikacji za mądrej... czy też zbyt 
łatwej dla zwykłego śmiertelnika. Otóż - kochani - zrobiliście to wspaniale... Wyważyliście materiał właśnie w taki sposób, jaki powinien mieć 
miejsce w każdym wydawnictwie popularnym ... Mam tylko jeden zarzut - dlaczego tak poźno wyszliście z inicjatywą wydawania? Przecież 
ochrona zabytków w naszym kraju ma już długą tradycję ..."(dr B. Trzeciak, Kraków)

„Po przeczytaniu Waszego informatora od przysłowiowej „deski do deski" jestem ogromnie zachwycony treścią i formą informatora. Wszystkie 
z publikowanych artykułów pisane są bardzo żywym i przystępnym językiem, trafiającym do każdego czytelnika ... podoba mi się wielka 
różnorodność tematów ..."(Z. Osiński, Warszawa).




