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Od redakcji
Informator nie ukazuje się tak regularnie, jakbyśmy sobie tego 
życzyli, staramy się jednak nie pomijać żadnych, nawet 
odległych, ważkich wydarzeń z dziedziny ochrony zabytków, 
o czym świadczą dwie pierwsze informacje zamieszczone w 
bieżących „Spotkaniach".
Rok 1978 zapisał się trzema doniosłymi faktami w dziedzi
nie ochrony zabytków w naszym kraju. Były to: wpisa
nie zespołu urbanistyczno-architektonicznego Krakowa i 
kopalni soli w Wieliczce na ogłoszoną przez UNESCO listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego, utwo
rzenie Ogólnopolskiego Komitetu Odnowy Zabytków Krako
wa oraz podjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie 
wykorzystania zabytków nieruchomych na cele użytkowe. 
Tematem głównym tego zeszytu jest artykuł o architekturze 
„malowniczej", do której zalicza autor budowle o zaskakują
cych, nieregularnych kształtach, powstałe pod koniec XVIII, 
w XIX i na początku XX w., pozbawione nudy i monotonii 
współczesnego budownictwa. Egzotykę reprezentuje w ze
szycie artykuł prof. I. Tłoczka o zabytkach muzułmańskich w 
Polsce oraz A. Bartosza o swoistych zabytkach cygańskich. Z 
nowości polecamy cykl - zabytki na znaczkach pocztowych, 
który proponujemy przede wszystkim filatelistom. Natomiast 
uwagę wszystkich Czytelników kierujemy na sylwetkę prof. 
Stanisława Lorentza, naszkicowaną przez jednego ze współ
pracowników Profesora, mgra A. Michałowskiego. To właś
nie prof. St. Lorentz z okazji odpowiedzi na ankietę na temat 
osiągnięć i odkryć konserwatorskich w powojennej Polsce 
(zob. „Spotkania z zabytkami" 1977, s. 12) jako pierwszy 
gratulował nam pomysłu wydawania popularnonaukowego 
informatora poświęconego sprawom ochrony naszej spuściz
ny narodowej.
Jeszcze raz wracamy do podziękowań Czytelnikom za stale 
napływające do nas listy. W tym miejscu musimy wyjaśnić, że 
mimo usilnych starań, nie zawsze możemy odpowiedzieć na 
nie w wyznaczonym przez savoir-vivre terminie, za co serde
cznie przepraszamy, niemniej jednak nadal o listy prosimy.
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Z wielką satysfakcją odnotowujemy na łamach „Spotkań z zabytkami" 
dwa historyczne fakty z 1978 r. dotyczące polskich zabytków: wpisanie 
na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO 
zespołu architektoniczno-urbanistycznego Krakowa i kopalni soli w 
Wieliczce oraz utworzenie Ogólnopolskiego Komitetu Odnowy Zabyt
ków Krakowa, na czele którego stanął prof. Henryk Jabłoński, członek 
Biura Politycznego KC PZPR, przewodniczący Rady Państwa.
Zacznijmy od spraw o znaczeniu światowym. W 1972 r. na Konferencji 
Generalnej UNESCO została opracowana „Konwencja o ochronie 
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego" (ratyfikowana 
przez Polskę w 1975 r.) oraz utworzono Komitet Światowego Dzie
dzictwa Kulturalnego i Naturalnego. I właśnie ten Komitet w 1978 r. 
ogłosił pierwszą listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Natural
nego, na której znalazło się dwanaście obiektów (m.in. katedra w 
Akwizgranie, miasto Quito w Ekwadorze, Park Narodowy Yellowstone, 
wyspy Galapagos) a wśród nich dwa wymienione zabytki polskie.
Zespół krakowski wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego w ramach trzech zasadniczych elementów: 
Zamek Królewski na Wawelu, średniowieczne miasto Kraków z Ryn
kiem Głównym w centrum oraz średniowieczne miasto Kazimierz z 
przedmieściem Stradom. W uzasadnieniu wpisu czytamy m.in., że 
krakowski zespół stanowi jeden z czołowych kompleksów artystyczno- 
kulturowych ukształtowany w ciągu blisko 1000-letniej historii, że do 
dziś zachowały się w nim wielkie budowle użyteczności publicznej oraz 
liczne kościoły i klasztory z cennymi zabytkami malarstwa, rzeźby i 
rzemiosła artystycznego, ze szczególnie istotny dla sztuki europejskiej 
jest fakt, iż Kraków był w średniowieczu i czasach nowożytnych (XVI - 
XVII w.) ośrodkiem sztuki Zachodu na styku z wpływami kultury 
Wschodu, że w zespole krakowskich zabytków zachowały się nawar
stwienia następujących po sobie kolejnych epok historycznych.
Kopalnia soli w Wieliczce znalazła się na liście UNESCO ze względu na 
jej światową unikatowość, argumentowaną w tym wypadku dużą 
ilością autentycznych wyrobisk i narzędzi oraz urządzeń górniczych z 
ubiegłych stuleci. Jest to jedyny obiekt górniczy na świecie czynny bez 
przerwy od średniowiecza do chwili obecnej; długość oryginalnych 

wyrobisk (chodniki, pochylnie, komory, szyby itp.) wynosi ok. 300 km, 
a usytuowane są one na dziewięciu poziomach sięgających głębokości 
327 m. Kopalnia ilustruje wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej od 
czasów prahistorycznych (neolit), kiedy rozpoczęła się warzelnicza 
eksploatacja soli. Nie spotykane są w świecie takie obiekty sztuki 
górniczej, jak w kopalni wielickiej, gdzie np. podziemne kaplice mają 
wystrój wewnętrzny wykonany z soli przez górników-artystów z 
różnych wieków. Wartość zabytkową kopalni określają także walory 
przyrodnicze, np. występowanie dużych, naturalnych kryształów sol
nych w tzw. grotach kryształowych, unikatowej flory i fauny z okresu 
powstania złóż soli w geologicznej epoce mioceńskiej (ok. 20 milionów 
lat temu). Kopalnia wielicka jest wreszcie typowym przykładem 
kulturotwórczej działalności człowieka w naturalnych warunkach 
przyrodniczych.
Powracamy do Krakowa, gdzie 18 grudnia 1978 r. odbyło się inaugura
cyjne posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa. Mówiono na nim o wszystkim, co dotyczy zabytków tego 
miasta: o pracach budowlanych i konserwatorskich, o częstych 
zahamowaniach tych prac spowodowanych rewelacyjnymi odkryciami 
(np. w kamienicy Wierzynka, gdzie w ścianie z XVII w. znajdowało się 
arkadowanie z wieku XIII), o zobowiązaniach wojska, młodzieży, 
robotników, rolników, przedstawicieli władz różnych miast (np. Opola, 
którego mieszkańcy odnowią trzy kamienice przy ul. Gołębiej), wreszcie 
o kosztach rewaloryzacji miasta (w 1978 r. wydano ok. 380 milionów 
zł, w 1979 r. — ok. 400 milionów zł) i napływających (obok 
deklarowanej pracy) funduszach od społeczeństwa. Uchwalono także 
apel, którego pełny tekst zamieszczamy poniżej.
Fakt utworzenia Ogólnopolskiego Komitetu złożonego z przedstawicieli 
różnych zawodów spowodował, ze na Kraków patrzy cały naród, a 
dzięki uznaniu Krakowa przez UNESCO za pomnik kultury o znaczeniu 
ogólnoświatowym — cały świat. To zobowiązuje i daje rękojmię 
wykonania zadania odnowy. Ustawiona na krakowskim Rynku skar
bonka czeka na nasze złotówki, których przecież nigdy nie będzie za 
wiele dla przywrócenia świetności miastu „żywych kamieni historii".

Krzysztof Nowiński

Do wszystkich Polaków, Do mieszkańców Krakowa
Do wszystkich, którym drogie i bliskie jest dziedzictwo kultury 
i tradycji
Powołany przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu Społeczny Komitet Odnowy 
Zabytków Krakowa zwraca się do Was o wsparcie dzieła chlubnego i doniosłego. Kierujemy 
do wszystkich Polaków gorące wezwanie o uczestnictwo w ratowaniu bezcennych skarbów 
naszej narodowej kultury.
Kraków jest własnością całej Polski, wszystkich pokoleń Polaków. Dzieje tego miasta pisane 
były rozumem i pracą naszych ojców, a jego obecność w kulturze świata była wyrazem 
wiedzy i zdolności naszego narodu. Z imieniem tego miasta wiążą się nasze najszlachetniejsze 
uczucia.
Program odnowy Krakowa na wielką skalę powstał w latach władzy ludowej. Na potrzebę 
podjęcia wzmożonego wysiłku wskazała Uchwała Biura Politycznego KC PZPR z lipca 1974 r. 
Ten właśnie dokument stworzył podstawy do rozwoju akcji odnowy krakowskich zabytków. 
Realizację tego programu trzeba dziś wesprzeć szerokim, społecznym działaniem. Przywróce
nie świetności Krakowowi jest naszym doniosłym patriotycznym zadaniem, powinnością 
wobec naszych poprzedników i jednoczesnym obowiązkiem wobec tych, którzy przyjdą po 
nas.
Nikogo z nas nie powinno braknąć w powstającym przymierzu polskich serc i rąk. Odnowa 
Krakowa winna dokonywać się przy współudziale wszystkich Polaków. Troska o zachowanie 
bezcennych świadectw tradycji narodowej to wyraz szacunku dla naszego rodowodu, 
niezbędny składnik prawdziwego patriotyzmu.

Kraków, Wawel 18 grudnia 1978 r SPOŁECZNY KOMITET ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA

KONTO WPŁAT NA ODNOWĘ ZABYTKÓW KRAKOWA: Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa 
NBP VII O/M Kraków 35073-6321-189-85
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Czekają 
na gospodarzy

ich przez społeczeństwo dnia 8 grudnia 1978 r. Rada Ministrów podjęła 
uchwałę w sprawie wykorzystania zabytków nieruchomych na cele 
użytkowe; uchwała ta, oznaczona numerem 179, została opublikowana 
w „Monitorze Polskim" z dnia 22 grudnia 1978 r., nr 37, pod pozycją 
142. Uchwała zobowiązuje terenowe organy administracji państwowej 
do sporządzenia wykazów zabytków nie użytkowanych lub użytkowa
nych nieprawidłowo, stanowiących własność państwa, które mogą być 
wykorzystane na cele użytkowe, oraz do podejmowania działań w celu 

Użytkowanie obiektów zabytkowych, w szczególności znalezienie dla 
nich nowych funkcji w życiu współczesnym, jest jednym z trudniejszych 
problemów w dziedzinie ochrony zabytków. Problem ten występuje nie 
tylko w Polsce, lei z również w innych krajach. Mimo dużego zaangażo
wania naszej służoy konserwatorskiej, wiele obiektów zabytkowych nie 
ma użytkowników, wymaga niezwłocznego wyremontowania, a nawet 
odbudowy oraz zagospodarowania na cele użytkowe. Aczkolwiek dość 
dużo obiektów zostało przejętych przez nowych użytkowników, spora 
ich liczba, zwłaszcza tych niewielkich i mniej okazałych, nadal oczekuje 
na gospodarzy. Co więcej, na liście obiektów przeznaczonych do 

ich zagospodarowania. Działania te mają polegać na ustalaniu, czy 
możliwe jest wykorzystanie tych zabytków przez jednostki gospodarki 
uspołecznionej, zamiast budowania nowych obiektów, oraz na przeka
zywaniu zabytków jednostkom państwowym, spółdzielczym, organiza
cjom społecznym, innym jednostkom organizacyjnym, np. związkom 
wyznaniowym, jak również osobom fizycznym, a wśród nich cudzo
ziemcom (organizacjom polonijnym i osobom pochodzenia polskiego). 
Przekazywanie zabytków na cele użytkowe może następować w drodze 
zmiany dotychczasowego użytkownika, jeżeli nie wywiązuje się on 
należycie ze swoich obowiązków, sprzedaży obiektu zabytkowego,

zagospodarowania pojawiają się nowe, te, które na skutek złego stanu 
technicznego oraz braku wyposażenia odpowiadającego współczesnym 
potrzebom zostały opuszczone przez dotychczasowych właścicieli i 
użytkowników.
W ostatnich latach powstały czynniki mogące wpłynąć na poprawę 
stanu zagospodarowania zabytków: wzrost zainteresowania społeczeń
stwa niewielkimi nieruchomościami położonymi na terenie wsi, wzrost 
liczby placówek służby konserwatorskiej i wynikające z tego lepsze 
rozeznanie naszego zabytkowego zasobu w nowych, mniejszych 
województwach. Wymienione czynniki nie mogły być dotychczas 
należycie wykorzystane, m.in. z powodu trudności natury formalnej. 
W celu ułatwienia przekazywania zabytków na cele użytkowe konieczne 
było wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach prawnych. 
Niezbędne stało się także stworzenie warunków do prawidłowego 
zagospodarowania zabytków nie użytkowanych albo użytkowanych, 
lecz nieprawidłowo, a także przyznanie w większym zakresie uprawnień 
wszystkim użytkownikom zabytków nieruchomych. Powinny one z 
jednej strony zachęcić do przejmowania zabytków, a z drugiej umożli
wić utrzymywanie ich w należytym stanie.
W celu stworzenia przesłanek prawnych do skuteczniejszej ochrony i 
konserwacji zabytków nieruchomych oraz pełniejszego wykorzystania

1. Myczkowce, woj. krośnieńskie — 
murowany spichlerz z początku XIX 
w., o dwóch kondygnacjach (parter 
— 3 pomieszczenia, na górze możli
wość wygospodarowania około 12 
pomieszczeń); atrakcyjne otoczenie: 
bieszczadzkie wzgórza i zalew 

2. Szaniec, woj. kieleckie — rene
sansowy dwór, murowany z kamie
nia, z 1609 r., położony w atrakcyj
nej okolicy w pobliżu Buska; po
wierzchnia — około 500 m2, 10 
pomieszczeń; otoczony parkiem



3

5

3. Zbydniów, woj. tarnowskie — drewniany dwór z pierwszej połowy XIX w. o 
powierzchni 330 m2 (7 pomieszczeń); otacza go 1,5 ha parku oraz 1 ha sadów i 
gruntów uprawnych

4. Czarnoglowy, woj. szczecińskie — murowany wiatrak holenderski z końca XVIII 
w. o powierzchni użytkowej około 75 m2 (4 kondygnacje. 4 pomieszczenia), w 
pobliżu lasy
5. Targowiska, woj. krośnieńskie — zespół dworsko-parkowy (dwór, rządcówka, 
pozostałości fortyfikacji ziemnych, park krajobrazowy); oba budynki murowane i 
drewniane mają po 6 pomieszczeń; atrakcyjne otoczenie: park, las, w pobliżu 
Iwonicz i Rymanów

oddania go w użytkowanie wieczyste, w dzierżawę lub najem. Przejęcie 
zabytku połączone jest zawsze z obowiązkami podstawowymi, tzn. 
zabezpieczeniem obiektu przed dalszym niszczeniem, doprowadzeniem 
do stanu użytkowego oraz jego utrzymaniem i konserwacją, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i zasadami ochrony zabytków.
Uchwała reguluje także (korzystniej niż poprzednio obowiązujące 
przepisy) problematykę udziału Ministerstwa Kultury i Sztuki w 
odbudowie i remontach zabytków. Jednostki organizacyjne lub osoby 
fizyczne pokrywają koszty odbudowy albo remontu związane z przysto
sowaniem zabytku do stanu użytkowego, Ministerstwo Kultury i Sztuki 
ponosi koszty związane z utrzymaniem zabytkowego charakteru obiek
tu. Udział Ministerstwa Kultury jest ustalany indywidualnie — na 
wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej za pośrednictwem 
wojewódzkiego konserwatora zabytków — i nie może przekraczać 23% 
ogólnych nakładów na remont lub odbudowę obiektu.
Kolejnym, istotnym dla ochrony zabytków zagadnieniem uregulowanym 
uchwałą są szczególne uprawnienia użytkowników, a więc:
— prawo do wyżej wymienionej pomocy finansowej Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, która ma charakter dotacji bezpowrotnej;
— podatkowe ulgi inwestycyjne w wypadku przeprowadzenia remontu 
zabytku w celu dostosowania do wykonywania w nim rzemiosła, 
gastronomii oraz prowadzenia pensjonatów;
— korzystanie na zasadach pierwszeństwa z pomocy kredytowej 
państwa na pdbudowę lub remont zabytku;
— opłacanie czynszu za teren przejęty w użytkowanie wieczyste wraz z 
zabytkiem według najniższych stawek obowiązującego cennika;
— priorytet w przydziale trudno dostępnych materiałów budowlanych 
koniecznych do odbudowy albo remontu zabytku.
Uchwała zobowiązuje także organy administracji państwowej, podległe 
im jednostki organizacyjne, biura dokumentacji zabytków, muzea, 
archiwa i biblioteki do udzielania (właścicielom, użytkownikom, 
jednostkom projektowania i wykonawcom robót budowlanych i 
konserwatorskich) szczególnej pomocy w uzyskaniu materiałów nie
zbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej, wykonania prac 
remontowych w zabytkach, jak również udostępniania materiałów i 
informacji niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych zabytków. 
Uchwała nr 179 Rady Ministrów powinna przyczynić się przede 
wszystkim do prawidłowego zagospodarowania wielu nie użytkowa
nych obiektów zabytkowych oraz obiektów zaniedbanych na skutek 
nieprawidłowego użytkowania. Stwarza również szansę uratowania 
przed powolną zagładą niewielkich dworków, wiatraków, starych 
domów i chałup regionalnych, karczem, kuźni j innych niedużych 
obiektów, na które trudno było dotychczas znaleźć użytkowników 
wśród jednostek gospodarki uspołecznionej.
Realizacja uchwały będzie równoznaczna z osiągnięciem wielu innych 
pozytywnych efektów: pozwoli uzyskać lokale mieszkalne i usługowe 
oraz wykorzystywać większe obiekty zabytkowe na cele wczasowe, 
kolonijne, szkoleniowe, reprezentacyjne, jeżeli tylko będzie to możliwe z 
konserwatorskiego punktu widzenia; umożliwi powiększenie bazy 
turystycznej; spowoduje pewną oszczędność materiałów budowlanych, 
ponieważ remonty są mniej materiałochlonne od nowych inwestycji; 
przyczyni się do podniesienia estetyki krajobrazu kulturowego przez 
doprowadzenie do prawidłowego stanu zaniedbanych zabytków oraz 
ich otoczenia; w'wypadku remontu niewielkich obiektów spowoduje 
zaangażowanie własnego wykonawstwa użytkowników.
Uchwała, poprzez wprowadzenie przywilejów i priorytetów związanych 
z posiadaniem zabytków, powinna ułatwić wszystkim użytkownikom 
należyte wywiązanie się z ich obowiązków. Jeżeli przejmowaniem 
zabytków do zagospodarowania będzie zainteresowana duża liczba 
jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, wówczas pojawi się 
możliwość wyeliminowania tych wszystkich, którzy użytkują obiekty w 
sposób nieprawidłowy, „eksploatatorski", bez gospodarskiej troski o ich 
stan i przetrwanie dla przyszłych pokoleń. Uchwała może więc stać się 
instrumentem do prowadzenia takiej polityki konserwatorskiej, która 
będzie wiązać obiekty zabytkowe wyłącznie z dobrymi użytkownikami, 
z korzyścią zarówno dla nich, jak i dla naszego dziedzictwa.

Tadeusz Jaworski
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Józef Andrzej Mrozek

Architektura 
malownicza
„Sir — powiedział Mr Milestone —zechcepan 
łaskawie rozróżnić to, co malownicze, od tego, 
co piękne"'. Zdanie to pochodzi z książki 
Thomasa Love Peacocka The Headlong Hall, 
wydanej w roku 1816, a więc w momencie, 
gdy proces oddzielania „malowniczości" od 
„piękna" był już w zasadzie zakończony. Przez 
dwadzieścia dwa stulecia pojęcie piękna ro
zumiane było jako rodzaj prawa zachowania 
stosunków ilościowych i jakościowych. Tzw. 
Wielka Teoria, sformułowana w Grecji w V w. 
p.n.e., twierdziła: „piękno polega na proporcji 
części. Dokładniej mówiąc: piękno polega na 
doborze proporcji i właściwym układzie części. 
Jeszcze dokładniej na wielkości, jakości i 
ilości części i na ich wzajemnym stosunku”1 2. 
Do tych stwierdzeń dołączyło się przekonanie, 
że „piękno" zawarte jest w przedmiocie 
(ewentualnie w utworze muzycznym lub lite
rackim), a nie, że powstaje w umyśle odbiorcy. 
Na gruncie architektury teorię tę reprezentował 
Witruwiusz, który dowodził, że „piękno wtedy 
zostaje osiągnięte w budowli, gdy wszystkie 
jej człony mają odpowiedni stosunek wyso
kości do szerokości, szerokości do długości i 
w ogóle odpowiadają wymogom symetrii"3. 
Późniejsze traktaty architektoniczne Albertie- 
go, Palladia i Vignoli wywodziły się w prostej 
linii z myśli Witruwiusza.

1. Domek gotycki w Puławach, proj. Ch. P. Aigner, 
1809 r.

2. Glorietta flamandzka na Mokotowie w Warszawie, 
proj. S. B. Zug, 1776 r., przebudowana w stylu 
gotyckim w latach 1824—1825 przez H. Marconiego 
(fot. K. Nowiński)

Dwa tysiąclecia niewiele istotnych zmian lub 
poprawek wniosły do Wielkiej Teorii. W spo
sób poważny zakwestionował ją racjonalisty
czny i sentymentalny zarazem wiek XVIII. 
Filozofowie zaatakowali zasadę „obiektyw
ności" (piękno jest immanentną cechą dzieła 
sztuki), krytycy sztuki i publicyści — system 
proporcji jako kryterium oceny piękna. Ruch 

ten najsilniej wystąpił w Anglii, gdzie zacho
dzące wówczas głębokie przeobrażenia w 
sztuce spowodowały, że miał on nie tylko 
spekulatywny charakter. W 1757 r. Hume 
pisał: „Piękno nie jest właściwością samych 
rzeczy. Istnieje w umyśle, który je ogląda, a 
każdy umysł postrzega inne piękno"*.
Takim innym niż klasyczne pięknem było 
„piękno malownicze". Termin ten, początkowo 
odnoszący się do natury, przyjął się w Anglii w 
pierwszej połowie XVIII w. i znakomicie paso
wał do powstających właśnie parków krajo
brazowych, tak jak klasyczne piękno odpowia
dało świetnie siedemnastowiecznym parkom 
francuskim. W odniesieniu zarówno do natury, 
jak i do ogrodów termin „malowniczy" (pictu
resque) używany był w Anglii początkowo 
wymiennie z określeniem „romantyczny" (ro
mantic)', później ten drugi termin odnosił się 
raczej do literatury i malarstwa. „Niektórzy 
Anglicy — pisał w 1745 r. Francuz J. Leblanc 
— usiłują swym ogrodom nadać wygląd, który 
nazywają »romantic«, co znaczy mniej więcej 
tyle, co malowniczy"3.
W drugiej połowie XVIII w. zaczęto „malowni- 
czość" odnosić również do architektury, po- 
czątkowę jednak związanej z parkiem lub 
otoczonej naturą. W 1760 r. Szkot John 
Darlymple pisał tak oto: „Romantyczna kraina 
uspokaja myśli, a nawet koi melancholię: 
zgadza się z użytkową gotycką architekturą i 
klasycznymi ruinami, budowlami z kamienia i 
ciemnej cegły, gęsto rosnącymi drzewami, 
mnóstwem roślin nie zrzucających liści, leni
wie płynącymi rzekami, z łudżmi, którym się 
nie szczęści i wywołuje taka kraina uczucia 
religijne"3. Architektura, którą Darlymple 

umieszcza w takim pejzażu, nie odpowiada 
klasycznemu pojęciu piękna. „Gotyk" bowiem 
jest antytezą „antyku". Ruina jest wprawdzie 
„antyczna" — jest jednak ruiną, co w sposób 
zarówno estetyczny (zniekształcone propor
cje), jak i symboliczny (przemijanie) przeczy 
klasycznym koncepcjom ładu i trwania. Bu
dowle „z kamienia i ciemnej cegły" — to po 
prostu angielska architektura wiejska — farmy 
i małe dworki, a zatem i do nich klasyczne 
pojęcie piękna nie przystawało. Celem tych 
rozrzuconych swobodnie w krajobrazie bu
dowli stało się rozbudzenie wyobraźni odbior
cy, a nie odwołanie się do jego wiedzy o 
zasadach i proporcjach. Wprowadzenie obok 
klasycznego pojęcia piękna (beauty) pojęcia 
„malowniczości" (picturesque, picturesque 
beauty) jako kategorii pozytywnej miało na 
celu niejako „usprawiedliwienie" wobec od
biorcy tej architektury, która wyłamywała się z 
przyjętych kanonów, a zyskiwała coraz więk
sze uznanie. Termin „malowniczość" wprowa
dził do literatury przedmiotu na trwałe Uvedal 
Price na przełomie XVIII i XIX w., uzasadniając 
zjawiska, które w Anglii zachodziły już od lat 
kilkudziesięciu i potwierdzając dokonany roz
łam. Termin „picturesque" przyjął się i był 
używany zarówno przez teoretyków, jak i 
historyków architektury.
„Malowniczość" jest cechą, która łączy archi
tekturę z naturą, swobodny rozmach z niespo
dzianką. Oczywiście, takie połączenia wystę
powały często odkąd istnieje architektura, ale 
wyodrębnienie „malowniczości" i świadome 
jej stosowanie nastąpiło dopiero w wieku 
XVIII. „Malowniczość" podporządkowuje 
szczegół całości, nie bojąc się rozluźnienia czy 
nawet zmiany znaczenia poszczególnych ele-
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mentów3 4 5 * 7. Oryginalny detal historyczny czy 
ludowy staje się tylko punktem wyjścia, może 
być deformowany, umieszczany niezgodnie z 

3. Tzw. Domek Lanciego, neorenesansowy, z ok. 
1850 r. (fot. K. Nowiński)

4. Budynek d. stacji kolejowej Wilanów reprezentuje 
styl dworkowy, proj. K. Jakimowicz, 1920 r. (fot. K. 
Nowiński)

5. Tzw. Zameczek w Radziejowicach, pochodzący z
XV w., przebudowany po 1802 r. przez J. Kubickiego
(fot. W. Jankowski)

tradycją, byleby tylko spełniał dobrze zamysł 
architekta7. „Malowniczość" —to również nie 
skodyfikowany język form.

Z architekturą „malowniczą" wiąże się także 
nawiązanie do literatury, baśni, legendy — do 
nowego świata treści i przekazów wprowa-

3 4

dzonego przez romantyzm. To również „dzia
nie się" — w bryle, której kształtów nie sposób 
odgadnąć na pierwszy rzut oka, w pokrętnych 
planach narzucających kierunek marszu, to 
Walpolowskie Zamczysko w Otranto — rów
nocześnie „gotycka powieść" i „gotycki" za
mek.
Cechą chętnie łączoną z architekturą „malow
niczą" jest regionalizm, który wyraża skłon
ność nurtu romantycznego do akceptacji form 
uważanych do tej pory za prowincjonalne. 
Romantyczne podkreślenie roli ludu i narodu 
w życiu społeczeństw połączone z kryterium 
„oryginalności" w ocenie dzieła sztuki spowo
dowało nawet przyznanie pierwszeństwa tej 
architekturze przed architekturą klasyczną.
Wiele przyczyn złożyło się na fakt, że ojczyzną 
„malowniczej" architektury stała się Anglia.
— Tradycja architektury rodzimej i fakt, że „w 
Anglii styl gotycki nigdy się nie skończy! na 
dobre"®.
— Powstanie właśnie w Anglii ogrodu kraj
obrazowego, co wprowadziło potrzebę opra
cowania typów budowli organizujących w 
parkach przestrzeń i program.
— Styl życia szlachty angielskiej, która zdecy
dowanie preferowała życie na wsi, a rezyden
cję wiejską (manor house) stawiała znacznie 
wyżej niż pałac miejski (przeciwnie niż
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6. Projektowana w 1889 r. przez T. Talowskiego kamienica „Pod pająkiem" w 
Krakowie przy ul. Karmelickiej 35 (fot. W. Jankowski)

7. Fragment kraty na drzwiach wejściowych kamienicy „Pod pająkiem" (fot. W. 
Jankowski)

8. Kamienica projektu T. Talowskiego z 1891 r. „Pod osłem" przy ul. Retoryka 9 w 
Krakowie (fot. W. Jankowski)

9

9. Detal rzeźbiarski kamienicy „Pod osłem" (fot. W. Jankowski)
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10. Kamienica secesyjna przy ul. Łąkowej w Pozna
niu (fot. B. Cynalewski)

11. Fragment zabudowań w Wilanowie, proj. F. M. 
Lanci

12. Modernistyczna kamienica w Inowrocławiu (fot. 
Z. Dubiel)

13. Dworzec w Gdyni, proj. R. Miller, 1926 r.

12
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ówczesna szlachta francuska, a podobnie jak 
polska).

— Romantyzm, który w Anglii pojawi! się 
najwcześniej, wszystko to „uprawomocni!", 
potwierdził i podbudowa! teorią, literaturą, 
poezją i malarstwem.
W Polsce architektura „malownicza" pojawiła 
się wraz z modą na Anglię, która stała się 
kolejnym, po Włoszech i Francji, celem podró
ży polskiej arystokracji. Moda na parki senty
mentalne, przywieziona stamtąd, rozpow
szechniła się szybko wraz z niewielką architek
turą ogrodową. Na początku lat siedemdzie
siątych XVIII w. obok pawilonów w stylu 
klasycznym pojawiły się też inne, „w formie 
chat wiejskich, mające stworzyć ich arystokra
tycznym mieszkańcom wrażenie życia na wsi, 
z dala od zgiełku miast. Zabudowania gospo
darcze (służące do zabaw w prace wiejskie) 
oraz inne pawilony przybrane w formy anty
czne, średniowieczne bądź egzotyczne były 
niejednokrotnie nieregularne, skomponowane 
w sposób malowniczy, aby tym lepiej pasowa
ły do naturalnego krajobrazu"9.
Początkowo obok form średniowiecznych wy
stępowały często pawilony w stylu chińskim 
czy arabskim, nie znalazły one jednak szersze
go oddźwięku i były raczej pozostałością 
rokokowej mody na chińszczyznę. Natomiast 
wyjątkowo rozpowszechnił się styl „gotycki" 
wsparty później przez romantyzm. W architek
turze ogrodowej występował zwykle jako 
„Domek Gocki" lub „Gotycki". Do najsłynniej
szych należą: „Dom Gocki" w Arkadii Niebo- 
rowskiej zaprojektowany przez Szymona 
Bogumiła Zuga około 1796 oraz „Domek 
Gotycki" w Puławach projektu Chrystiana 
Piotra Aignera (1809). Do najwcześniejszych 
budowli „gotyckich" należy gołębnik w ogro
dzie mokotowskim, projektu Zuga (ok. 1780). 
W architekturze rezydencjonalnej wzory „go
tyckie" przyjmowały się z pewnymi oporami. 
„Malownicze" nowinki z trudem torowały 
sobie drogę do świadomości architektów wy
chowanych na klasycznym kanonie piękna 1 
przyzwyczajonych do skodyfikowanych form 
antycznej architektury. Przeciwstawiano „mo
dę" na gotyk wiecznotrwałym zasadom anty
ku. Architekci polscy przełomu XVIII i XIX w. 
gotowi byli zaakceptować nową manierę w 
pawilonach ogrodowych, lecz nie w pałacach. 
Pierwsza wielka rezydencja w stylu „gotyc
kim" stanęła w Korsuniu, wybudowana dla 
Stanisława Poniatowskiego przez architekta 
Jana Lindsaya (projekt ok. 1787). „Na lokali
zację siedziby wpłynęło podobno niesłychanie 
malownicze położenie miejscowości nad rzeką 
Rosią...”'0. Z różnych przyczyn pałac ten 
pozostał zjawiskiem odosobnionym i nie do
czekał się naśladownictw. Zapoczątkował jed
nak trwający przez cały wiek XIX nurt rezyden
cji „gotyckiej", przy czym należałoby tu rozró
żnić, za T. S. Jaroszewskim, „pałac" od „zam
ku"11. Dla architektury „malowniczej" bardziej 
istotny jest ten drugi, o bardziej zróżnicowanej 
bryle, swobodnym planie i elementach quasi- 
-obronności.
Pierwszym z takich „zamków" był odbudowa
ny w 1802 r. dla Kazimierza Krasińskiego 
zameczek w Radziejowicach. Autor projektu 
przebudowy, architekt Jakub Kubicki, przy
zwyczajony do operowania porządkami klasy
cznymi z trudem poradzi! sobie z tym proble
mem. Był on „wobec mody na gotyk niemal

bezradny, o czym świadczy naiwność dekora
cji zameczku w Radziejowicach"'2.
Ciąg rozwiązań „zamku gotyckiego" przecho
dził przez różne fazy przez cały wiek XIX, aby 
ostatecznie wygasnąć już po pierwszej wojnie 
światowej. Przykładami mogą być „zamki": w 
Kórniku, w Jabłonowie Pomorskim, w Zagó
rzanach, przebudowany przez Tadeusza Stry- 
jeńskiego „zamek" w Gorajowicach, a także 
willa Hoserów w Milanówku. Architektura ta, 
często o niezwykle bogatym programie „rycer
skim" czy „narodowym", silnie była związana z 
nurtem romantycznym. W pierwszej połowie 
XIX w. operowała zwykle formami angielskimi, 
a elementy „narodowe" stanowiły odpowied
nie sentencje, portrety czy posągi królów 
polskich itp. Po 1890 r. często korzystała z form 
tzw. „gotyku wiślano-bałtyckiego", wypraco
wanego na potrzeby „stylu narodowego".
Nieco innym rodzajem budowli „malowni
czych" jest grupa „pałaców z rotundą w 
narożu". Pierwszą realizacją tego typu była 
tzw. Glorietta Flamandzka wzniesiona w 1776 
r. w ogrodzie mokotowskim przez Szymona 
Bogumiła Zuga, dominująca jednak część 
grupy ukształtowana została w latach 1810- 
-1820 przez Chrystiana Piotra Aignera. Pałace 
te są ciekawym przykładem oddziaływania 
nowatorskich zamysłów fundatorów na trady
cyjnie myślących architektów-klasycystów. 
Położone malowniczo w olbrzymich parkach 
odznaczają się proporcjami typowymi dla kla
sycyzmu, lecz asymetria, część detalu, a także 
faktura (uwidoczniony czasem wątek ceglany) 
każą doszukiwać się w nich niezbyt precyzyj
nie widzianego średniowiecza.

Najciekawszym niewątpliwie przykładem „pa
łacu z rotundą w narożu" było Zarzecze, 
należące w chwili powstania do Magdaleny z 
Dzieduszyckich Morskiej. Musiało tam na 
pewno dojść do starcia między romantycznymi 
upodobaniami fundatorki a klasycznymi za
miłowaniami Aignera i sztukatora Fryderyka 
Baumana. Pani, która „kochała kwiaty i Ojczy
znę", wymusiła jednak na Baumanie w „poko
ju weneckim" wspaniały fryz złożony ze słone
czników i snopów zboża. Sławne stały się 
również „pokój, w którym świeci słońce" i 
„pokój, w którym pada deszcz", tak urządzone, 
że niezależnie od pogody wywoływały nastrój 
zgodny ze swymi nazwami.
Z innych obiektów tej grupy warto wymienić 
pałace w Górze Puławskiej, w Ponikwie, w 
Rudnikach czy Zameczek Romantyczny w 
Łańcucie.
Inny jeszcze ciąg rozwiązań „malowniczych" 
reprezentuje tzw. „willa włoska", czerpiąca 
wzory z wczesnorenesansowego włoskiego 
domu wiejskiego. Charakteryzuje ją swobodny 
plan i addycja prostych brył nakrytych dwu
spadowymi lub namiotowymi dachami o nie
zbyt stromych połaciach. Na teren Polski 
dotarła przez Poczdam („Dom Ogrodnika" 
Schinkla i Persiusa, 1828). Spopularyzował ją 
u nas Franciszek Maria Lanci, który ok. 1846 r. 
zaprojektował tzw. Żółtą Karczmę przy Alei 
Wilanowskiej w Warszawie, a także kilka 
zabudowań gospodarczych w Wilanowie. Bu
dynki te, pozbawione niemal dekoracji, od
działywają wyłącznie pięknym zestawieniem 
brył urozmaiconych oknami o różnorodnym 
kształcie. Prostota tej architektury jest w naj-
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14. Secesyjna kamienica w Trzebia
towie (fot. St. Latour)

lepszym sensie tego słowa nowoczesna, bez 
nudy i monotonii współczesnego pudełkowa
tego budownictwa. Żółta Karczma, usytuowa
na wśród zieleni na niewielkim wzgórzu, z 
powodzeniem może rywalizować z opracowa
nymi w tym samym mniej więcej czasie angiel
skimi rezydencjami w stylu „cottage". Słynny 
Red House, zbudowany przez Webba dla 
Williama Morrisa, powstał przeszło dziesięć lat 
później.
„Willa włoska", pojmowana raczej jako pew
nego rodzaju dyspozycja niż ściśle określony 
typ, rozpowszechniła się na terenie Polski i z 
czasem zaczęła wypierać tradycyjny klasycy - 
styczny dworek, stając się nowym rodzajem 
rezydencji wiejskiej. Projektował je m.in. Hen
ryk Marconi; zachowały się jego projekty z lat 
1847—1860, wśród ciekawszych dwie wersje 
domu wiejskiego w Nettcie (1847—1850). 
Typ ten, tak bardzo popularny na terenie całej 
Europy, od Rosji do Francji, nie został właści
wie doceniony przez badaczy. Zawsze, gdy 
mowa o narodzinach architektury nowoczes
nej, wymienia się angielski „cottage", podkreś
lając jego funkcjonalność, malowniczość i 
prostotę. „Willa włoska" charakteryzuje się 
podobnymi walorami, a wyprzedza rozwiąza
nia angielskie o ćwierć wieku. Być może 
przyczyną tego zapoznania jest fakt, że „willa 
włoska" została wylansowana w sposób trady
cyjny, przez wzorniki i realizacje, gdy tymcza
sem „cottage" od początku miał za sobą teore
tyczne uzasadnienia estetyczne i społeczne.
Omówione realizacje „architektury malowni

czej" dotyczyły wyłącznie architektury ogrodo
wej lub rezydencji wiejskiej. Nic w tym dziw
nego, zarówno angielski rodowód, jak i rozu
mienie „malowniczości" skłaniały architektów 
do takiego podejścia. Pałac miejski czy nawet 
okazalsza kamienica miały w owym czasie do 
spełnienia, obok funkcji mieszkalnych, nie
zwykle istotne funkcje reprezentacyjne i zmu
szały wprost do zachowania tradycji klasy
cznej, zwracając uwagę twórcy w stronę rene
sansu czy baroku. Kiedy w drugiej połowie 
XIX w. style średniowieczne zostały skodyfiko- 
wane, one również dostąpiły „zaszczytu" 
wejścia do repertuaru architektury miejskiej. W 
Anglii fakt te*n zresztą miał miejsce wcześniej, 
a londyński parlament odbudowywany po 
pożarze od 1836 r. według projektu Pugina i 
Barry'ego stał się wzorem dla innych stolic 
europejskich.
Jednak przejście do jakościowo nowej fazy w 
rozwoju nowoczesnej architektury odbyło się 
w dziedzinie masowego budownictwa miesz
kaniowego i wiązało się z nadchodzącym 
kryzysem miasta jako pęczniejącej aglomeracji, 
której funkcje mieszkaniowe, produkcyjne i 
kulturotwórcze zaczęły się wykluczać. Reakcją 
na to stał się ruch odnowy sztuk i rzemiosł, 
zapoczątkowany w Anglii w latach pięćdzie
siątych XIX w. przez Johna Ruskina i Williama 
Morrisa. Przyniósł on dość szybko efekty nie 
tylko w dziedzinie rzemiosła i sztuk plasty
cznych, ale także w architekturze, w postaci 
niewielkiego domu typu „cottage", nadające
go się zarówno na małą rezydencję wiejską, 

jak i na domek przedmiejski. W istocie rzeczy 
ruch „arts and crafts" nie dawał rozwiązań 
nabrzmiałych problemów wielkiego miasta, 
lecz uciekał od nich na wieś i przedmieścia. 
Niemniej jednak w drugiej połowie XIX w. 
stanowił on znaczny postęp zarówno w myśli 
architektonicznej, jak i społecznej i miał wkrót
ce doprowadzić do koncepcji tzw. „miast- 
-ogrodów", niezwykle istotnej dla urbanistyki 
XX w.
Na kontynencie (również i w Polsce) w tym 
samym czasie panowały wszechwładnie olb
rzymie kamienice — cieszące się dziś najgorszą 
sławą — zawierające najdroższe mieszkania. 
To one, pyszniące się eklektycznymi fasadami, 
nadały kształt dziewiętnastowiecznym metro
poliom. I trzeba było całych stu lat, abyśmy 
mogli, zmęczeni widokiem płaskich ścian i 
rozrzuconych bloków, docenić urok napuszo
nych często dekoracji i zmieniającej się co krok 
przyulicznej zabudowy. Należy zresztą stwier
dzić, że wśród eklektycznej architektury często 
zdarzają się zjawiska zadające kłam twierdze
niom o rzekomej nieoryginalności tego kierun
ku.

Takim zjawiskiem w historii polskiej architek
tury jest niewątpliwie twórczość krakowskiego 
architekta Teodora Talowskiego. Zwłaszcza 
kamienice, które powstały w Krakowie w 
latach 1885—1897 świadczą o niezwykłej 
wyobraźni i osobowości ich twórcy, który 
umiał wyłamać się z obowiązującego po
wszechnie akademizmu. Niestety, nikt nie jest 
prorokiem we własnym kraju. Nawet niektórzy 
współcześni badacze polscy przypisują Talow- 
skiemu inspiracje pracami Ruskina, jak gdyby 
nie wierzyli w oryginalność jego twóczości. 
Krakowski zespół kamienic Talowskiego przy 
ul. Retoryka jest jednym z najlepszych przykła
dów „malowniczości" w architekturze wielko
miejskiej. Większość z nich nawiązuje do form 
niderlandzkiego renesansu, ale są to skojarze
nia dość luźne, związane przede wszystkim z 
materiałem (połączenie specjalnie patynowa
nej cegły i kamienia) oraz charakterystycznymi 
wolutowymi szczytami. Elementami tymi po
sługiwał się Talowski z mistrzostwem graniczą
cym z karykaturą. W kamienicy „Pod śpiewają
cą żabą" wolutowy szczyt zaznaczony jest na 
elewacji, sprawiając wrażenie dokonanej prze
budowy. Podobny efekt występuje w kamieni
cy „Pod pająkiem". Wspaniała kamieniarka 
kontrastująca z ciemną cegłą, asymetryczność 
i pnącze dzikiego wina (dla którego Talowski 
projektował specjalne kanały na powierzchni 
muru), a także metalowe klamry, szczyciki itp. 
zwiększały wrażenia „malowniczości" elewa
cji. Dochodził do tego program, streszczony 
zwykle w dowcipnych lub refleksyjnych sen
tencjach, które ryć kazał architekt obok swego 
nazwiska na fasadach. Stąd nazwy kamienic: 
„Festina lente" (1887), „Długo myśl — prędko 
czyń" (1888), „Pod pająkiem" (1889), „Pod 
śpiewającą żabą" (1889—1890), czy „Pod 
osłem" (1891). I jeszcze podpis: „Fecit Theo- 
dorus Talowski Architectus".
Dzieło Talowskiego jest zjawiskiem wyjątko
wym. Niektóre z jego realizacji zapowiadały 
secesję swą ekspresją, asymetrycznością i 
ucieczką od akademickiego eklektyzmu. Zresz
tą secesja krakowska, którą również należało
by zaliczyć do nurtu „malowniczego" nie 
stroniła bynajmniej od form historycznych. 
Świadczy o tym choćby Teatr Stary Franciszka
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15. Wille projektowane w końcu XIX 
w. przez T. Tekielskiego w Rzeszo
wie (fot. K. Nowiński)

Mączyńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego 
(1906), gmach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych Mączyńskiego (1901) czy tzw. dom 
Czynciela Ludwika Wojtyczki (1908). Jednak 
„malowniczość" secesji nie była związana z 
historyzmem. Wręcz przeciwnie, tam, gdzie 
styl ten pozbył się całkowicie ornamentu 
historycznego, jego „malowniczość", a nawet 
„malarskość" odgrywała rolę dominującą. Tak 
było w wypadku secesji łódzkiej (G. Landau, 
willa przy ul. Wólczańskiej 31), warszawskiej 
(nie istniejący już dom przy uL Służewskiej 3) 
czy poznańskiej (dom przy ul. Roosevelta 4). 
W nurcie „malowniczym" drugiej połowy XIX 
w. architektura miejska była jednak zaledwie 
ciekawym epizodem. Większość realizacji 
powstała na zupełnie innym polu. „Odkryto" 
bowiem uzdrowiska podkarpackie i tatrzań
skie. Znane od lat, modne stały się dopiero w 
trzeciej ćwierci XIX w. i natychmiast zabudo
wały się w stylu zwanym powszechnie „szwaj
carskim". Były to: „budowle mieszkalne, zwy
kle na podmurowaniu. Stawiane z drzewa, 
dachy z wielkimi okapami, kończyny krokiew i 
inne części zewnątrz wystające są rzeźbione, 
piętra mają wokoło, a przynajmniej w ścianie 
czelnej ganki pod nakryciem okapów, stojące 
na wystających ze ścian końcach belek, bez 
slupów do ich podparcia. Dach kryty dachów
ką lub gontem, drzwi i okna zewnątrz obwie
dzione wyrzynanymi wyłogami, do pięter pro
wadzą schody zewnętrzne z balustradą z desek 
wyrzynaną .
W takim oto malowniczym stylu wybudowano 

wiele budynków willowych w Krynicy („Trzy 
Róże"), Szczawnicy („Szwajcarka"), Żegiesto
wie, Iwoniczu i Zakopanem. Wkrótce styl 
„szwajcarski" trafił i na niziny, stając się 
przebojem podwarszawskich letnisk i zyskując 
nazwę „stylu Świder" od najmodniejszej w 
latach osiemdziesiątych miejscowości. 
Nieoczekiwanie drewniany styl „szwajcarski" 
odegrał pewną rolę w powstawaniu polskiej 
architektury „narodowej". Stał się bowiem 
inspiracją (obok autentycznego budownictwa 
góralskiego) dla krakowskiego malarza i kryty
ka Stanisława Witkiewicza, który opracował 
nowy styl, zwany „zakopiańskim". Witkiewicz, 
głównie z przyczyn patriotycznych, chciał 
widzieć w nim twórcze rozwinięcie ludowej 
architektury z okolic Tatr. W istocie rzeczy była 
to kompilacja „budowy szwajcarskiej" (roz
miary, plany, komfort) i „góralskiej" (techno
logia i ornament).. Całość okazała się jednak 
niezwykle oryginalna i malownicza, z pięknymi 
ciosowymi ścianami, stromymi dachami, fol
klorem, patriotyzmem i wygodą. Tam, gdzie 
ornament wydawał się zbyt ubogi, uzupełnia
ny był przez Witkiewicza wzorami według 
własnego pomysłu. Ciekawe, że motywy te 
istotnie weszły w krąg miejscowej sztuki ludo
wej i dziś, przetworzone wielokrotnie, straszą 
w kioskach z pamiątkami od Ustrzyk Górnych 
po Szklarską Porębę.
Witkiewicz zbudował w Zakopanem ok. 20 
willi w stylu „zakopiańskim". Najciekawszą z 
nich jest niewątpliwie willa „Pod Jedlami", 
wzniesiona w roku 1897 dla Gwalberta Pawli

kowskiego. Pięknie położona, charakteryzuje 
się starannym dobraniem elementów ludo
wych, „szwajcarskich", a nawet historyzują
cych (schody obudowane na wzór świeżo 
odrestaurowanych Sukiennic krakowskich) i 
stanowi niezwykle malowniczą całość.
Jednak aspiracje Witkiewicza, który chciał 
uczynić styl „zakopiański" stylem „ogólnopol
skim", nie sprawdziły się. Formy wypracowane 
dla drewna w tynku, w cegle i kamieniu 
stawały się karykaturą.
Kolejnym nurtem związanym z koncepcją pię
kna „malowniczego" był tzw. „styl dworko
wy", opracowany teoretycznie jeszcze przed 
pierwszą wojną światową w kręgu krakow
skiego towarzystwa „Polska Sztuka Stosowa
na". Wydaje się, że dopiero w tym wypadku 
możemy mówić o świadomej recepcji w Pols
ce teorii Ruskina i Morrisa, które dotarły do 
nas wprawdzie z opóźnieniem, ale za to rów
nocześnie ze świeżymi koncepcjami „miasta- 
ogrodu" Ebenezera Howarda. „Dworek" miał 
się stać polskim odpowiednikiem „cottage'u". 
Gdy „styl zakopiański" nie sprawdził się, sięg
nięto po inny wzorzec — wypracowany na 
przełomie XVIII i XIX w. — klasycystyczny 
polski dwór. Zadziwiająca rzecz. Oto „klasy
cyzm" wszedł do repertuaru form „malowni
czych", z którymi sto lat wcześniej stał w ostrej 
opozycji. „Dworek" z pierwszej ćwierci XX w. 
nie jest jednak wierną kopią klasycystycznego 
dworu. Poszczególne jego elementy uległy 
charakterystycznej metamorfozie, częściowo 
ze względu na zmianę funkcji (dodanie piętra.
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zastąpienia dachu polskiego mansardowym, 
wprowadzenie balkonów itp.), częściowo zaś 
ze względu na „malowniczość". Te „malowni
cze" zmiany dawnego, ściśle skodyfikowane- 
go zespołu form były dwojakiego rodzaju. 
Zmiany formalne objęły uproszczenie detalu 
(prawie całkowita redukcja klasycznego orna
mentu, kapitele są ledwie zaznaczone, woluty 
poprowadzone tylko zarysem itp.), wprowa
dzenie nieklasycznych elementów detalu (luk 
ostry, motywy ludowe), deformacje (beczko
wate kolumny) i zakłócenia proporcji (przysa- 
dzistość, ostre kąty frontonów). Natomiast 
zmiany znaczeniowe wyraziły się np. w czę
stym przenoszeniu paradnego portyku z ele
wacji frontowej (przyulicznej) na elewację 
ogrodową (gdzie pełnił funkcję zupełnie inną), 
w zastąpieniu tak łubianego w dawnych dwo
rach salonu od strony ogrodu wykuszem 3/8 
(zresztą rodem z Anglii) czy też wykorzysta
niem wielkiego porządku w portyku do umie
szczenia nad wejściem małej loggii lub balko
niku.
Rozwój „stylu dworkowego" podzielić można 
na dwie fazy: 1904—1914 i 1918—1930. W 
pierwszym okresie opracowano teoretyczne 
podstawy kierunku. Liczba realizacji była ra
czej niewielka. Od razu też zarysował się 
podział „stylu dworkowego" na dwa typy. Typ 
pierwszy stanowiły projekty i realizacje dużych 
rezydencji wiejskich, przeznaczonych dla ary
stokracji i plutokracji. Były to właściwie pała
ce, które przyodziano w „dworkowy" kostium. 

Realizowane projekty wyłaniano drogą kon
kursu (np. dwór w Opinogórze dla hr. Krasiń
skiego, 1908). Typ drugi — to projekty i 
realizacje niewielkich willi przedmiejskich lub 
podmiejskich, przeznaczonych głównie dla 
inteligencji, średnio zarabiających urzędników 
i wysoko wykwalifikowanych robotników. 
Projekty zamawiane były bezpośrednio u ar
chitektów. Najlepsze przykłady tego typu willi 
pokazane zostały na krakowskiej wystawie 
Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodo
wym w 1912 r. Oba typy wyrażały modne 
wówczas idee solidaryzmu społecznego. Za
pewniały klasom wyższym poczucie „demo
kracji", niższym zaś „nobilitację".
W okresie 1918—1930 typ pierwszy właściwie 
zanikł, natomiast drugi sta) się tak masowy, że 
określił kształt licznych polskich przedmieść na 
wiele lat.
W latach tych „styl dworkowy" stał się częścią 
znacznie szerszego zjawiska, określanego jako 
„historyzm narodowy". Było ono również frag
mentem nurtu „malowniczego", i to nie tylko 
dlatego, że jego romantyczna (czy raczej 
neoromantyczna) proweniencja jest niewątpli
wa. Architektura lat dwudziestych stosuje 
detal historyczny uproszczony, często zdefor
mowany, odwołujący się do naszych wyobra
żeń o epoce, do której nawiązuje. Wystarczyło 
więc tylko wskazać epokę, zasugerować kieru
nek myślenia. Wszelka dosłowność i dokład
ność są zbyteczne, jak to się zdarza wówczas, 
gdy realizacja filmowa niweczy nasze wyobra

żenia z przeczytanej lektury. Wzorem dla archi
tektów stały się rysunki Stanisława Noakow- 
skiego, który „odczuwa! świetnie nie tylko 
swoisty charakter, nastrój, aromat poszczegól
nych stylów, lecz także urok sąsiadujących ze 
Sobą gmachów w różnych stylach oraz poezję 
budowli, na których oblicza złożyły się wieki, 
w których w ciągu tysiącleci jeden styl nawar
stwiał się na drugi, np. barok na gotyk, 
klasycyzm na barok. Z tych kolejnych nawar
stwień różnych stylów, z tych »pałimpsestów«. 
architektonicznych można nieraz w jakiejś jego 
fantazji odczytać całą jego historię, całą bio
grafię danej budowli"'* Może najlepszym 
przykładem takiej właśnie architektury był 
dworzec w Gdyni projektu Romualda Millera 
(1926). Przenikają się tu nawzajem formy 
klasycystyczne (fronton), renesansowe 
(podcienia z attyką ozdobioną ornamentem 
okuciowym i sterczynkami) oraz gotyckie 
(szczyt schodkowy). Dworzec ten nie tylko 
nawiązuje do form polskich, przez pokazanie 
ich narastania podkreśla trwałość i ciągłość 
naszej kultury.
Obok „narodowego historyzmu" istniał w 
Polsce w latach dwudziestych jeszcze jeden 
kierunek w architekturze, który związał swe 
istnienie z pierwiastkiem narodowym. Podob
nie jak secesja, nosił on różne nazwy: styl 
„kryształkowy", „kozikowy", „art deco", „styl 
1925". Dwie pierwsze odnosiły się do oglądo
wego charakteru tego zjawiska, dwie pozosta
łe do paryskiej Wystawy Sztuk Dekoracyjnych
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16. Willa „Pod Jedlami" w Zakopanem z 1897 r„ 
projektowana przez St. Witkiewicza (fot. B. Kobiel- 
ski)

18

Józef Andrzej Mrozek

13

z 1925 r„ na której ów styl uzyskał najpełniej
szy kształt. I podobnie, jak secesja, styl ten 
bardziej był „malarski" niż „malowniczy". Mam 
tu na myśli przede wszystkim jego związki z 
awangardowymi kierunkami w ówczesnych 
sztukach plastycznych. W istocie rzeczy „art 
deco" była ostatnią fazą „art nouveau", która 
przez 25 lat ulegała ogromnej metamorfozie od 
„stylu drucianego" do „kryształkowego", 
przechodząc przez filtry kubizmu, ekspresjo- 
nizmu, futuryzmu, a także (w Polsce) sztuki 
ludowej, zwłaszcza góralskiej. Każdy z tych 
filtrów zabarwił ją na swój sposób, a to, co 
wyszło ok. 1925 r., w niczym na pozór nie 
przypominało płynnej i kapryśnej secesji.
A jednak. Zarówno „art nouveau", jak i „art 
deco" były tylko dekoracją. Ich żywot zależał 
wyłącznie od ornamentu, który dawało się 
nałożyć na formę zarówno tradycyjną, jak i 
nowoczesną. Nie wnosiły nic nowego do 
architektonicznej struktury, zadowalając się 
całkowicie zewnętrznym efektem. Trzeba przy
znać, że w wypadku polskiej odmiany „stylu 
1925" efekt był znakomity. Wyjątkowo szczęś
liwie dobrano w tym wypadku zespól filtrów. 
Ekspresjonizm i kubizm świetnie zgrały się z 
ludowym wyrzynanym ornamentem. Rezulta
tem był zupełnie zasłużony sukces na paryskiej 
wystawie. Polski pawilon projektu Józefa 
Czajkowskiego, pomimo wyraźnie klasycysty- 
cznych reminiscencji, mógł z powodzeniem 
uchodzić za futurystyczną rzeźbę, zwłaszcza w 
nocy, gdy jego kryształowa wieża jarzyła się 

więcej, należałoby więc chyba zweryfikować 
utarte, lecz bezzasadne przekonanie o jednoli
tości „socrealizmu". Odnosi się to zresztą nie 
tylko do lat pięćdziesiątych, bowiem w ogóle 
pojęcie jednolitego stylu jest mylące i często 
nie pozwala na wyodrębnienie zjawisk rzeczy
wiście istotnych.
Do takich właśnie zjawisk zaliczyłem „malow- 
niczość" w architekturze. Jak widać, przebiega 
ona w poprzek utartych pojęć o stylach i 
kierunkach. W ramach tej samej epoki przepla
ta się z „pięknem klasycznym" synchronicznie i 
diachronicznie. Ten bezład jest jednak pozor
ny. „Malowniczość" stanowi bowiem oglądo
wą formę zjawiska znacznie szerszego, jakim 
jest „romantyzm", i pozwala na dostrzeżenie 
go w otaczającej nas architekturze. A „roman
tyzm" jest jedną z formuł rozumienia świata i 
dlatego nie sposób pozostać względem niego 
obojętnym.

17. Wille z końca XIX w. w Krynicy (fot. K. Nowiń
ski)

18. Zameczek Prezydenta Rzeczypospolitej w Wiśle, 
1931 r., proj. A. Szyszko-Bohusz, stan z 1936 r.
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światłem. Harmonii całości dopełniały wnę
trza, zaprojektowane przez Wojciecha Jastrzę
bowskiego, Zofię Stryjeńską i Jana Szczep
kowskiego. Jeszcze bardziej „malownicze" 
były kioski projektu Tadeusza Stryjeńskiego. 
Na kształt polskiej architektury „styl 1925" nie 
wpłynął w sposób istotny. Reprezentował fazę 
schyłkową. Pozostało jednak po nim wiele 
dzieł wybitnych, spośród których chciałbym 
wymienić dom mieszkalny ZUPU w Krakowie 
projektu W. Nowakowskiego (1929), kościół 
Św. Rocha w Białymstoku Oskara Sosnow
skiego (1927—1946) oraz najciekawsze może 
budynki Wyższej Szkoły Handlowej (obecnie 
SGPiS) projektu Jana Koszczyca-Witkiewicza 
(1925—1930). Wiele znakomitych projektów 
nie doczekało się realizacji, wśród nich projekt 
Domu Ludowego w Warszawie (R, Miller i W, 
Jastrzębowski, 1928).
Ostatnim wreszcie kierunkiem „malowniczym" 
w architekturze polskiej, o którym chcę wspo
mnieć, jest „realizm socjalistyczny". Niecały 
oczywiście, lecz ta jego część, która dotyczyła 
architektury mniejszego kalibru, kameralnej i 
prowincjonalnej. Gdy zestawimy tę grupę 
projektów (niewiele bowiem zrealizowano) z 
monumentalnymi założeniami tego okresu, 
okaże się, że mamy do czynienia z zupełnie 
różnymi zjawiskami: z jednej strony monu
mentalna architektura, w akademicki sposób 
nawiązująca do lepiej lub gorzęj rozumianej 
tradycji, z drugiej często świetna kontynuacja 
tradycji lat dwudziestych, łącząca urok daw
nych form z funkcjonalnością i właśnie „ma- 
lowniczością". Niewiele z tych projektów zrea
lizowano. Warto jednak je przypomnieć, choć
by dla uzyskania pełnego obrazu ówczesnej 
architektury. Projekt przedszkola J. Bidermana 
wyraźnie nawiązuje do „stylu dworkowego", 
którego znacznie oryginalniejszą adaptacją jest 
projekt domu mieszkalnego na Psim Polu 
(autor B. Boberski). Do tradycji ludowej na
wiązują projekty: gimnazjum żeńskiego w 
Nowym Targu (J. Grabowska), domu rybaka 
(J. Zdek) czy dworca kolejowego (J. Nadaj- 
czyk). Przykładów takich można by podać 
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Porozmawiajmy
o zabytkach rzeźby w Polsce
W pierwszej części artykułu o rzeźbie („Spotkania z zabytkami" - 1978) zsumowaliśmy wiadomości ogólne, niezbędne dla 
bliższego kontaktu z zabytkami tego rodzaju sztuki, omówiliśmy też tendencje w europejskiej rzeźbie średniowiecza i czasów 
nowożytnych. Teraz porozmawiamy o zabytkach rzeźby w Polsce, stosując zasady przeglądu chronologicznego przy wyborze 
obiektów lub grup zabytków, szczególnie charakterystycznych dla naszego kraju.

Sztuka romańska pozostawiła u nas pewną 
liczbę przykładów rzeźby związanej z architek
turą — głowice kolumn, obramienia portali, 
zworniki, wsporniki, fryzy itp., z motywami 
roślinnymi, plecionkowymi, fantastycznych 
zwierząt, postaciami świętych i aniołów, sym
bolicznymi przedstawieniami figuralnymi, sce
nami ilustrującymi Stary i Nowy Testament. 
Wiadomo, że sztuka średniowiecza, pełniąc 
nakreślone przez kościół funkcje ideowe i 
dydaktyczne, nie była zainteresowana ukazywa
niem osób świeckich, chyba, że jako przedsta
wienia na płytach nagrobnych (nieliczne u nas 
zabytki płyt romańskich z płaskorzeźbą). Do 
wyjątków należą osoby — najczęściej władcy i 
feudałowie — upamiętniani dla potomności 
dzięki swoim fundacjom; pokazywani byli 
zwykle — tak w rzeźbie, jak i malarstwie — 
klęczący przed majestatem boskim z trzyma
nym w ręku modelem wzniesionego swoim 
sumptem obiektu (kościoła lub klasztoru). 
Takie postaci występują w naszej sztuce okre
su romańskiego w ciekawej, odznaczającej się 
odrębnością grupie tympanonów fundacyj
nych, na których zajmująca część centralną 
postać Chrystusa lub Matki Boskiej otoczona 
jest z obu stron postaciami fundatorów 
(Strzelno, Wrocław-Ołbin, Wrocław-Piasek). 
Zabytek unikatowy w skali europejskiej stano
wią kolumny z kościoła norbertanek w Strzel

nie, o rzeźbiarskiej dekoracji trzonów, z posta
ciami alegorycznymi. Wymownym dowodem 
wysokiego poziomu kultury artystycznej śred
niowiecznej Polski są sławne, odlane w brązie 
Drzwi Gnieźnieńskie, z drugiej połowy XII w.; 
ilustrują w osiemnastu scenach opowieść 
legendy o św. Wojciechu.
Nieporównanie więcej zabytków rzeźby posia
damy z okresu gotyku. Na szczególną uwagę 
zasługują wysokiej klasy dzieła rzeźby nagrob
nej (z rzeźbionymi postaciami zmarłych leżą
cych na sarkofagach), które w tym czasie 
pojawiły się w naszej sztuce po raz pierwszy 
— grupa nagrobków, Piastów Śląskich i grupa 
królewskich nagrobków w katedrze wawel
skiej: Władysława Łokietka, Kazimierza Wiel
kiego, Władysława Jagiełły i Kazimierza Ja
giellończyka.
Gotyk pozostawił nam ogromną liczbę zabytków 
rzeźby wolno stojącej, wykonanych zarów
no w kamieniu, jak i — zwłaszcza od XIV w. — 
w drewnie. Rozwój gotyckiej rzeźby figuralnej 
znalazł swój najdoskonalszy wyraz w figurach 
Matki Boskiej z przerzuconym przez kolana 
martwym ciałem Syna (znanych pod nazwą 
Pieta), krucyfiksów i grup Ukrzyżowania, a 
także „Pięknych Madonn" — figur Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem na ręku. W tych dzie
łach rzeźbiarzy epoki gotyku wyraziła się 
tendencja ukazania człowieka w ekspresyjnie 

wyrażonych, emocjonalnych stanach psychi
cznych. Podobnie jak w innych dziedzinach 
sztuki, określone zostały charakterystyczne 
cechy grup lokalnych, wśród których wyró
żniają się poziomem dzieła warsztatów ślą
skich i krakowskich. Z rozkwitem sztuki mie
szczańskiej, której szczególnie bogaty okres 
rozwoju notuje się w XV w., łączy się powsta
nie wielu ołtarzowach tryptyków i poliptyków 
oraz rozpowszechnienie tzw. ołtarzy „szafia
stych", w których nad nastawą ołtarzową 
ustawiona jest wielka „szafa" mieszcząca ze
spół rzeźb, a z obu jej stron umocowane są 
najczęściej ruchome skrzydła, pozwalające na 
zamknięcie owej szafy, dzielone na kwatery z 
płaskorzeźbionymi lub malowanymi scenami. 
Kończące się średniowiecze, zapowiedź nowej 
epoki, a jednocześnie szczytowy punkt rozwo- 

„ ju rzeźby na naszym terenie prezentuje twór
czość Wita Stwosza (Stosza) — mistrza ołta
rza w krakowskim kościele Mariackim. Wiele 
naszych późniejszych zabytków świadczy o 
ogromnym wpływie, jaki wywarły jego pełne 
ekspresji i prawie naturalistyczne dzieła, na 
twórców XV i XVI w., o roli, jaką odegrał on w 
rozwoju rzeźby przedrenesansowej.
Gotycka rzeźba architektoniczna rozwijała się 
jako kontynuacja romańskiej, dostosowana do 
potrzeb nowego stylu, w różnorodnych for
mach, które na naszym terenie nie wystąpiły 
jednak w takim bogactwie, jak w architekturze 
zachodniej Europy.
Zwarty zespół zabytków stanowią portale na 
zamku wawelskim, z ok. 1510 r., dzieło mistrza 
Benedykta, architekta Zygmunta Starego. Spla
tające się elementy gotyku (laskowania) z 
renesansowymi (gzymsy) dają swoisty, orygi
nalny efekt, ilustrują jednocześnie zmaganie 
się dwóch stylów.
Okres renesansu prezentują w polskiej rzeźbie 
najdobitniej nagrobki. Posiadamy kilkaset za
bytków rzeźby nagrobkowej z XVI i XVII w. we 
wnętrzach kościołów lub rozpowszechnio
nych wówczas u nas kaplicach grobowych. Ta 
ogromnie ciekawa grupa zabytków polskich 
cenna jest zarówno od strony historycznej, jak 
i artystycznej — dostarcza galerii portretów 
epoki, pokazuje akcesoria stroju, uzbrojenia, a 
towarzyszące często inskrypcje informują o 
osobie. Posiadanie okazałego nagrobka prze
stało już być przywilejem królów i książąt; 
fundowała je sobie magnateria, duchowień
stwo, szlachta, bogate mieszczaństwo. Najli
czniejszą grupę stanowią nagrobki przyścien
ne, w oprawie architektonicznej, z leżącą we 
wnęce, na sarkofagu, postacią zmarłego, 
przedstawianego jakby w uśpieniu, z którego
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ma się zbudzić do życia wiecznego. Posiada
my też dość liczną grupę nie znanych gdzie 
indziej tzw. nagrobków piętrowych — z umie
szczonymi jeden nad drugim sarkofagami i 
leżącymi nań postaciami. Nagrobki piętrowe 
łączą się zwykle z osobistościami najwyżej 
stojącymi w hierarchii społecznej; do nich 
zalicza się reprezentacyjny pomnik dwóch 
królów Zygmuntów w ich królewskiej kaplicy 
na Wawelu, a po nim wiele innych o wysokim 
poziomie artystycznym, spotykanych w całej 
Polsce (np. w katedrze w Tarnowie, kościele 
dominikanów w Lublinie, w Kościelcu). Zbli
żony do przedstawień malarskich jest typ 
rzeźbionego nagrobka półfiguralnego, przed
stawiającego najczęściej płaskorzeźbiony por
tret zmarłego, w arkadowej wnęce. Ten typ 
nagrobka rozpowszechnionego szczególnie w 
pierwszej ćwierci XVII w. łączy się z uboższą 
szlachtą, mieszczaństwem, duchowieństwem, 
uczonymi. Jako najstarszy z tej grupy uznaje 
się nagrobek Pipanowej w ścianie kościoła 
Sw. Barbary w Krakowie, a szczególnie często 
reprodukowany jako przykład jest nagrobek 
Przybyły z fary w Kazimierzu nad Wisłą. Inną 
liczną grupę reprezentują nagrobki powstałe 
na przełomie XVI i XVII w., a i później, z 
klęczącą przed majestatem boskim postacią

4

1. Romański tympanon z postaciami fundatorów 
Piotra i Anny na kościele norbertanek w Strzelnie 
(fot. K. Nowiński)

2. Postać alegoryczna z romańskiej kolumny w 
kościele norbertanek w Strzelnie (fot. K. Nowiński)

3. Fragment nadproża kościoła kanoników regular
nych w Czerwińsku z postaciami apostołów (fot. E. 
Kozłowska-Tomczyk)

4. Fragment nagrobka księcia śląskiego Henryka IV 
Probusa (fot. E. Witecki)
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5. Pieta z kościoła w Świerczynku koto Torunia (fot. 
W. Górski)

6. Środkowy fragment ołtarza ze Stolca — przykład 
gotyckiej sztuki snycerskiej (fot. T. Kaźmierski) '

7. Kościelec — nagrobek piętrowy rodziny Kościelec- 
kich (fot. M. Kopydłowski)

8. Nagrobek Urszuli Leżańskiej w kościele w Brzezi
nach, dzieło „polskiego Praksytelesa" Jana Michało
wicza z Urzędowa (fot. M. Pracuta)

9. Maszkaron dekorujący kapitel w manierystycznej 
kaplicy Firlejów w Bejscach (fot. E. Krygier)

10. Postać Chrystusa Biczowanego z ołtarza kaplicy 
katedry Św. Jana w Warszawie (fot. J. Langda)

11. Figura św. Jana Ewangelisty z Makobód wyka
zuje charakterystyczne cechy rzeźby barokowej (fot. 
W. Wolny)

12. Szczyt i tympanon pałacu Krasińskich w Warsza
wie (fot. E. Poddębski)

5

zmarłego, związane z prądami wzmożonej 
religijności okresu kontrreformacji.
W pierwszym okresie renesansu czołowe 
miejsce wśród rzeźbiarzy zajęli Włosi, a wśród 
nich pracujący dla Zygmunta Starego mistrz 
Jan Maria Padovano i Bartolomeo Berrecci, 
wnoszący formy spoza Alp. Niezwykle żywe 
środowisko Gdańska reprezentowało orienta
cję północną — wpływy niderlandzkie. Warto 
wspomnieć działalność ogromnego warsztatu 
rzeźbiarskiego van den Blocha. Rzeźba gdań
ska zyskiwała zbyt w całej Polsce; reprezentuje 
ją np. nagrobek Oleśnickiej na Św. Krzyżu w 
Górach Świętokrzyskich, ukazujący damę 
ubraną modnie, w kapelusz z szerokim rondem 
i kryzę. Ogromnie płodne środowisko artysty
czne rzeźbiarzy lwowskich ulegało zarówno 
orientacji włoskiej, jak i niderlandzkiej, łącząc 
je z lokalnym zamiłowaniem do motywów 
wschodnich.
Wśród rzeźbiarzy polskich doby renesansu 
pierwsze miejsce zajmuje Jan Michałowicz z 
Urzędowa, zwany „polskim Praksytelesem". 
Był twórcą nagrobków biskupów Zebrzy

dowskiego i Padniewskiego w katedrze kra
kowskiej, biskupa Izdbieńskiego w katedrze 
poznańskiej, biskupa Uchańskiego w kolegia
cie łowickiej i pięknej Urszuli Leżeńskiej w 
kościele w Brzezinach koło Łodzi.
Twórcą niezwykłego w swojej formie nagrob
ka króla Stefana Batorego w katedrze wawel
skiej był Włoch z pochodzenia, Santi Gucci. 
Ważne to nazwisko w historii sztuki polskiej. 
Pod kierunkiem tego rzeźbiarza i architekta 
zarazem pracowały w Pińczowie warsztaty 
zatrudniające artystów obcych i polskich, pro
dukujące dzieła o bardzo specyficznym cha
rakterze. Korzystając z dostępnego, łatwego 
do obróbki wapienia, wytwarzano w manufak
turach pińczowskich „architekturę ramową" — 
obramienia okien, portale, elementy wystroju 
fasad, wnętrz, nagrobki, epitafia, chrzcielnice, 
kartusze, figury, słowem wszystko, czemu 
służyć mogła sztuka rzeźbiarska. Działalność 
tego prowadzonego z ogromnym rozmachem 
przedsiębiorstwa w ostatniej ćwierci XVI i w 
XVII w. objęła teren całego kraju. Wytwory 
pińczowskie rozsyłane były na zamówienia 

albo wykonywane czy tylko wykańczane w 
terenowych warsztatach — ekspozyturach. 
Nie tylko rozpowszechnienie swoistych form 
pińczowskich na terenie Rzeczypospolitej mia
ło swoje znaczenie, ale również wpływ, jaki 
wywarły na twórczość rzeźbiarską w tym 
okresie. O ostatecznym wyrazie produktów 
rzeźby pińczowskiej, w której odnaleźć można 
elementy zaczerpnięte tak ze sztuki włoskiej, 
jak i niderlandzkiej, zadecydowała bardzo 
swoista, zindywidualizowana stylizacja, na
dająca im tak specyficzny wyraz. Odnajdziemy 
w tej rzeźbie motywy roślinne, woluty, drape- 
rie, główki aniołków, maszkarony o twarzach 
ludzkich, fantastyczne, bajkowe głowy zwie
rzęce, charakterystyczne smoki z wyciągnięty
mi szyjami, rogi obfitości itp. Masowość pro
dukcji wytworów pińczowskich sprzyjała ich 
taniości, a więc i rozpowszechnieniu, poza 
tym musiały one odpowiadać współczesnym 
gustom.
Wśród uczniów, współpracowników i konty
nuatorów Gucciego było wielu wybitnych 
artystów. Np. z nazwiskiem Tomasza Nikela,
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twórcy kaplicy we Włocławku, wiążą badacze 
m.in. wyposażenie rzeźbiarskie kaplicy w Bejs
cach, wyjątkowo ciekawego zabytku sztuki 
polskiej, a także dekorację pięknej kamienicy 
Konopiców w Lublinie. Kontynuatorzy Guc- 
ciego zwiększyli walory malarskie rzeźby, zdy
namizowali jej wyraz i pomnożyli elementy 
fantastyki. Dzieła rzeźbiarskie, o których mo
wa, dalekie są już od renesansowego spokoju, 
a ich formy stają się „zmanierowaną" odmianą 
dawnego stylu i zalicza się je do manieryzmu. 
Parafrazowaniem czy nawet barbaryzowaniem 
form „czystych" odznacza się dekoracja archi
tektoniczna wielu naszych kamienic mie
szczańskich, których szczególnie znane przy
kłady stanowią kamienice Przybyłów na rynku 
Kazimierza nad Wisłą. Elewacje kamienic mie
szczańskich z rzeźbami w kamieniu, stiuku czy 
technice narzutowej stanowiły miejsce specy
ficznych „wypowiedzi" twórców i stanowią 
przejaw ogromnie barwnych w swoim wyrazie 
tendencji w sztuce polskiej.
Unikatowy zespół zabytków renesansowej 
rzeźby drewnianej stanowi 30 głów w kaseto

11

nach stropu Izby Poselskiej na Wawelu (pozo
stałość istniejących niegdyś 194). Portrety 
męskie i kobiece, wykonane przez snycerzy S. 
Tauerbacha i J. Jandę w latach 1531—1535, 
odznaczają się wyjątkową ekspresją, wyraziś
cie oddając osobowość modeli.
Organicznie związana z architekturą rzeźba 
barokowa jest w Polsce reprezentowana prze? 
wyjątkowo dużą liczbę zabytków. Ciekawym, 
o surowym charakterze detalem rzeźbiarskim 
odznacza się architektura pierwszej połowy 
XVII w. W dobie Wazów, za Zygmunta III 
występuje w rzeźbie marmur chęciński, a 
panowanie Władysława IV łączy się z tzw. erą 
czarnego marmuru, wydobywanego w Dębni
kach pod Krakowem. Wykonywane przez kra
kowskich rzemieślników elementy architektoni
czne i nagrobki zyskiwały popyt w całym kraju. 
Z epoką wazowską związany jest szczególnie 
charakterystyczny dla stolicy zabytek — Kolu
mna Zygmunta, ufundowana przez Władysła
wa IV dla upamiętnienia panowania ojca. Jest 
to pierwszy w Polsce pomnik świecki na 
otwartej przestrzeni.

Barokowe i rokokowe wyposażenie wielu 
zabytkowych wnętrz kościelnych naszego kra
ju — detal architektoniczny, bogate, złocone 
ołtarze, rzeźba figuralna, nagrobki, reprezentu
ją twórczość artystów o bardzo różnych ce
chach i poziomie, przy jednolitej, barokowej 
tendencji do ekspresji, ruchu, teatralności. 
Występuje wiele odmian lokalnych rzeźby 
polskiej tego okresu. Szczególne miejsce zajęła 
doskonała, rokokowa rzeźba lwowska; ekspo
nuje się w tym środowisku działalność Macie
ja Polejowskiego (druga połowa XVIII w.), 
którego zasięg twórczości objął rozległy teren 
Polski.

Charakterystyczna dla baroku bogata dekora
cja stiukowa zdobi wiele naszych kościołów. 
Mistrzami w tej dziedzinie byli: J. B. Falconi 
(twórca dekoracji kościoła Św. Piotra i Pawła 
w Krakowie i kościoła w Rytwianach) oraz B. 
Fontana (twórca dekoracji kościoła Św. Anny 
w Krakowie i klarysek w Nowym Sączu). 
Autorem stiukowych dekoracji w Wilanowie 
był Andrzej Schluter. On także wykonał ka-
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13. Żelazny obelisk przy ul. Gro
chowskiej w Warszawie (fot. R. Ka
zimierski)

14. Płaskorzeźby na obelisku ilustru
ją pracę przy budowie szosy 
brzesko-warszawskiej w 1823 r. (fot. 
R. Kazimierski)

15. Przykładem historyzujących ten
dencji w rzeźbie polskiej XIX w. jest 
nagrobek Stanisława Kostki Potoc
kiego w Wilanowie (fot. K. Nowiń
ski)

16. Głowa uczennicy — rzeźba Xa- 
werego Dunikowskiego z serii „Gło
wy wawelskie" (fot. A. Rokicki)

mienne rzeźby i płaskorzeźby zdobiące szczyt i 
tympanon wytwornego pałacu Krasińskich w 
Warszawie, których tematem była tak charak
terystyczna dla epoki apoteoza rodu.
Wśród zabytków rzeźby drugiej połowy XVIII 
w. dużą grupę stanowią obiekty związane ze 
sztuką powstałą pod mecenatem Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Andrzej Le Brun 
upamiętnił się popiersiami Polaków, wykona
nymi dla Sali Rycerskiej Zamku Warszawskie
go. Posąg Chronosa dla tejże sali wykonał 
inny wybitny rzeźbiarz epoki — Jakub Monal- 
di. Detal rzeźbiarski w zespoleniu z archi
tekturą i malarstwem był ważnym elementem 
wnętrz stanisławowskich, które, jak wiado
mo, odznaczały się specyficznym wyrazem 
stylowym —■ z pogranicza baroku i klasycyz
mu.
Rzeźby Thorvaldsena, które w pierwszej 
ćwierci XIX w. pojawiły się nie tylko w War

szawie (pomnik Kopernika i Poniatowskiego), 
ale również w innych miastach polskich 
(Lwów, Kraków), miały niewątpliwy wpływ 
na zaszczepienie kierunku klasycyzującego w 
rzeźbie polskiej. W tym czasie Paweł Maliński 
tworzył i nauczał w tym właśnie duchu; oprócz 
wielu antykizujących dzieł stworzył pierwsze 
realistyczne przedstawienie człowieka przy 
pracy w sztuce oficjalnej — był to obelisk przy 
ul. Grochowskiej w Warszawie, przedstawiają
cy w formie narracyjnej budowę szosy 
brzesko-warszawskiej. Podobnie jak w innych 
dziedzinach sztuki XIX w., i w rzeźbie zapano
wał historyzm. Jako przykład może tu posłu
żyć wspólne dzieło dwóch wybitnych twór
ców epoki — J. Tatarkiewicza i K. Hegla — 
pomnik grobowy St. Kostki Potockiego w 
Wilanowie, nawiązujący do grobowców kró
lewskich na Wawelu. W końcu lat dziewięć
dziesiątych dają się zaobserwować nowe ten- 
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dencje w rzeźbie, zmierzające do pogłębienia 
ekspresji i symbolizmu, związane z wpływami 
Rodaina i Rossa. Wielką karierę zrobił w 
Paryżu Bolesław Biegas — rzeźbiarz specjali
zujący się w przedstawieniach symbolicznych. 
Rodzący się w Polsce modernizm przybrał u 
nas własne formy, na które wpływ miało 
„odkrywane" wówczas piękno sztuki ludowej. 
Swoiste upraszczanie, przy jednoczesnym mo- 
numentalizowaniu, było charakterystyczne dla 
głównych nurtów w polskiej rzeźbie okresu 
międzywojennego. Przemiany, jakim uległy 
środki wyrazu artystycznego, daje się prześle
dzić analizując dzieła jednego z najwybitniej
szych rzeźbiarzy polskich — X. Dunikowskie
go, zączynając od prac powstałych w końcu 
XIX w., a kończąc na powstałych z końcem 
życia artysty (1964); w Warszawie istnieje już 
muzeum jego dzieł.
Zniszczenia ostatniej wojny dotknęły boleśnie 
również zabytki rzeźby. Wiele utraciliśmy bez
powrotnie, niektóre udało się odzyskać; do 
nich należy zrabowany przez Niemców ołtarz 
Wita Stwosza,- odnaleziony po wojnie, podda
ny został doskonałej konserwacji i ponownie 
ustawiony w krakowskim kościele Mariackim. 
Z zaciętością niszczył okupant nasze pomniki; 
wykonane z brązu cięto i przetapiano. Taki los 
spotkał w Warszawie konny posąg księcia 
Józefa Poniatowskiego, dzieło Thorvaldsena; 
wykonany na nowo odlew według modelu z 
muzeum twórcy w Kopenhadze otrzymaliśmy 
w darze od tego miasta. Drezno ofiarowało 
nam rekonstrukcję pomnika Kościuszki ze 
Wzgórza Wawelskiego. Odnalezione fragmen
ty pozwoliły na rekonstrukcję warszawskich 
pomników Mikołaja Kopernika (dzieło Thor
valdsena) i Adama Mickiewicza (dzieło Go
debskiego). Wydarzeniem ostatnich lat było 
odnalezienie fragmentów krakowskiego po
mnika grunwaldzkiego. Montowanie cennego 
obiektu, który dziś stoi znów na swoim miejs
cu, odbywało się za pomocą helikoptera, a 
transmisja telewizyjna pozwoliła na uczest
nictwo w tej zakrojonej na dużą skalę akcji 
wszystkich obywateli naszego kraju.

Maria Lewicka
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Janusz Kubiak

Żyrardów - osada fabryczna
Dnia 24 czerwca 1829 r. zawiązana została spółka pod firmą „Karol Scholtz i Współka", mająca na celu 
budowę fabryki wyrobów lnianych w dobrach guzowskich w powiecie sochaczewskim. Taki był 
początek Żyrardowa.

W latach 1832—1833 wzniesiono tu według projektu architekta Jana 
Jakuba Gaya budynek mechanicznej przędzalni lnu i tkalnię, obok 
stanęły domy mieszkalne dla personelu kierowniczego zakładu. Począt
kowo tylko 24 warsztaty tkackie mieściły się w murach fabrycznych, 
pozostałe (176) rozlokowane były w domach mieszkańców okoli
cznych wsi. Do połowy stulecia produkcja zakładów opierała się 
głównie na pracy chałupniczej. W następnych latach następował 
stopniowy rozwój produkcji maszynowej, skupionej w licznych nowych 
budynkach fabrycznych. Tempo rozwoju zakładów obrazuje następują
ce zestawienie: w latach 1850—1852 pracowało w Żyrardowie około 
300 robotników, w 1863 r. — 782, w 1871 r. — już 2090. W końcu XIX 
w. Żyrardów był jednym z największych w Europie ośrodków przemysłu 
Iniarskiego.
Wraz ze wzrostem liczby pracowników rozwijało się osiedle fabryczne, 
w pełni ukształtowane w swej formie urbanistycznej i architektonicznej 
w ciągu ostatniego trzydziestolecia XIX w. Rewolucja przemysłowa, 
zapoczątkowana w Anglii w końcu XVIII w., w XIX w. objęła Europę, 
pociągając za sobą rozwój istniejących miast oraz budowę nowych, 
powiększanie się obszarów miejskich oraz wzrost udziału ludności 
miejskiej w ogólnym zaludnieniu. Intensywnemu rozwojowi industriali
zacji towarzyszyło narastanie problemów społecznych i ekonomicznych 

oraz pogarszanie się warunków mieszkaniowych w rozprzestrzeniają
cych się zespołach miejskich. Procesy te przebiegały w warunkach 
silnych sprzeczności i kontrastów między idealnymi koncepcjami 
utopistów a dominującą dewastacją krajobrazu miejskiego. Pierwsze 
głosy krytyki skutko'w industrializacji i urbanizacji odezwały się w 
Anglii, gdzie procesy te były wówczas najbardziej zaawansowane. 
Krytyka ta znajdowała wyraz w aktach prawnych, w publicystyce 
społecznej, w działalności towarzystw charytatywnych oraz'w konkret
nych realizacjach urbanistycznych. Choć przewodnią myślą inwestorów 
osiedli fabrycznych była raczej dążność do związania robotników z 
miejscem pracy i chęć kontroli nad treścią ich życia w celu zapobieżenia 
ewentualnym ruchom rewolucyjnym, jednak na program funkcjonalny 
tych osiedli i standard ich zabudowy miały niewątpliwie duży wpływ 
również wspomniane głosy krytyki i precyzowane na ich gruncie 
koncepcje urbanistyczne.
Cechą charakterystyczną dziewiętnastowiecznych koncepcji urbanisty
cznych było przyjęcie prymatu kompozycji funkcjonalno-przestrzennej

1. Fragment panoramy Żyrardowa z 1899 r. przedstawiający centrum osady z 
placem targowym, kościołem (1882), szkołami (po 1880), przedszkolem (1882) i 
szpitalem (1892—1894)
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2. Podwórze fabryczne na zdjęciu z około 1900 r.

3. Willa K. Dittricha z około 1880 r.

4. Szpital z lat 1892—1894, rozbudowany przed 
1939 r.

5. Kantor sprzed 1885 r„ rozbudowany około 1896 r. 
(wszystkie zdjęcia: K. Kowalska)

nad kompozycją architektoniczno-przestrzenną. Wraz z rozwojem 
wielkiego przemysłu, zmieniającego w zasadniczy sposób tradycyjną 
strukturę miast rzemieślniczo-rolniczych, oraz w wyniku postępu 
naukowo-technicznego nastąpiło w miastach wzbogacenie ilościowe i 
treściowe sektora usług, z jednoczesną tendencją w kierunku jego 
koncentracji i selekcji przestrzennej. Rozwój przemysłu zmieniał grun
townie strukturę zatrudnienia w miastach, a tym samym eliminował z 
programu zagospodarowania przestrzennego elementy związane z 
gospodarstwem rolnym. Na tym gruncie zaczęły wyrastać nowe 
koncepcje kształtowania bloków zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
przejście od zabudowy jednorodzinnej do wielorodzinnej, typu osiedlo
wego, ograniczyło znacznie indywidualne zagospodarowanie parcel 
budowlanych na rzecz planowo kształtowanych zespołów mieszkanio
wych. Jedną z oznak tworzenia się koncepcji nowoczesnego miasta 
była powtarzalność i typowość budynków lub ich elementów. Prowa
dziło to często niestety do monotonnej koszarowości osiedli robotni
czych, z drugiej jednak strony przy stosowanej dużej różnorodności 
powtarzalnych typów domów pozwalało komponować zabudowę 
miasta całymi zespołami mieszkaniowymi. Nieodłącznym elementem tak 
pojmowanej urbanistyki stała się zieleń towarzysząca budynkom 
usługowym lub wypełniająca wnętrza bloków zabudowy mieszkanio
wej.
Od drugiej połowy XVIII w. zaczynają kształtować się osady przemysło
we w Polsce. Wiele z nich kontynuowało jednak dotychczasowe 
tradycje urbanistyki średniowiecznej bądź barokowej, nie wnosząc 
jeszcze nowych elementów w zasady kompozycji zespołów mieszkanio
wych lub usługowych. Tyzenhauzowska osada Kunsztów koło Łosośnej 
z 1780 r. — to właściwie sztuczne przeniesienie zasad urbanistyki 
barokowej do warunków zespołu osad fabrycznych. Podobne tenęlencje 
reprezentowały dziewiętnastowieczne osady budowane w Zagłębiu 
Staropolskim. Więcej w nich nowatorstwa w rozplanowaniu zespołów 
fabrycznych niż mieszkaniowych. Bowiem i tu dominują w kompozycji 
osiedli fabrycznych sztucznie przeniesione układy promieniste. Nowe 
elementy urbanistyki pojawiły się w łódzkich osadach włókienniczych i 
na Górnym Śląsku.
W dziejach Żyrardowa rysują się dwa główne etapy: pierwszy, po roku 
1829 — początek .budowy zakładów przemysłowych i osady; drugi, po 
1857 r. — budowa obecnej osady, która dała początek dzisiejszemu 
miastu. Powstała w ostatnim trzydziestoleciu XIX w. osada fabryczna w 
Żyrardowie reprezentuje wiele elementów nowoczesnej urbanistyki. 
Mamy więc tu koncentrację poszczególnych funkcji w terenie w celu 
tworzenia jednorodnych stref zagospodarowania przestrzennego, boga

ty program usług, bloki zabudowy mieszkaniowej kształtowane całoś
ciowo, z przemieszaniem różnych typów architektury powtarzalnej, oraz 
zieleń jako jeden z ważnych elementów towarzyszących zarówno 
zabudowie mieszkaniowej, jak i usługowej.
Program usług zrealizowany w Żyrardowie po wytyczeniu osady 
obejmował: trzy szkoły, szpital na 89 łóżek, przytułek dla 46 osób, 
ochronkę dla 360 dzieci, resursę, kantor, dom ludowy, straż pożarną, 
pralnię, trzy kościoły (w tym jeden ewangelicki) i cmentarz. Większość 
obiektów usługowych połączona była z zespołami zieleni. Lokalizacja 
usług wskazuje na tendencję tworzenia zespołów usługowych, zaś 
rozmieszczenie podyktowane było ich charakterem. W centrum znalazły 
się budynki administracji, szkoły, ochronka, dom ludowy oraz kościoły 
katolickie. Na północnym skraju osady zlokalizowano szpital i przytułek. 
W dzielnicy urzędniczej, sąsiadującej z pałacykiem właściciela zakła
dów, wzniesiono kantor i resursę.
Dla domów robotniczych opracowano kilka projektów typowych. W 
przeciwieństwie do wcześniejszej zabudowy osiedla, w ostatnim 
trzydziestoleciu XIX w. i na początku XX w. realizowano bloki 
zabudowy mieszkaniowej, z zielenią wypełniającą wewnętrzny dziedzi
niec. Osiedle przeznaczone dla 9 tysięcy mieszkańców stało się wkrótce 
zbyt szczupłe. Przyrost zabudowy nie nadążał za wzrostem liczby 
mieszkańców Żyrardowa (w 1931 r. — 31 357 osób). Następowało 
stopniowe pogarszanie się warunków mieszkaniowych w istniejących 
domach oraz nie kontrolowane obrastanie osady nową zabudową. Nie 
przekreśliło to jednak głównych wartości urbanistycznych osiedla, które 
w swej pierwotnej formie stanowiło ważny etap w kształtowaniu się 
nowoczesnych metod budowy miast.
W granicach dawnej osady zachowało się ok. 95% pierwotnej zabudo
wy: 130 domów mieszkalnych, 18 usługowych i ponad 60 budynków 
gospodarczych. Jest to w większości zabudowa murowana, z charakte
rystycznymi ceglanymi elewacjami. Zachowała się również kompozycja
funkcjonalna osady, gdyż większość budynków jest użytkowana
zgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem.
W 1976 r. w PKZ w Warszawie opracowano program konserwatorski 
dla osady, którego główne zasady można ująć w trzech punktach: 
maksymalne zachowanie pierwotnej zabudowy, utrzymanie kompozycji 
funkcjonalnej oraz zachowanie lub odtworzenie zespołów zieleni 
towarzyszących mieszkaniom i usługom. W 1979 r. Pracownia Urbani
styczna PKZ w Lublinie przystąpiła do opracowywania planu rewalory
zacji osady. W tym samym roku Żyrardów świętował 150-lecie swego
istnienia.

Janusz Kubiak
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Ignacy F. Tłoczek

Zabytki muzułmańskiej architektury 
w Polsce
Spośród grup etnicznych od dawna zasiedziałych na naszych ziemiach, jedna z 
najstarszych, tatarska, zachowała do dziś dnia swe tradycyjne zwyczaje, zwłaszcza w 
tych okolicach, gdzie żyje w skupieniach. Podtrzymywaniu współplemiennej świado
mości i więzi społecznej sprzyjają świąteczne zgromadzenia i wspólne obrzędy 
tradycyjnie odbywane w miejscowościach, w których dochowały się meczety i 
czynne są cmentarze. Obecnie zamieszkuje w Polsce kilka tysięcy Tatarów, osiedlo
nych w trzech dawnych gminach wyznaniowych - w Kruszynianach, Bohonikach i 
Warszawie oraz w nowo utworzonych w Białymstoku, Gorzowie i Gdańsku.

Tatarzy polscy należą pod względem etni
cznym do rodziny ludów tureckich. W swych 
osiedleńczych zgrupowaniach wyspowych 
spolonizowali się z czasem lub zrutenizowali, 
zachowując jednak w ramach wyznaniowej 
wspólnoty Wiele pierwiastków dawnej turec
kiej kultury i obyczajowości. Do Polski napły
nęła rycerska ludność ze szczepu Nogajów, 
emigrująca ze Złotej Ordy i Krymu, osadzona 
przez Witolda i panów litewskich w Trokach i 
w nowo zakładanyfch osiedlach nad rzeką 
Waką w okolicy Wilna, a następnie w Osz- 
miańskiem, Nowogródzkiem, Grodzieńskiem i 
w strategicznie eksponowanych punktach na 
pograniczu krzyżackim. W miastach i w mia
steczkach powstawały tzw. Tatarskie Końce, 
dzielnice, w skład których wchodziły oprócz 
zagród i gruntów uprawnych również cmenta
rze.
Rozkwit osadnictwa przypada na XVI i począ
tek XVII w. W 1569 r. sejm Rzeczypospolitej 
zezwolił osiadłym Tatarom na budowę mecze
tów i zakładanie szkól. Po spustoszeniu Litwy 
przez najazd książąt moskiewskich część ro
dzin tatarskich przeniosła się na Wołyń. Za 
Jana III i za Augusta II Sasa powstały nowe 
kolonie tatarskie w ekonomiach królewskich w 
Grodzieńskiem, w okolicach Suwałk i Augu
stowa oraz na Podlasiu. Z tych to czasów 
datuje się powstanie wsi tatarskich, nadanych 
przywilejem z 1679 r.: Kruszynian — pułkow

nikowi Samuelowi Krzeczowskiemu i jego 
towarzyszom oraz Bohonik — żołnierzom in
nego oddziału jazdy.
Do istniejących bądź nowo zakładanych wsi w 
okolicach Sokółki przybyli osadnicy pocho
dzący ze starych rodów, z dawna zamieszka
łych w okolicach Wilna, Trok, Lidy, Oszmiany 
i Nowogródka. Tu właśnie, pod Sokółką i Kryn
kami powstała specyficzna sieć osadnicza 
ludności wolnej, zobowiązanej jedynie do 
stałej służby wojskowej w jeździe tatarskiej, 
jako wyodrębnionej formacji. Co się tyczy 
losów ludności osiedlonej w Janowie Lubel
skim za czasów Jana Zamoyskiego, trudno coś 
powiedzieć na podstawie dostępnych dziś 
danych.
Literatura onentalistyczna, odnosząca się do 
pochodzenia oraz do przeszłych i współczes
nych form życia Tatarów zamieszkałych w 
Polsce, reprezentowana jest głównie przez 
pozycje historyczno-etnograficzne, antropolo
giczne i religioznawcze. Zapoczątkowana w 
pierwszych latach bieżącego stulecia wzboga
ciła się w okresie międzywojennym dzięki 
autonomicznemu muftiatowi i Uniwersytetowi 
Stefana Batorego w Wilnie oraz stowarzysze
niom kulturalnym. Zarówno pozycje książko
we, jak i własne czasopisma świadczą o 
żywym ruchu umysłowym tej niewielkiej grupy 
etnicznej, zamieszkałej od XV w. w dorzeczu 
Niemna.

Stosunkowo najsłabiej reprezentowana jest w 
dorobku naukowym dziedzina polsko-ta- 
tarskiej kultury materialnej. Nie doczekały się 
również monograficznego opracowania 
przetrwałe do dziś dnia relikty tejże kultury, 
widoczne w rozplanowaniu osiedli, zabudo
wie zagród, w meczetach i cmentarzach. Nie 
została dotychczas wyjaśniona kwestia od
działywania miejscowych tradycji kamieniar
skich i ciesielskich na ukształtowanie nagrob
ków, pomników cmentarnych, a zwłaszcza 
meczetów.
Pustka w tym dziale informacji naukowej jest 
tym dotkliwsza, że niewiele zabytków tatar
skiego budownictwa oparło się katastrofom 
ostatnich dwóch wojen. Z tych właśnie wzglę
dów wszelkie pozostałości budowlane zasłu
gują na szczególną uwagę, jako jedyne dzieła 
architektury ukształtowane w wyniku splatania 
się dwóch kultur. Poważnym dokumentem 
ikonograficznym są pomiary obu naszych me
czetów, sporządzone przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Białymstoku, a 
także szkice dziewiętnastu zarejestrowanych 
na początku bieżącego stulecia, wykonane 
przed paru laty przez Alego Smajkiewicza. W 
grupie zachowanych świątyń znajdowały się 
wówczas dwie murowane (Mińsk — z 1890 r. 
i Kowno —z 1933 r.) i siedemnaście drewnia
nych we wsiach i miasteczkach terytorium 
zamieszkanego przez Tatarów.
Pierwowzorami budowy tych świątyń mogły 
być meczety wzniesione pod wpływem daw
nego Bizancjum — Sachra z VII w. w Jerozoli
mie, Isfaha z XIII w. i Bibi Chanum z XIV w. w 
Samarkandzie. Od piętnastego stulecia najwa
żniejszym ogniskiem działalności artystycznej 
w służbie islamu staje się Turcja. W Konstan
tynopolu wybitni architekci, m.in. Sinan. bu
dują monumentalne meczety, jak na przykład 
Sulajmanije w XVI w. i Kodża Kassim w XVII 
w. Jest to zarazem okres najżywszych kontak
tów Rzeczypospolitej ze światem muzułmań
skim.
Orientalne modele świątyń i nagrobków do
cierały do skupisk polskich Tatarów dwiema 
drogami: przez pracownie architektów i osobi
ste kontakty przedstawicieli gmin tatarskich z 
ośrodkami religijnego kultu na Bliskim Wscho
dzie. Tu, na miejscu, w środowisku innej 
kultury technicznej odbiegały od sWych pier
wowzorów i nabierały form swoistych, nie 
spotykanych gdzie indziej, skromniejszych i 
urzekających prostotą. Większość z nich — to 
budowle świeżej daty, wzniesione w pierwszej 
ćwierci bieżącego stulecia, kilka pochodzi z 
połowy XIX w., jedna i jeden nagrobek z 
czasów przedrozbiorowych. Zdarzyło się rów
nież rzadkie zjawisko promieniowania polsko- 
-tatarskiej kultury technicznej daleko na po
łudniowy wschód, jak tego dowodzi architek
toniczna działalność Stefana Kryczyńskiego, 
profesora Instytutu Inżynierów Cywilnych, na 
dworze chana Chiwy w końcu XIX w. Ta 
powracająca fala muzułmańskich pierwiast
ków, wykształconych w dorzeczu Niemna, 
niosła do swej macierzystej krainy nowe idee 
plastyczne, odświeżające ortodoksyjną sztukę

1. Rysunek meczetu w Kruszynianach wykonany 
przez autora artykułu

2. Meczet w Kruszynianach, stan obecny (fot. B. 
Kobielski)
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islamu. Dość długo zresztą trwała w naszych 
środowiskach zachowawczość w kształtowa
niu architektury obiektów sakralnych.
Najczęściej znajdowała swe odbicie idea cen
tralnego układu bryły, nakrytej brogowym 
dachem i zwieńczonej kopulastą gloriettą, jako 
szczątkową formą minaretu. Najstarszy tego 
typu meczet z zaścianka Sorok-Tatary (1815 
r.) stał się swego rodzaju modelem kolejnych, 
wznoszonych przez całe stulecie. Taki sam 
centralny układ bryły z galeryjką przed wejś
ciem i spiczastym hełmem nad wyniosłą wie
życzką, symbolizującą minaret (Iwie 1826 r.), 
jest wyrazem dalszych poszukiwań formy, 
nawiązującym do centralnych wzorów. Mina
ret jako element wyodrębniony z głównej bryły 
figurował również w najnowszych obiektach 
(Lachowicze 1928 r.), choć nie spełniał już 
swej pierwotnej funkcji, wobec zaniechania 
dawnego zwyczaju śpiewnych nawoływań 
muezzina do modlitwy.
Oprócz budowli opartych na centralnej osno
wie rzutu poziomego, powstawały również 
obiekty zakładane na planie wydłużonego 
prostokąta. Jeszcze silniej zaznaczył się miejs
cowy wpływ w ukształtowaniu meczetu w 
Kruszynianach (1846 r.). Dwie narożne wie
życzki wystające ponad szczytowy dach i 
trzecia osadzona na kalenicy sugerują przypu
szczenie o przetrwałej długo na Podlasiu 
modzie na dwuwieżowe drewniane kościoły 
katolickie. Dwie pierwsze z nich z trudno 
dostępnym wejściem nie mogły chyba służyć 
jako minarety, trzecia miała tylko charakter 
dekoracyjny. Ośmiokątne hełmy na wieżycz
kach o kształtach zbliżonych do blisko
wschodnich kopułek i zatknięte na nich blasza
ne półksiężyce są jedynym zewnętrznym emble
matem muzułmańskim. Ściana środkowa z 

prześwitami oddziela babiniec od głównej sali, 
mającej własne wejścia z przedsionkami. Wnę
ka zorientowana w stronę Mekki (mihrab), 
ustawiony na prawo od niej na podwyższeniu 
baldachim (minbar), pod którym imam odczy
tuje teksty z ksiąg modlitewnych (ezan), gale
ryjka przy ścianie odgradzającej babiniec, 
porozwieszane na ścianach zielone makaty z 
ozdobnymi inskrypcjami z Koranu (muhiry) i 
barwne dywaniki rozesłane na podłodze oży
wiają nastrój pustych poza tym i surowych w 
drewnianej fakturze wnętrz. Wieńcowa kons
trukcja ścian odeskowanych z zewnątrz z 
zaznaczeniem boniowania na węgłach, okna z 
ostrołukowym wykrojem ościeżnic i wieżyczki 
nadają budowli swojski charakter. Niskie 
ogrodzenie z narzutowych głazów, spajanych 
sposobem cyklopowym na mech, oraz białe 
sędziwe topole otaczające meczet dodają uro
ku tej znakomicie zestrojonej’ z podlaskim 
krajobrazem budowli.
Droga od meczetu wiedzie pod górkę na 
pobliski cmentarz, rysujący się sylwetą wy
niosłych drzew. Główna alejka prowadzi od 
wejścia w głąb i rozgałęzia się na ścieżki. 
Wzdłuż nich wyłaniają się z traw luźno rozrzu
cone mogiły, akcentowane przez rozmaitego 
kształtu kamienne hagrobki — surowe, z grub
sza ociosane i obrobione artystycznie — czę
stokroć dwa, większy u wezgłowia, mniejszy u 
nóg zmarłego. Jeden z nich, ustawiony na 
grobie RomanoWicza w 1900 r., ma znamiona 
nieprzeciętnego dzieła kamieniarskiej sztuki, 
zaś najstarszy kruszyniański kamień nagrobny 
nosi datę 1744.
Meczet w Bohonikach, oddalonych stąd o 
około 30 km, ma zgoła inny architektoniczny 
wyraz..Wybudowany w 1900 r. w konstrukcji 
drewnianej, na planie zbliżonym do kwadratu, 

nakryty jest brogowym dachem i zwieńczony 
kopulastą gloriettą, wyprofilowaną na podo
bieństwo słynnych pereł architektury islamu, 
meczetów w Mekce, Isfahanie i Samarkandzie. 
Nie służyły jej za wzór ani cerkiewne cebulaste 
banie, ani barokowe hełmy katolickich świą
tyń.
Swoista interpretacja klasycznych modeli bli
skowschodniej architektury nie jest zjawiskiem 
odosobnionym, bowiem sztuka islamu z VII w. 
i późniejsza wyrosły na artystycznej tradycji 
ludów podbitych przez Arabów i Turków. 
Podobny proces adaptacji z kolei muzułmań
skich pierwowzorów odbywał się i u nas, z tą 
wszelako różnicą, że tutaj silniej aniżeli gdzie 
indziej doszły do głosu uwarunkowania suro
wego klimatu i drewnianej techniki budowla
nej.

Ignacy F. Tłoczek 
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Juliusz M. Maliszewski

Malowane 
szkłem
Witraż, jako dziedzina sztuki, któ
rej istotą jest posługiwanie się 
linią i barwą, stanowi jedną z 
technik malarstwa. Ze względu na 
swoje przeznaczenie i skalę zali
czany jest do malarstwa monu
mentalnego. Podstawowym jego 
tworzywem jest barwne szkło ze
spolone ołowianymi ramkami. 
Witraż odznacza się niezwykłymi 
wręcz walorami dekoracyjnymi. 
Przenikające przez niego światło 
ożywia i nasyca barwy szkła, na
dając im blask, a nieregularna 
siatka ciemnych ramek podkreśla 
mocną, konturową linią płaszczy- 
znowość kompozycji.
Początkowo kolorowe lub bez
barwne szybki wstawiano w ram
ki drewniane, a później w metalo
we. Ołów jako materia) ramek 
poświadczony jest źródłowo od 
VII w. Kronika biskupa Adalbero z 
Reims w 995 r. mówi już o figu
ralnej dekoracji witrażowej okien. 
W początkach XII w. technikę 
witrażu opisał w swym słynnym 
traktacie „Schedula diversarum 
artium" mnich Teofil. Technika ta 
w zasadniczym swym zrębie po
zostawała niezmienna przez całe 
średniowiecze. Szyby witrażowe 
wykonywano w hutach przez 
wydmuchiwanie. Okrągłe płytki 
szklane, tzw. gomółki, odznaczały 
się nierówną grubością. To, że 
były one cieńsze przy krawę
dziach, powodowało dodatkowe 
efekty przy przechodzeniu przez 
nie światła, miało ono bowiem 
wówczas różny stopień nasyce

nia. Do barwienia szkła używano 
tlenków metali, takich jak żelazo, 
miedź i chrom, sole srebra, a także 
złoto, kobalt i mangan.
Prace nad samym witrażem roz
poczynano od projektowania. W 
średniowieczu projekt rysowano 
w skali naturalnej na pobielonej 
drewnianej tablicy. W XVI w. za
częto wykonywać tzw. kartony, 
według których wycinano szablo
ny papierowe dla poszczególnych 
elementów. Wytrzymałość szkła 
dyktowała podział witrażu na 
kwatery. Na ogół podział ten od
powiadał podziałowi na sceny 
figuralne. Po starannym dobraniu 
szkło przycinano za pomocą roz
grzanego do czerwoności pręta 
żelaznego, nie znano bowiem 
tnących właściwości diamentu. 
Następnie zestawiano części wi
traża na tafli bezbarwnego szkła, 
ustawionej w ten sposób, by 
przenikało przez nią światło. Wi
traż w pojęciu klasycznym jest 
wprawdzie zestawieniem koloro
wych szkieł jako plam barwnych, 
jednakże dla podkreślenia szcze
gółów rysunku używano czarnej 
emalii. Trwałe związanie nałożo
nych na szkło barwników uzyski
wano przez wypalanie płytek. 
Następnie szybki witrażowe opra
wiano w ołowiane ramki, zwane 
dwuteówkami. Przy montażu 
ramki te lutowano ze sobą, a całą 
kwaterę umieszczano w oknie 
wspierając metalową konstrukcją. 
Najstarsze witraże, zachowane 
oczywiście jedynie we fragmen

1

tach, pochodzą z wykopalisk, z 
okresu karolińskiego z Sery-les- 
Mezieres i z Lorsch, a najstarsze 
zachowane w całości — to gotyc
kie witraże z opactwa Saint-Denis 
we Francji. Francuskiego pocho
dzenia jest też sama nazwa: vitra- 
ge — szyba okienna. W początko
wym okresie gotyku i aż do końca 
XIII w. witraż odgrywa główną 
rolę w malarstwie europejskim na 
północ od Alp. Konstrukcja go
tyckiej budowli wyparła duże pła
szczyzny ścian, w których zostały 
umieszczone wielkie i wysokie 
okna. Stąd witraż zajął miejsce 
fresku i związał się ściśle z dzieja
mi architektury gotyckiej. Myśl 
symboliczna inspiratora budowy 
nowego chóru w Saint-Denis, 
który przepruto wielkimi oknami, 
opata Sugeriusza nadała nową

1. Chartres, fragment witraża „Dzie
ciństwo Chrystusa" (repr. W. Jan
kowski)

2. Kraków, witraże z kościoła Ma
riackiego (fot. Z. Dubiel)

3. Kraków, witraż z kościoła Bożego 
Ciała (fot. Z. Dubiel)

e

4—5. Kraków witraże z kościoła 
franciszk nów vojektowane przez 
St. Wyspiańsł 'O (fot. Z. Dubiel)

6. Kraków — Wawel, witraż z kaplicy 
Świętokrzyskiej (fot. Z. Dubiel)

7. Kraków — Wawel, witraż z kaplicy 
Szafrańców (fot. Z. Dubiel)
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jakość ikonografii witrażu. W XII 
w. powstały słynne witraże w 
zachodniej elewacji katedry w 
Chartres (1150 r.), w Le Mans 
(1160 r.), w Anger (ok. 1175 r.), 
a także poza granicami Francji w 
katedrach w Yorku (1175 r.) i 
Canterbury (1190 r.). Wszystkie 
znamionowała duża jednolitość 
przedstawionych tematów i zasad 
kompozycyjnych. Pola witrażu — 
kwadratowe bądź okrągłe — ota
czało szerokie obramienie. Barwy 

szkła były jasne i czyste, przewa
żał jasny błękit tła. Postacie ubra
ne były w ciasno przylegające, 
jakby „przyklejone" do ciała szaty 
o graficznym potraktowaniu fałd. 
Można zatem mówić niejako o 
swoistym stylu witraży z St. De
nis.
Udoskonalenie konstrukcji gotyc
kiej w XIII w. spowodowało stałe 
powiększanie się powierzchni o- 
tworów okiennych i podwyższanie 
naw kościołów. Miało to również 

wpływ na formę witraży. Powoli 
zaczęły zanikać szerokie, dekora
cyjne ■obrzeża, a następowało po
większenie rozmiarów postaci. 
Zmienił się także koloryt przedsta
wień. Jasny błękit ustąpił ciemne
mu; w tle skontrastowany bywał z 
czerwienią, co w efekcie dawało 
fioletowe światło.

W XIII w. w rzemiośle witrażo
wym prym wiódł warsztat katedry 
w Chartres. W latach 1205—1240 

powstała tam dekoracja aż 146 
okien prezbiterium i nawy głów
nej. Witraże okien dolnych skła
dają się z zespołów medalionów, 
a okna górne wypełnione są poje
dynczymi postaciami, zajmujący
mi całą przestrzeń otworu, umie
szczonymi w obramieniach o cha
rakterze architektonicznym. I zno
wu można mówić o przemożnym 
wpływie lub — jak kto woli — o 
stylu witraży w Chartres. Styl ten 
reprezentują trzynastowieczne wi-
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8. Włocławek, fragment witraża gotyckiego z katedry Wniebowzięcia NMPanny

traże w Rouen (1230 r.), Sens 
(ok. 1220 r.), Bourges (1225 r.), 
Canterbury, Yorku, Salisbury, Ko
lonii i Marburgu.
W drugiej połowie XIII w. ogro
mne okna wypełniają się coraz to 
drobniejszymi medalionami, za
wierającymi coraz to mniejsze, 
drobniutkie figurki. Przykładem 
tego typu dekoracji są witraże z 
Sainte Chapelle w Paryżu. Witra
że te były mało czytelne, skąpo też 
przesączały światło, za to na
dawały mu intensywne zabarwie
nie. By uczytelnić przedstawiany 
obraz, zaczęto stosować szkło 
bezbarwne lub w odcieniach sza
rości. Szkło bezbarwne stanowiło 
tło dla barwnych postaci bądź 
obramienie barwnego pola witra
żu.
W wiekach XIV i XV rozwój witra
żu traci poprzednią dynami- 
czność. Płytki szklane stają się 
większe. W gamie barwnej domi
nuje żółć, zieleń i czerwień. Kom
pozycja witrażu ulega wyraźnemu 
wpływowi malarstwa tablicowe
go, wprowadza się też efekty 
przestrzenne i plastyczny modelu- 
nek postaci. Taki charakter mają 
witraże w kościele Św. Piotra w 
Chartres; w katedrze w Erfurcie i 
Norymberdze. W Europie środko
wej w tym duchu tworzy prężny 
ośrodek wiedeński przy katedrze 
Św. Szczepana.
Stopniowo rozszerza się skala 
barw i wzbogaca arsenał farb 
emalierskich. W okresie nowożyt
nym tradycyjna technika witrażu 
niemal całkowicie zanika. Wyko
nuje się właściwie wielobarwne 
malowidła na bezbarwnym szkle. 
Nowożytne witrażownictwo w 

Europie charakteryzuje się małymi 
formami tzw. gabinetowego ma
larstwa na szkle. Było to malar
stwo o tematyce z rzadka religij
nej, częściej rodzajowej lub 
mitologicznej, oparte na pier
wowzorach graficznych. Ten ro
dzaj malarstwa na szkle trwa od 
XVI w. po wiek XX.
Prawdziwy renesans przeżywa 
witraż w epoce secesji. Twórcami 
dzieł witrażowych są przodujący 
artyści tego czasu: w Hiszpanii 
Gaudi, we Francji Eugene Grasset 
i Emile Bernard, w Belgii Van de 
Velde. Słynna wytwórnia Tiffa- 
ny'ego w Nowym Jorku wykonu
je witraże według projektów wie
lu artystów, podobnie czyni firma 
S. Bing z Paryża.
W Polsce, podobnie jak na obsza
rze całej Europy, o rozkwicie sztu
ki witrażu można mówić dopiero z 
nastaniem gotyku. Jednakże dzię
ki badaniom archeologicznym 
odkryto zachowane w niewielkich 
fragmentach wjtraże z epoki ro
mańskiej: w Gnieźnie znaleziono 
fragmenty witraży z XI w., a w 
Tyńcu, Kaliszu, Kruszwicy, Po
znaniu i Wrocławiu — z XII w. 
Najstarszym zachowanym gotyc
kim zabytkiem witrażowym w 
Polsce są trzy kwatery z klasztoru 
dominikanów w Krakowie z 
przedstawieniami Madonny z 
Dzieciątkiem oraz świętych Augu
styna i Stanisława biskupa. Witra
że te są datowane na koniec XIII 
w., ich kolorystyka składa się z 
szafirów, zieleni i czerwieni. Z lat 
siedemdziesiątych XIV w. pocho
dzą witraże z kościbla Mariackie
go w Krakowie. Są one przykła
dem kompozycji medalionowej ze 

scenami figuralnymi. W licznych 
gotyckich kościołach Krakowa 
niewiele zachowało się dekoracji 
witrażowych. Przyczyną tego sta
nu jest późniejszy całkowity zanik 
tej pięknej i trudnej sztuki oraz 
liczne wojny i pożogi. Drugim 
obok Krakowa ośrodkiem wystę
powania i produkcji witrażu był 
Toruń. Zachowane relikty witraży 
z kościołów Św. Mikołaja, Św. 
Jana i Najświętszej Panny Marii 
znalazły swe schronienie w mo
rach Muzeum Pomorskiego. Tam 
też przechowywane są witraże z 
kolegiaty w Chełmnie. Dziełem 
ośrodka toruńskiego jest zapewne 
również witraż z katedry we 
Włocławku. Przedstawia on'sceny 
z życia Chrystusa, a ,także dwa 
jego rodowody: genealogiczny i 
profetyczny. Pierwszy wiedzie 
Chrystusa od Abrahama do Panny 
Marii, drugi od Mojżesza do Jana 
Chrzciciela. Pod względem stylo
wym witraż włocławski reprezen
tuje fazę poprzedzającą między
narodowy styl gotycki ok. 1400 r. 
Z okresu późniejszego zachowały 
się w Polsce nieliczne przykłady 
gabinetowego malarstwa na szkle. 
W naszym kraju, podobnie jak 
w całej Europie, odrodzenie tech
niki witrażowej nastąpiło dopiero 
w czasach secesji dzięki Stanisła
wowi Wyspiańskiemu i Józefowi 
Mehofferowi. Podobnie jak w 
epoce gotyku, witraż znowu stał 
się elementem całościowo opra
cowywanej dekoracji wnętrza. 
Tak pomyślanym dziełem sztuki 
miała być dekoracja kościoła Św. 
Franciszka w Krakowie projektu 
St. Wyspiańskiego. Jego witraże 
w prezbiterium przedstawiają św. 
Franciszka w chwili otrzymywania 
stygmatów i bł. Salomeę oraz 
cztery żywioły: Powietrze, Wodę, 
Ogień i Ziemię. Dookoła św. 
Franciszka wiją się ciemnoniebie
skie i fioletowe gałęzie cierni i 
łączą oię w górze z krwistoczer
wonymi piórami otaczającymi 
Chrystusa. Bł. Salomea znajduje 
się wśród złocistych kaczeńców, a 
nad jej głową rozciąga się niebie- 
skofioletowe niebo, stanowiące 
tło dla lilii. W zachodnim oknie 
kościoła -umieścił Wyspiański 
przedstawienie potężnego w swej 
grozie Boga Ojca, który podnie
sieniem prawicy stworzył świat. 
Tytuł witrażu brzmi „Stań się". 
Witraże Wyspiańskiego wykony
wane były techniką zbliżoną do 
średniowiecznej. Istotną różnicą 
było nie tyle stosowanie nowo
czesnych urządzeń, co wprowa
dzenie pewnych chwytów plasty
cznych, jak np. nierównomiernie 
cięte, dowolnie oprawione płytki 
szklane. Wyspiański bardzo dob
rze znał technikę średniowieczną, 
ponieważ był konserwatorem wi

traży z kościoła dominikanów w 
Krakowie. Szkoda, że nie zrealizo
wane zostały inne jego projekty 
witraży, znane dzisiaj tylko z kar
tonów: dla katedry na Wawelu i 
katedry we Lwowie. Wspólnie z 
Józefem Mehofferem projektował 
też Wyspiański witraże dla koś
cioła Mariackiego w Krakowie; 
obaj artyści większość swoich 
projektów opracowywali w pra
cowni w Paryżu (z tego okresu 
pochodzi obraz Wyspiańskiego 
pod znamiennym tytułem „Me
hoffer malujący w pracowni pro
jekt witrażu"). Józef Mehoffer 
zrealizował witraże w kaplicach 
Świętokrzyskiej i Szafrańców na 
Wawelu, był konserwatorem 
średniowiecznych witraży w koś
ciele Bożego Ciała w Krakowie, 
jednakże dziełem jego życia są 
witraże dla katedry we Fryburgu 
(Szwajcaria) — cykl trzynastu 
olbrzymich witraży powstawał w 
ciągu czterdziestu lat (1894- 
-1934).
W ostatnich czasach obserwuje 
się wyraźny wzrost zainteresowa
nia zabytkowymi witrażami za
równo ze strony fachowców róż
nych dyscyplin, jak i szerokiego 
kręgu miłośników przeszłości.'W 
1952 r powstała międzynarodowa 
organizacja pod nazwą Corpus 
Vitrearum Medii Aevi, a niedawno 
w Chartres — Międzynarodowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Dzieł Witrażowych. Głównym za
daniem tych organizacji jest ura
towanie od niechybnej zagłady 
zachowanych do dziś zabytków 
witrażownictwa. Witraże podatne 
są na uszkodzenia mechaniczne 
oraz podlegają korozji. Intensyw
ność procesów korozyjnych zale
ży w znacznej mierze od składu 
chemicznego szkła i pigmentów. 
Wszelkie więc zabiegi, które zdą
żają do zahamowania procesu 
wietrzenia i zabezpieczenia przed 
korozją uznać należy za podstawę 
zapewnienia realnej egzystencji 
witrażu zabytkowego. W Polsce 
działa pracownia konserwacji wi
traży przedsiębiorstwa Pracownie 
Konserwacji Zabytków w Toru
niu. Prace swoje opiera ona na 
oryginalnych metodach konserwa
torskich wypracowanych wspól
nie z naukowcami z Instytutu Za- 
bytkoznawstwa i Konserwator
stwa Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika w Toruniu.
Obecnie witrażownictwo przeży
wa renesans. W Polsce działają 
tacy artyści, jak Maya Swieżaw- 
ska-Roqueple (zaprojektowała 
witraże do Sali Kromerowskiej na 
zamku w Olsztynie) czy Maria i 
Jerzy Skąpscy. Na obczyźnie 
tworzy Ryszard Demel — twórca 
„witrażu refrakcyjnego".

Juliusz M. Maliszewski
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Witraże Ryszarda Demela

Ryszard Demel polski malarz, 
rysownik i witrazysta, zamieszkały 
na stale we Włoszech, zasłynął m. 
in. z wynalezienia nowej techniki 
witrażu. Do tego wynalazku do
szedł podczas swych prac konser
watorskich nad zabytkowymi wi
trażami zniszczonymi w okresie 
ostatniej wojny.
Urodził się w Ustroniu na Śląsku 
Cieszyńskim w 1921 r. i po ukoń
czeniu w 1939 r. szkoły średniej 
w Białej Krakowskiej, różnymi ko
lejami wojennego losu rzucony 
został do Włoch, gdzie po wojnie 
podjął w Rzymie studia na Aka
demii Sztuk Pięknych. Tam rów
nież zetknął się po raz pierwszy z 
działalnością konserwatorską przy 
zabezpieczaniu zniszczonych za
bytków, studiując historię sztuki 
pod kierunkiem prof. M. Rivosec- 
chi, scenografię u prof. Grassi i 
prof. Giurgola' oraz malarstwo u 
prof. Szyszko-Bohusza. Później 
przeniósł się do Anglii, gdzie kon
tynuował studia pod kierunkiem 
profesorów: Polunina, Meniń- 
sky’ego, Tisdalla, Robertsa, Kest- 
lemana, Vaughama i Le Broquy, a 
także studiował historię kostiumu, 
grafikę, miedzioryt, ceramikę, a 
zwłaszcza witraż. Dało mu to bar
dzo wszechstronne przygotowa
nie artystyczne i techniczne, wy
korzystywane podczas różnorod
nych zajęć konserwatorskich.
W 1951 r. rozpoczął pracę w 
studiu witrażownictwa w Londy
nie i wkrótce został asystentem 
malarskim znanego witrażysty an
gielskiego Josepha Nuttgensa w 
High Wycombe. Wtedy to wyko
nał pierwszą poważniejszą pracę 
konserwatorską — witraż, według 
projektu swego mistrza, nad 
głównym ołtarzem w odbudowy
wanym kościele S. Etheldreda z 
XV w. przy Ely Place w Londynie. 
Następnie w 1952 r. zaprojekto
wał i wykonał witraże do restau
rowanej prokatedry w Liverpoolu, 
do kilku zabytkowych kościołów 
w Szkocji, w Afryce i Nowej Ze
landii. W drugiej połowie 1952 r. 
założył w Hastings Sussex w 
Anglii samodzielne, własne studio 
witrażownictwa, wykonujące wi
traże do miejscowego Pulpit 
House.
Zdobywszy samodzielność arty
styczną, rozpoczął eksperymenty 
techniczne nad witrażem, realizu
jąc pomysły powzięte jeszcze w 
Rzymie podczas stawiania pier
wszych kroków artystycznych i 
konserwatorskich. Oto co sam 
mówi na ten temat: „Demontując 
zniszczone witraże, składowaliś
my w pracowni, w celu ewentual

nego późniejszego wykorzystania, 
dobrze zachowane kawałki stare
go szklą. Pewnego dnia obserwu
jąc stosy tego szklą, na które 
padało ostre światło słoneczne, 
zafascynowałem się bogactwem 
barw świetlnych i załamanych 
promieni przechodzących przez 
ułożone poziomo płytki szklane o 
nieregularnych, nie oszlifowanych 
krawędziach pęknięć. To zjawisko 
niezliczonych rozbłysków o róż
norodnym natężeniu i ukierunko
waniu. zaobserwowane przypad
kowo. zrodziło myśl zamierzone
go działania w tym kierunku".
Dało to początek próbom wyko
rzystania tego zjawiska przy kon
strukcji zupełnie nowej formy wi
trażu. Początkowo Ryszard Demel 
łączył tradycyjną technikę szkła 
ułożonego poziomo do płaszczy
zny obrazu z paskami szkła ułożo
nego pionowo. Eksperymentował 
też z dwuteówkami, gdyż ołowia
ne czy z innego metalu robione 
ramy zamącały charakter kompo
zycji i nastręczały wiele trudności 
technicznych. W rezultacie li
cznych prób zdecydował się na 
stosowanie betonowego tworzy
wa, w którym zatapiał pionowo 
płytki szklane grupowane w mo- 
nokolorystyczne wiązki i z takich 
różnokolorowych wiązek szkła 
komponował obraz witrażu. Za
stosowanie betonu dało dodatko
wy efekt artystyczny — ostrego 
kontrastu tła, oraz efekt prakty
czny — szerokiej możliwości sto
sowania tego witrażu we współ
czesnej architekturze. Zwie się ją 
często „architekturą betonu i sz
kła", lecz praktycznie traktuje ona 
te dwa tworzywa oddzielnie, pod
czas gdy pomysł Demela pozwala 
na rzeczywistą realizację tego po
jęcia.
W okresie pracy nad nową tech
niką witrażu Ryszard Demel nie 
zaniedbywał zajęć konserwator
skich, nadal pogłębiał też swoje 
studia. Wzbogacił wtedy swój 
warsztat m. in. o technikę cerami
ki. Ostatnimi jego realizacjami na 
terenie Anglii jest zaprojektowa
nie i wykonanie w 1956 r. czte
rech witraży do Convent of the 
Holy Child — St. Leonards i 
dwóch witraży do kościoła w 
Bexhill. Po raz pierwszy również 
pokazał swoje witraże refrakcyjne 
— jak je nazwali angielscy krytycy 
sztuki — na wystawie w County 
Art Gallery-Lewes w 1961 r.
W 1 962 r. artysta przeniósł się do 
Włoch, gdzie do chwili obecnej 
poświęca się pracy pedagogi
cznej, m. in. na Uniwersytecie 
Weneckim i tworzy nowe witraże.

1. 2. Przykłady kompozycji refrakcyjnych R. Demela

W 1974 r. administracja katedry w 
Padwie zleciła mu opracowanie 
wystroju plastycznego kaplicy- 
krypty pod prezbiterium katedral
nym, w tym wykonanie trzech 
dużych witraży. Powierzając to 
zamówienie Ryszardowi Demelo- 
wi kierowano się zarówno jego 

bogatym doświadczeniem kon
serwatorskim, jak i renomą znako
mitego witrażysty. Przy tej realiza
cji walory te mają wyjątkowe zna
czenie, zważywszy na dwunasto- 
wieczne pochodzenie krypty.

Paweł F. Nowicki
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Anna i Zbigniew Mietlińscy

Sanockie muzeum
Nie sposób nie zwiedzić Sanoka - niewielkiego miasta rozłożonego na 
wysokim brzegu Sanu. Dużo tu zabytkowych budowli - od kościołów i 
cerkwi z XVII, XVIII i XIX w., poprzez zespół zamkowy (obecnie Muzeum 
Historyczne) wzniesiony w latach 1523-1548, do uroczych kamieniczek z 
XVIII-XX w. Ale nie tylko z zabytków znajdujących się na terenie miasta 
słynie Sanok. Kiedy spojrzymy na drugą stronę rzeki, na jej niski taras 
zalewowy, dostrzeżemy zgrupowanie chałup, jakieś młyny, tartaki, skrywa
jącą się wśród drzew cerkiew... Przez San prowadzi w tym kierunku most i 
już możemy rozpocząć zwiedzanie sanockiego muzeum na wolnym powie
trzu, nazywanego też skansenowskim.

Muzeum Budownictwa Ludowego (MBL) w 
Sanoku jest pierwszym w Polsce Ludowej 
muzeum tego typu. Z projektem założenia 
parku etnograficznego wystąpił w 1957 r. 
ówczesny wojewódzki konserwator zabytków 
mgr Jerzy Tur i były dyrektor MBL — kustosz.. 
Aleksander Rybicki, proponując jego zlokali
zowanie na terenie Sanoka. Dnia 24 stycznia 
1958 r. została zatwierdzona ostateczna lokali
zacja skansenu na prawym brzegu Sanu, na 
terenie podsanockiej wsi Olchowce i dzielnicy 
Biała Góra. Od lipca 1958 r. MBL zostało 
wyodrębnione z Muzeum Historycznego jako 
samodzielna placówka. Obejmuje ono trzy 
podstawowe działy: architektury ludowej, kul
tury materialnej, sztuki ludowej i folkloru, a 
ponadto dział oświatowy, konserwatorski, 
bibliotekę i archiwum. W 1963 r. zatwierdzony 
został pierwszy w historii polskiego muzeal
nictwa statut muzeum skansenowskiego. W 

myśl jego założeń Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku obejmuje swoimi zainte- 
resowanianąi tereny Beskidu Niskiego, Bie
szczadów i przyległego od północy Podkarpa
cia. Obszar ten zamieszkiwany jest przez lud
ność zróżnicowaną zarówno pod względem 
narodowościowym, jak i wyznaniowym.
Tereny górskie zasiedliła niegdyś ludność 
ruska, wyznania greckokatolickiego — Łemko
wie i Bojkowie. Łemkowie zajęli pas Beskidu 
Niskiego od Wielkiego Działu na wschodzie 
po rzekę Poprad na zachodzie, a na wschód 
od Łemków ciągnęły się siedziby Bojków 
(południowe i środkowe części Bieszczadów i 
Pogórza Bieszczadzkiego). Z kolei Podkarpa
cie, długi, równoleżnikowo ciągnący się pas 
od rzeki Białej po średni San, zamieszkiwała 
ludność polska wyznania rzymskokatolickiego, 
tzw. Pogórzanie. Od zachodu graniczyli oni z 
Lachami Sądeckimi, od południa z Łemkami, a 

na wschodzie z Dolinianami, których osad
nictwo rozciągało się na północ od pasma 
Bukowicy, we wschodniej części Dołów 
Jasielsko-Sanockich. Drugą podkarpacką gru
pę etnograficzną stanowili Zamieszańcy na 
niewielkim obszarze, na prawym brzegu Wis
łoka. Te dwie ostatnie grupy miały charakter 
mieszany, polsko-ruski. Oczywiście grupy 
podkarpackie różniły się od Łemków i Bojków 
pod względem gospodarki, budownictwa, 
stroju, obrzędów itp.
I właśnie w Muzeum Budownictwa Ludowe
go możemy obejrzeć obiekty i przedmioty 
kultury ludowej tych grup etnograficznych, 
przede wszystkim budownictwo mieszkalne, 
gospodarcze i przemysłowe oraz architekturę 
sakralną. Przenoszone do Muzeum obiekty 
reprezentują typowe dla wymienionych grup 
etnograficznych formy. Do przeniesienia wy
znaczone zostają autentyczne budowle. Bu
dynki ukazane są w zespołach tworzących 
zagrody i fragmenty wsi oraz w miarę możli
wości zostały tak usytuowane, by dawały 
wyobrażenie o dawnych układach przestrzen
nych wsi. Grupy góralskie zajmują część lesi
stego zbocza pasma Olchowiecko-Między- 
brodzkiego, grupa Dolinian płaską równinę 
nad Sanem, natomiast budownictwo Pogó- 
rzan zlokalizowane zostało na terenie falistym, 
w północno-zachodniej części parku.
Powędrujmy więc przez sanockie muzeum na 
wolnym powietrzu i przyjrzyjmy się niektórym 
obiektom przypominającym o kulturze miesz
kańców południowo-wschodniej Polski. Roz
poczynamy od Pogórza Zachodniego, czyli 
obiektów z okolicy Gorlic, Jasła i Krosna. Oto 
wielobudynkowa zagroda pogórzańska z oko
lic Ołpin, z ośmiobocznym kieratem przy zabu
dowaniach gospodarczych, dalej chałupa

1. Plan Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku: 7 — gablota, 2 — spichlerz z Przeczycy, 3 — chałupa ze Skorodnego, 4 — chałupa ze Skorodnego, 5 — 
cerkiew z Grąziowej, 6 — zespół cerkiewny z Rosolina, 7 — chałupa i spichlerz z Komańczy, 8 — kapliczka z Lisznej, 9 — chałupa z Dąbrówki, 10 — wiatrak z 
Domaradza, 77 — zagroda olejarska z Baryczy, 72 — krzyż z Jaszczwi, 73 — pasieka, 74 — chałupa z Niebocka, 75 — wiatrak z Urzejowic, 76 — kapliczka z 
Jaszczwi, 17 — młyn wodny z Woli Komborskiej, 78 — zespół plebański
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2. Chałupa ze wsi Dąbrówka

tkacka z wyżką pochodząca z Korczyny i 
oryginalna kucza, czyli chałupa biedniacka z 
Komborni. Podziwiamy tu także chałupę z 
boiskiem pochodzącą z Bielanki pod Gorlica
mi.
Droga wiedzie nas teraz ku zabudowaniom 
Bojków. Oprócz typowych dla tego regionu 
chałup naszą uwagę zwraca cerkiew z Grązio- 
wej, zbudowana w 1731 r. Całość składa się z 
trzech pomieszczeń: kwadratowego prezbite
rium, prostokątnej nawy i przedsionka. W 
cerkwi zachowała się polichromia z 1735 r., 
położona na belkach ścian. Najbardziej intere
sujące pod względem układu ikonograficzne
go są malowidła przedsionka, gdzie w sceny 
znane z ikonografii wschodniej włączono 
pewne symboliczne wyobrażenia występujące 
w kościołach zachodnich. Na południowej 
ścianie pojawia się rzadka w ikonografii 
wschodniej scena Ukrzyżowania i Nawiedze
nia św. Piotra. Za chałupą ze wsi Skorodne i 
młynem wodnym z Woli Komborskiej wznosi 
się zespół cerkiewny z Rosolina. Składa się on 
z trzech obiektów: cerkwi, dzwonnicy i kostni
cy (XVIII w.). Cerkiew zbudowana została z 
modrzewia i ma ściany o konstrukcji zrębowej, 
łączone w narożach tzw. zamkami „na obłap" i 
„półobłap". Dach od strony wejścia podtrzy
mywany jest przez rysie, a belki naroży ścian 
są wysunięte i schodkowe przycięte. Wystrój 
wnętrza przypomina kościoły rzymskokatolic
kie. Są to ołtarze, obrazy i malowidła ścienne. 
W tej cerkwi nie było nigdy ikonostasu, tak 

charakterystycznego dla wyposażenia cer
kiewnego.
Mijając polanę pasterską zbliżamy się do 
terenu Łemków, na którym zasługuje na uwa
gę jednobudynkowa zagroda i spichlerzyk z 
Komańczy. Jest to przykład wieńcowej kon
strukcji ścian wykonanej z belek obrobionych 
ręcznie, łączonych „na obłap". Dach budynku 
jest dwuspadowy, pokryty słomą, zaś 
szczyty — gontem. Nad boiskiem usunięto 
odpowiedni fragment gontowego okapu, aby 
gospodarz swobodnie mógł wjeżdżać z furą 
pełną siana. Chałupa składa się z izby, leżącej 
za nią komory i sieni oddzielonej boiskiem od 
stajni z odciętą w głębi wąską komórką na 
plewy oraz wąskiego pomieszczenia magazy
nowego. Zagroda prezentuje typ budynku 
zamożnego gospodarstwa łemkowskiego. Na
tomiast spichlerzyk jest prostokątny, ma koleb
kowo sklepione podpiwniczenie z kamienia 
łamanego, jego ściany zbudowane są z bier
wion łączonych „na obłap", a dach jest dwu
spadowy, kryty słomą. Znajduje się tu także 
chałupa ze Smolnika o bogato malowanej 
elewacji, dalej kurna chata z Pielgrzymki, 
spichlerz z Bartnego oraz chałupa rozbudowa*- 
na do ośmiu pomieszczeń, której szczytowe 
ściany izb są jednocześnie ścianami spichlerza. 
Tłem dla łemkowskiej zabudowy jest wspania
ły, modrzewiowy park.
Kulturę ludową Dolinian reprezentuje m. in. 
karczma zajezdna, jeden z ostatnich zabytków 
tego rodzaju, jaki zachował się przy dawnym 
szlaku handlowym wiodącym przez Duklę na 
Węgry, oraz chałupa z Dąbrówki. Ten obiekt 
stanowi typ jednobudynkowej zagrody z po
mieszczeniami mieszkalnymi i gospodarczymi 
ukrytymi pod jednym czterospadowym słomia
nym dachem. Część gospodarcza chałupy 

odznacza się stosunkowo małym pomieszcze
niem przeznaczonym na stajnię i obszernym 
boiskiem, pełniącym równocześnie funkcję 
wozowni. W sieni znajduje się sprzęt gospo
darski, a w komorze za izbą przechowalnia 
produktów rolnych. Obecne urządzenie wnę
trza daje obraz życia stosunkowo bogatego 
gospodarza z okolic Sanoka.
Za Dolinianami zlokalizowany został drugi 
obszar należący do Pogórzan. W odróżnieniu 
od Pogórza Zachodniego, którego zabytki 
oglądaliśmy na początku naszej trasy, ten 
rejon — tak w rzeczywistości, jak i tutaj — 
charakteryzuje się rozległą równiną. Widzimy 
tu m. in. zagrodę olejarza Dominika Bogusza z 
Baryczy. Jest to budynek mieszkalno-gospo
darczy o konstrukcji wieńcowej z czterospado
wym dachem krytym słomą, składający się z 
izby, sieni, dwóch komór oraz stajni. Wnętrze 
chałupy różni się zamożnością i wyposażeniem 
niektórych pomieszczeń od gospodarstw czy
sto rolniczych. W izbie zrekonstruowano ob
szerny piec z kapą i zapieckiem. Drugi budy
nek zagrody stanowi olejarnia, która składa się 
z dwu pomieszczeń. Pierwsze pełniło funkcję 
boiska, w drugim znajduje się warsztat z prasą 
do tłoczenia oleju, który odgrywał ważną rolę 
w pożywieniu mieszkańców wsi, szczególnie 
w okresie postów. Warto dodać, że Barycz 
była miejscowością, w której pracowała więk
sza część warsztatów produkujących olej do 
celów handlowych, a pierwszą olejarnię zbu
dowano tu przed rokiem 1850. W osiemdzie
siątych latach XIX w. dwaj bracia Boguszowie 
podzielili się jej urządzeniami, po czym każdy 
dorobił brakujące części i w Baryczy pracowa
ły już dwa warsztaty. Olejarnia przeniesiona do 
parku etnograficznego posiada część urządzeń 
z pierwszego, najstarszego mechanizmu. Z tą
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zagrodą kontrastuje biedniacka chałupa z Nie- 
bocka, zbudowana w 1901 r. (data na tragarzu 
izby). Chałupa ta, nakryta czterospadowym 
dachem o konstrukcji ścian „na obłap", składa 
się z izby, sieni i później dobudowanej stajen
ki. Sprzęty w izbie są ubogie i skromne; uwagę 
zwraca łóżko z tzw. szufladą, którą na noc 
wysuwano. Chałupa reprezentuje jeden z 
prostszych typów budynku mieszkalnego roz
powszechnionego na Pogórzu wśród najuboż

szych chłopów. W jej wnętrzu jest półkurne 
urządzenie piecowe — tzw. kapa, odprowa
dzająca dym wylotem kominowym do sieni. 
Na terenie parku etnograficznego znajduje się 
także wiele drobnych obiektów. Należą do 
nich np. kapliczki — z podsanockiej wsi Li- 
szna, z 1867 r., z Jaszczwi, z pierwszej połowy 
XIX w., a także krzyż z tej samej miejscowości. 
Jest również pasieka złożona z kilkunastu uli. 
Występują tutaj ule kłodowe, tzn. dłubane w 

jednym pniu sosnowym, wierzbowym lub 
bukowym. Jedną z ich form są ule figuralne, z 
których najpiękniejszy, z masywnego pnia 
przedstawia postać św. Franciszka jako zakon
nika trzymającego w lewej ręce maleńki ul 
kłodowy nakryty chochołem.
Kończąc wędrówkę po sanockim parku musi- 
my zdać sobie sprawę z wielkiej pracy, jaką 
włożyli pracownicy muzeum w przygotowanie 
obecnej ekspozycji, która zgodnie z planami
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3. Cerkiew z Ulecza

4. Dzwonnica stojąca przy cerkwi z Dobrej Szlachec
kiej

5. Chałupy z terenu Pogórza Wschodniego

6. Fragment chałupy z Komańczy

MBL ma być stale powiększana. A więc 
najpierw następują penetracje terenowe, dzięki 
którym można uzyskać liczne materiały doku
mentacyjne, służące przede wszystkim typor 
waniu obiektów do przeniesienia na teren 
MBL; materiał ten wykorzystywany jest także 
przy projektowaniu wyposażenia wnętrz. Zgo
dnie z opracowaną typologią budownictwa 
tych regionów muzeum wykupuje z danego 
terenu właściwy obiekt. Następnie sporządza 

się dla niego szczegółowy plan architektoni
czny. Dopiero po wykonaniu planu cieśle 
przystępują do rozbiórki obiektu, która odby
wa się pod nadzorem specjalistów. Każdy 
element rozebranego budynku otrzymuje 
oznakowanie, które nanosi się na rysunek 
inwentaryzacyjny. Po przewiezieniu elemen
tów budowli cały materia) budowlany jest 
konserwowany i impregnowany, a brakujące 
części uzupełniane. Elementy zniszczone od

twarzane są z nowego drewna, przy zachowa
niu wymiarów i gatunku dawnego budulca. 
Po konserwacji materiał przeniesiony zostaje 
na wyznaczoną działkę przewidzianą w planie 
ogólnym i na podstawie inwentaryzacji po
miarowej montuje się całość. Następnie dach 
kryje się słomą lub gontem, rekonstruuje się 
gliniane podłogi i buduje piec, który ze wzglę
du na kruchość materiału nie jest przenoszony 
w oryginale.
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7. Budynek kuźni z Wyżnego

8. Wnętrze chałupy z Niebocka (wszystkie zdjęcia: 
W. Jankowski)

8

Boisko — pomieszczenie w zagrodzie (najczęściej 
jednobudynkowej) przylegające bezpośrednio do 
pomieszczenia, gdzie przebywały zwierzęta.

7

Oprócz zabytków architektonicznych, MBL 
zgromadziło także wiele eksponatów z zakresu 
etnografii i sztuki, w tym sztuki ludowej i 
folkloru. Zbiory te znajdują się w magazynach 
muzealnych i często wypożycza się je innym 
muzeom organizującym wystawy. Najbardziej 
cennymi eksponatami' są ikony, z których 
najstarsze pochodzą z XV i XVI w.
Trzeba dodać, że Muzeum Budownictwa Lu
dowego w Sanoku obejmuje swą działalnoś
cią nie tylko obszar skansenu, ale także spra
wuje opiekę merytoryczną i konserwatorską 
nad obiektami ludowej architektury drewnia
nej znajdującymi się w naturalnym środowi
sku. Są to tzw. oddziały terenowe MBL znaj
dujące się w Dobrej Szlacheckiej (dzwonni- 
ca-cerkiew z XV-XVII w.), w Uluczu 
(cerkiew — jeden z najcenniejszych zabyt
ków budownictwa drewnianego w dawnym 
województwie rzeszowskim) oraz w Haczowie 
(drewniany kościół gotycki).
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 
jest, jak dotychczas, najbardziej rozbudowa
nym muzeum na wolnym powietrzu w Polsce. 
Stanowi ono samodzielną placówkę adminis
tracyjną i naukową z pierwszym w historii 
polskiego muzealnictwa statutem muzeum 
skansenowskiego, na którym wzorowały się 
inne muzea tego typu. Dla upowszechnienia 
budownictwa i sztuki ludowej Beskidu Niskie
go, Bieszczadów i Podkarpacia, a także w celu 
upowszechnienia włashych doświadczeń i 
osiągnięć w tym zakresie wydaje ono własny 
periodyk, „Materiały Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku", poświęcony zagadnie
niom ochrony i konserwacji zabytków oraz 
wynikom badań naukowych.

Anna i Zbigniew Mietlińscy

Słownik terminów

Babiniec (lub kruchta) — przedsionek kościoła, 
przylegający do ściany frontowej przed głównym 
wejściem lub znajdujący się wewnątrz kościoła pod 
chórem i organami; w większych dworach szlachec
kich specjalnie wydzielona izba.

Konstrukcja krokwiowo-jętkowa — poszycie 
dachu dźwigane jest przez krokwie, czyli belki 
drewniane opierające się jednym końcem o zwień
czenie ściany, a drugim końcem o kalenicę, czyli 
krawędź grzbietową dachu; kalenica usztywniona 
jest jętkami (poziomymi konstrukcjami) więżącymi 
parę krokwi, zabezpieczając je przed rozsunięciem.

Legar — gruba belka stosowana jako podstawa 
(podpora) pod ciężkie przedmioty lub podłoże pod 
deski podłogowe.

„Na obłap" — łączenie belek na narożnikach sty
kających się ścian budynku za pomocą prostokąt
nych nacięć.

Rysie — silnie wystające zręby górnych, podokapo- 
wych belek w drewnianych chałupach, niekiedy 
bardzo efektownie zdobione.

Soboty — niskie podcienia otaczające kościół 
drewniany z zewnątrz, na całym obwodzie lub jego 
części.

Tragarz — belka nośna sufitu w konstrukcji chaty. 

Wyżka — część strychu zamieniona na komorę, 
wyodrębniająca się z dachu charakterystycznym 
gankiem opasującym dookoła chatę; chałupy z „wyż
ką" stawiane były zazwyczaj przez zamożnych chło
pów na przełomie XVIII i XIX w.
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nasz felieton

Terminologia na zamówienie
W licznych listach przysyłanych przez Czytelników do redakcji „Spotkań 
z zabytkami" sprawa właściwej terminologii używanej przez specjali
stów od ochrony zabytków (a zbyt często wypaczanej przez autorów 
informacji prasowych) zajmuje sporo miejsca. Czy jednak te najczęściej 
stosowane terminy dadzą się wyjaśnić raz na zawsze? Otóż niejedna 
definicja, której celem jest „zwięzłe wyluszczenie treści pojęcia (defi- 
niendum) za pomocą różnych pojęć (definiens)", jak uczy W. Kopaliń
ski w Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, przecho
dziła długą ewolucję, zanim została ukształtowana ostatecznie. Także w 
odniesieniu do ochrony zabytków wiele terminów potrzebowało wielu 
lat konserwatorskich doświadczeń, aby ich znaczenie otrzymało obecną 
formę. Przykład stanowi termin „konserwacja", która jeszcze w ubieg
łym stuleciu zwana była m.in. „restauracją", a obecnie te terminy mają 
inne niż dawniej znaczenie.
Zacznijmy więc od tego właśnie, najczęściej używanego terminu, 
znajdującego się często w nazwach instytucji lub uczelni. Zachowanie i 
utrzymywanie zabytków w pierwotnej, autentycznej formie, bez naru
szania ich oryginalnej struktury i estetycznego wyrazu nazywamy 
konserwacją (łac. conservo — przechowywać, utrzymywać we 
właściwym stanie). Tzw. Karta Wenecka, czyli Międzynarodowa Karta 
Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych, uchwalona 
w 1964 r. w Wenecji, precyzuje dalsze konsekwencje tej definicji 
odnoszące się do: społecznego użytkowania zabytków po konserwacji, 
co jednak nie może „pociągać za sobą zmian układu łub wystroju 
budowli"', konserwacji otoczenia zabytku, które podlega ścisłej ochro
nie; zakazu oddzielania od zabytku „elementów malarskich, rzeźbiar
skich łub zdobniczych".
Restauracja (łac. restaurare — odnawiać, naprawiać) jest terminem 
używanym dawniej na określenie odnawiania i zabezpieczania zabyt- 
ków. Polegało to wówczas na częściowym uzupełnieniu zabytku za 
pomocą nowych materiałów dla przywrócenia mu pierwotnego wyglą
du. Różnie z tym pierwotnym wyglądem zabytku po .restauracji bywało, 
czego przykładem są dzieła francuskiego architekta Eugeniusza Viollet- 
lę-Duca (1814—1879), dążącego nie tylko do naprawy obiektu, ale do 
odbudowania go „w stanie takim, w jakim mógł nawet nie istnieć w 
określonej chwili w przeszłości", jak pisał i co realizował, np. na zamku 
Pierrefonds we Francji. Jest to niezgodne z dzisiejszymi metodami 
konserwacji. Według Karty Weneckiej restauracja jest zabiegiem 
wyjątkowym i powinna mieć na celu „zachowanie i ujawnienie 
estetycznej i historycznej wartości zabytku oraz polega na poszanowa
niu dawnej substancji i elementów stanowiących autentyczne doku
menty przeszłości". \N pracach restauracyjnych można sięgać do 
nowoczesnych technik konserwatorskich i budowjanych, ale „elementy 
przeznaczone do zastąpienia części brakujących powinny harmonijnie 
włączyć się do całości, odróżniając się zarazem od partii autentycznych, 
ażeby restauracja nie fałszowała dokumentu sztuki i historii". Do 
zilustrowania tego ostatniego stwierdzenia mogą posłużyć mury 
obronne Starego Miasta w Warszawie, na których wyraźnie, linią 
ciemnego cementu, zostały oddzielone części autentyczne od dobudo
wanych. A działo się to na dobrych kilka lat przed uchwaleniem Karty 
Weneckiej.
Następny termin — renowacja (łac. renovatio — odnowienie) — 
używany na określenie prac zmierzających do odnowienia zabytku. Z 
kolei rekonstrukcja (łac. reconstructio — odbudowa, odtworzenie), 
według Słownika terminologicznego sztuk pięknych, polega na uzupeł
nieniu bardzo dużych zniszczeń lub na całkowitym odtworzeniu 
zniszczonego zabytku na podstawie zachowanych źródeł archiwalnych 
(dokumentacja, pomiary, widoki itp.) lub analogii stylowych. Przykład 
również Warszawy: Barbakan jest po prostu makietą w skali 1:1. Lecz 

rekonstrukcja zabytku jest dopuszczalna przez konserwatorów tylko w 
okolicznościach wyjątkowych, popartych pobudkami emocjonalnymi, 
estetycznymi, politycznymi i z punktu widzenia teorii konserwacji nie 
jest czynnością konserwatorską. Jeszcze do niedawna odbudowę 
Zamku Królewskiego w Warszawie określało się jako rekonstrukcję. 
Prof. Jan Zachwatowicz wprowadził nowe pojęcie — restytucja (łac. 
restitutio — odtworzenie, przywrócenie dawnego stanu rzeczy, napra
wienie szkody). Chodzi o to, że w wypadku Zamku zachowało się 
bardzo dużo elementów budowlanych, np. fundamenty, piwnice, detali 
architektonicznych, np. portale, obramienia okienne, gzymsy, oraz detali 
wystroju wewnętrznego; fragmenty te są obecnie wkomponowywane 
w bryłę Zamku, nie jest on więc rekonstruowany, lecz restytuowany. 
Nie tylko do jednego obiektu odnosi się termin rewaloryzacja (łac. 
reva/ere — przywracanie wartości), ale do całego zabytkowego miasta, 
dzielnicy lub kwartału. Prace rewaloryzacyjne są obecnie prowadzone 
m.in. w Krakowie i Zamościu, i polegają nie tylko na modernizacji 
urbanistyczno-budowlanej, lecz także na ochronie, konserwacji i 
właściwej ekspozycji historycznych wartości miasta. Rewaloryzacja 
wymaga udziału wielu fachowców z różnych dziedzin (por. W. 
Kalinowski, Czy ocalimy nasze zabytkowe miasta?, „Spotkania z 
zabytkami", 1978).
Używane są jeszcze takie terminy, jak zabezpieczenie (np. dachu), 
wzmocnienie (np. stropu), odsłonięcie lub oczyszczenie (np. z 
dobudówek zasłaniających wartości artystyczne obiektu), adaptacja 
(przystosowanie zabytku do nowych potrzeb) itd., itd.
Terminów określających różne prace zmierzające do ochrony zabytków 
jest, jak widać z tych przykładów, bardzo wiele. Abyśmy jednak stali na 
pewnym gruncie (np. w czasie lektury „Spotkań z zabytkami"), trzeba 
dodać kilka innych, związanych zresztą ściśle z uprzednio wymieniony
mi. Często można spotkać się z terminem „konserwatorstwo". Nie jest 
to bynajmniej małżeństwo zajmujące się konserwacją, ale dziedzina 
wiedzy. Według prof. Jerzego Remera konserwatorstwo razem z 
historią sztuki i nauką o zabytkach, czyli zabytkoznawstwem — 
zajmuje się badaniami zabytków, sposobami ich konserwacji, ochrony 
technicznej i utrwalaniem dla przyszłych pokoleń. Z kolei konserwa
torami nazywamy ludzi zajmujących się albo manualną konserwacją 
konkretnych zabytków (pracownicy laboratoriów lub pracowni konser
watorskich), albo opiekujących się zabytkami znajdującymi się na 
danym obszarze w imieniu władz państwowych i prawa, co określa 
„Ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach" z 15.11.1962 r. W tym 
drugim wypadku mowa jest oczywiście o wojewódzkich konserwato
rach zabytków.
Z przytoczonych terminów wynikają różne sposoby prowadzenia prac 
konserwatorskich. Widać też podstawowy kierunek tych prac — we 
wszystkich wypadkach interwencji konserwatorskiej główną rolę 
odgrywa fakt niepowtarzalności dzieł sztuki, co nakłada na nas 
obowiązek zachowania ich w autentycznej formie. Natomiast wprowa
dzenie zmian musi być uwarunkowane rzeczywistą koniecznością. 
Toteż dzisiejsze konserwatorstwo unika i powinno unikać rekonstrukcji 
pochłaniającej nie tylko czas, ale przede wszystkim fundusze, za które 
można przecież wykonać „drobne" prace, jak zabezpieczenie, wzmoc
nienie, a niekiedy nawet przeprowadzić pełną konserwację niejednego 
wartościowego obiektu zabytkowego. Czy nie bliższa naszym odczu
ciom będzie ruina średniowiecznego zamku (oczywiście odpowiednio 
zabezpieczona) od świadomości, że zwiedzany przez nas, pachnący 
świeżym tynkiem zamek został zbudowany od podstaw, że każdy detal 
czy element wystroju wewnętrznego to po prostu mniej lub bardziej 
współczesne kopie? Co ku uwadze i przemyśleniu wszystkim polecamy.

Felietonista
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sylwetki
Profesor Stanisław Lorentz

Bardzo trudno jest nakreślić w krótkim artykule sylwetkę człowieka, który dla 
kultury polskiej położył tak ogromne zasługi, a obecnie tworzy najwspanialszy 
klejnot swego życia - restytuowany z popiołów Zamek Królewski w Warszawie. 
Osłaniał go, ratował, zabezpieczał i kreował w imię najszczytniejszych idei narodo
wych, jako Polak, historyk sztuki, konserwator zabytków i muzeolog. Dlatego też 
niech mi będzie wolno w nocie biograficznej przytoczonej za Stefanem Kozakiewi
czem („Nauka Polska", nr 6, 1955, s. 63-69) pokazać dotychczasową drogę życiową, 
rozległość horyzontów i zainteresowań prof, dra Stanisława Lorentza i na tym tle 
naszkicować główny nurt Jego działań muzealno-konserwatorskich.

Stanisław Lorentz urodził się 28 kwietnia 1899 r. 
w Radomiu. W 1917 r. ukończył gimnazjum 
Wojciecha Górskiego w Warszawie. Tu też 
wstąpił na Uniwersytet i w 1924 r. na Studium 
Historii Sztuki uzyskał doktorat z filozofii. W 
latach 1922—1926 był asystentem prof. Zyg
munta Batowskiego na tymże Studium. W 
latach 1929—1935 pełnił funkcję konserwato
ra zabytków i kierownika Oddziału Sztuki 
województw wileńskiego i nowogródzkiego, 
wykładając równocześnie konserwację zabyt
ków na Uniwersytecie Wileńskim oraz prowa
dząc konserwację ruin zamków średniowiecz
nych w Wilnie, Miodnikach, Krewie i No
wogródku, a także restaurację bazyliki wileń
skiej.
W 1935 r. objął stanowisko wicedyrektora, a 
w rok później dyrektora Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Dzięki swojej energii, w 1938 r. 
doprowadził do zakończenia przewlekłej bu
dowy nowego gmachu myzeum. Stworzył 
nowoczesną instytucję muzealną i badawczą, 
która już przed drugą wojną światową zaczęła 
odgrywać ważną rolę pośród wielkich mu
zeów europejskich. Podjął współpracę z Za
kładem Archeologii Klasycznej Uniwersytetu 
Warszawskiego, kierowanym przez prof, dra 
Kazimierza Michałowskiego, co pozwoliło na 
stworzenie w muzeum nowego działu sztuki 
starożytnej.
We wrześniu 1939 r. został bliskim współpra
cownikiem ówczesnego prezydenta m. st. War
szawy — Stefana Starzyńskiego i z jego 
upoważnienia zorganizował akcję ochrony 
stołecznych zbiorów sztuki, a przede wszyst
kim Zamku Królewskiego, Łazienek oraz nie
których bezcennych kolekcji prywatnych. W 
czasie okupacji Muzeum Narodowe było o- 
środkiem antyhitlerowskiej akcji w obronie 
dóbr kulturalnych. Stanisław Lorentz rozwiną) 
szeroką działalność konspiracyjną dokumento
wania strat kultury polskiej, a po upadku 
Powstania Warszawskiego kierował tzw. 
pruszkowską akcją ratowania bezcennych 
skarbów kultury, dzieł sztuki, archiwaliów i 
bibliotek z płonącej i systematycznie niszczo
nej Warszawy.
Natychmiast po wyzwoleniu Warszawy zgro
madził wokół siebie współpracowników i 
przystąpił do odbudowy muzeum. Już 3 maja 
1945 r. dokonał otwarcia pierwszej w zni
szczonym mieście wystawy pt. „Warszawa 
oskarża". W lutym 1945 r. został dyrektorem 
Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabyt
ków, którą kierował do 1951 r., przeprowadził 

rewindykację zagrabionych zbiorów oraz 
stworzy) fundamenty nowoczesnej organizacji 
muzealnictwa i ochrony zabytków w Polsce 
Ludowej.
W latach pięćdziesiątych skoncentrował się na 
pracach muzealnych, tworząc wielkie znaczą
ce wystawy, jak np. „Wiek oświecenia w 
Polsce" i „Odrodzenie w Polsce".
Po wojnie Muzeum Narodowe w Warszawie 
rozbudowuje się organizacyjnie i naukowo, 
stanowiąc czołową polską instytucję muzeal
ną. Rozwijają się także utworzone w 1945 r. 
oraz powoływane kolejno oddziały muzeum w 
pałacach w Wilanowie, Nieborowie (z Arka
dią), w Łazienkach i Królikarni oraz Muzeum 
Regionalne w Łowiczu i Muzeum Plakatu w 
Wilanowie. W tym czasie, w latach 1945- 
-1951, Stanisław Lorentz był kierownikiem 
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu War
szawskiego, gdzie w 1954 r. uzyskał tytuł 
profesora zwyczajnego. W 1949 r. został 
członkiem korespondentem Polskiej Akademii 
Umiejętności, a następnie Polskiej Akademii 
Nauk, która w 1964 r. powołała Go na członka 
rzeczywistego.
Profesor Lorentz prowadzi ożywioną działal
ność międzynarodową w dziedzinie muzeal
nictwa i ochrony zabytków. Od 1948 r. do 
chwili obecnej jest przewodniczącym Polskie
go Komitetu Narodowego Międzynarodowej 
Rady Muzeów (ICOM), a od powstania, tj. od 
4 964 r. przewodniczącym Polskiego Komitetu 
Narodowego Międzynarodowej Rady Zabyt
ków i Zespołów Zabytkowych (ICOMOS). W 
obu tych organizacjach pełnił wiele zaszczyt
nych funkcji na forum międzynarodowym, a 
obecnie został wyróżniony członkostwem ho
norowym ICOM i ICOMOS. Szczególne zasłu
gi położył prof. Stanisław Lorentz jako współ
organizator Centrum Badań nad Konserwacją 
i Restauracją Dóbr Kultury w Rzymie 
(ICCROM); od 1959 r. przez sześć lat pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego i przez następ
ne sześć lat funkcję przewodniczącego Rady 
ICCROM. Z bogatej działalności społecznej 
Wymienić należy pełnienie funkcji prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i od ośmiu 
lat jako wiceprezes Obywatelskiegp Komitetu 
Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie 
kieruje Kuratorium Zamkowym, gdzie współ
pracując z prof, drem Aleksandrem Gieyszto
rem i prof, drem Janem Zachwatowiczem 
określa naukowe i muzealne zasady restytucji 
Zamku. Jest członkiem wielu organizacji na
ukowych i społecznych.

Z dzieł i czynów stanowiących pokłosie dłu
giego, stale aktywnego, rozumnego i odwa
żnego życia należy przypomnieć te, które 
wychodząc z poszczególnych pasji: historyka 
sztuki, konserwatora zabytków i muzeologa — 
splatają się i tworzą nowe, oryginalne dokona
nia.
Przejęcie przez Muzeum Narodowe w Warsza
wie dnia 3 lutego 1945 r. zespołu pałacowo- 
-parkowego w Nieborowie przyczyniło się do 
powstania nowej w polskim muzealnictwie i 
konserwatorstwie koncepcji zmiany dotych
czasowej funkcji zespołu w imię ochrony 
wartości artystycznej i ze względu na jego, 
wyjątkowe znaczenie w dziejach kultury pol
skiej. O ile za pierwszą inicjatywę utylitarnej 
adaptacji obiektu zabytkowego w interesie 
jego ochrony można uważać opracowany w 
1905 r. przez arch. Czesława Przybylskiego 
prójekt przystosowania zabudowań opactwa 
cystersów w Sulejowie na cele szkoły rolni
czej, to przejęta bez istotnych zmian budowla
nych Radziwiłłowska rezydencja została wypeł
niona treścią muzealną i w nowej geografii 
kulturalnej stała się ważnym ośrodkiem życia 
intelektualnego kraju i miejscem spotkań mię
dzynarodowych. Dla historyka sztuki wyjątko
wość pałacu w Nieborowie polegała również 
na tym, że „... zachowa! (on) autentyczne 
wyposażenie wnętrz i bardzo cenne kolekcje. 
Po zniszczeniach z czasów ostatniej wojny 
obok Wilanowa i Łańcuta jedynie tylko Niebo
rów zachowa! charakter magnackiej rezyden
cji, typowej dla okresu baroku, rokoka i klasy
cyzmu z uzupełnieniami z XIX i XX w." (St. 
Lorentz, Dzieje Muzeum Narodowego w 
Warszawie, „Rocznik Muzeum Narodowego w 
Warszawie", VI, 1962, s. 74). Dla zachowania 
nie zniekształconego obrazu przestrzennych i 
krajobrazowych walorów układu rezydencji 
wiejskiej włączone zostały do Muzeum Na
rodowego również zabudowania mieszkalne i 
folwarczne wraz z ponad 40-hektarowym 
obszarem ziemi dla prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także z sadami i ozdobnym 
parkiem. Posunięcie to z jednej strony miało 
zagwarantować utrzymanie pierwotnego prze
znaczenia obiektów zabytkowych, by nadal 
były wykorzystywane do tych samych celów 
rolniczych, zachowanie naturalnego sąsiedz
twa pałacu, podjazdu, ogrodu i gospodarstwa, 
a z drugiej strony — stworzyć rodzaj strefy 
konserwatorskiej zabezpieczającej otoczenie 
zespołu przed nie kontrolowaną urbanizacją 
wsi Nieborów. Wywodziło się to stąd, że prof. 
Lorentz w swojej działalności konserwator
skiej kierowa) się nie formalnymi rozwiązania
mi, lecz znaczeniem treści dzieła czy zespołu i 
jej uwarunkowaniami dla praktyki, którą z 
kolei cechowało widzenie integralności kom
pozycji programowej, funkcjonalnej i prze
strzennej.
Wielką koncepcją konserwatorską opartą na 
warsztacie pracy historyka sztuki było stwo
rzenie programu zagospodarowania na cele 
muzealne zespołu wilanowskiego, a następnie 
roztaczanie stałej opieki nad przeprowadzony
mi kompleksowymi robotami konserwatorski
mi, zmierzającymi do przywrócenia zespołowi 
pierwotnego stanu technicznego, historyczne
go i plastycznego. Po wojnie przede wszyst
kim odbudowano i zrekonstruowano ogród 
pałacowy według projektów prof. Gerarda 
Ciołka. Później, w latach 1955—1962, wyko-
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nano zasadnicze roboty konserwatorskie w 
pałacu. Najistotniejsze prace dotyczyły przy
wrócenia historycznego charakteru i wyposa
żenia wnętrz pałacowych. Wysokiej wartości 
historycznej i artystycznej zespół apartamen
tów mieszkalnych z XVII, XVIII i XIX stulecia, 
więżących się z osobą króla Jana III Sobie
skiego oraz mecenatem kolejnych właścicieli 
Wilanowa: Sieniawskiej, Czartoryskich, Lubo
mirskich i Potockich, został uzupełniony gale
rią malarstwa oraz zbiorami rzemiosła artysty
cznego i sztuki Dalekiego Wschodu.
W 1960 r. po przeprowadzeniu rozległych prac 
konserwatorskich otwarte zostało muzeum w 
„Pałacu na Wyspie" w Łazienkach, jako od
dział Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Należały wówczas do niego Biały Domek i 
teatr wraz z Galerią Rzeźb w Starej Pomarań
czami. Natomiast park, zmieniając kolejnych 
administratorów, stopniowo zatracał swój za
bytkowy charakter poprzez wprowadzenie nie
odpowiednich programów użytkowych, a tak
że poprzez niewłaściwy sposób pielęgnacji 
zieleni. Nie można było się zgodzić — odczu
wała to również opinia publiczna — by jeden z 
najwspanialszych zespołów pałacowo-ogro- 
dowych w świecie, na trwałe związany z 
historią państwa i narodu, a w szczególności z 
historią Warszawy, traktowany był jako dziel
nicowy park wypoczynku i rozrywki.
Dopiero w 1977 r. na wniosek prof. Stanisła
wa Lorentza zapadła decyzja o przejściu ogro
du wraz z pozostałymi pawilonami, zabudo
waniami i tzw. folwarkiem pod bezpośrednią 

opiekę Muzeum Narodowego, z tym że odręb
ny charakter zachował pałac Myślewicki, peł
niący rządowe funkcje reprezentacyjne. 
Umożliwiło to podjęcie działań w dwóch 
kierunkach: stworzenia programu rewaloryza
cji Łazienek jako zabytku wyjątkowej wartości 
historycznej i artystycznej o randze pomnika 
kultury narodowej oraz powołania organizacji, 
która zdolna byłaby przeprowadzić ich rewalo
ryzację i zapewnić stałą opiekę konserwator
ską nie tylko Łazienkom, ale również pozosta
łym zespołom pałacowo-ogrodowym Muzeum 
Narodowego w Warszawie. W powstającym 
obecnie pod kierunkiem prof. Stanisława Lo
rentza kompleksowym planie zagospodarowa
nia przestrzennego Łazienek splatają się 
wszystkie dotychczasowe doświadczenia kon
serwatorskie, a zwłaszcza nieborowskie, arka
dyjskie i wilanowskie. Ranga i treść tego 
cennego zespołu określają jego funkcje mu
zealne i rolę jako ośrodka upowszechnienia 
kultury, a tym samym eliminują wszystkie 
funkcje przypadkowe. Tak więc wydatnie zo
stanie poszerzony program muzealny (stała 
wystawa historii Łazienek w Podchorążówce, 
Muzeum Łowiectwa w Koszarach Kantoni- 
stów, może Muzeum Jeździectwa w Stajniach 
Kubickiego itp.), program kulturalny (np. imp
rezy muzyczne i teatralne), program obsługi 
publiczności itp. Dlatego tez zgodna z charak
terem zespołu nowa treść ma być kanwą dla 
rewaloryzacji architektury i zieleni, ma umożli
wić wydobycie wartości historycznych, a w 
szczególności rolę, jaką odegrały Łazienki w 

okresie Oświecenia. Tak pojęta rewaloryzacja 
ma również wpłynąć na podniesienie znacze
nia Łazienek jako ważnego elementu w urba
nistyce Warszawy, leżącego na historycznym 
trakcie prowadzącym od Zamku Królewskiego 
do Wilanowa.
Do realizacji zadań dotyczących rewaloryzacji 
zespołów pałacowo-ogrodowych powołany 
został Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów 
Pałacowo-Ogrodowych Muzeum Narodowe
go w Warszawie, przy którym utworzono 
następujące oddziały wykonawcze: w Łazien
kach (obejmujący również Królikarnię), w 
Wilanowie i w Nieborowie (obejmujący Arka
dię). W przyszłości przewidziane jest jeszcze 
utworzenie oddziału zajmującego się ogroda
mi przy Zamku Królewskim w Warszawie. 
Zadaniem Zarządu, poza administrowaniem 
tymi zespołami, jest prowadzenie pielęgnacji 
zieleni, a więc dysponowanie ekipami ogrod
niczymi, konserwacji drzewostanu, konserwa
cji wód, budowy i konserwacji dróg, produkcji 
materiału ogrodniczego (kwiaty, drzewka itp). 
Inne ekipy opiekować się będą obiektami 
architektury, małą architekturą i rzeźbą parko
wą. Będą to ekipy murarskie, malarskie, insta
lacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych 
oraz pracownie specjalistyczne do konserwacji 
kamienia i rzeźby. Ponadto Zarząd ma pełnić 
wiele innych funkcji, jak np. opiekę ichtiologi- 
czną i zoologiczną w środowiskach parko
wych oraz zapewnić porządek i ochronę ma
jątku Muzeum Narodowego. Powołanie Za
rządu Ochrony i Konserwacji Zespołów 
Pałacowo-Ogrodowych może być również 
rozumiane jako chęć — często wyrażana przez 
prof. Lorentza — przywrócenia ginącego za
wodu ogrodnika, który pielęgnowałby najlep
sze tradycje sztuki, a także chęć stworzenia 
„naturalnych" warunków permanentnej kon
serwacji zabytków architektury i układów 
zieleni oraz rozwinięcia profilaktyki konserwa
torskiej jako modelowego rozwiązania dla 
warunków polskich. Organizacja skupiająca 
wiele różnorodnych specjalności może stać się 
przy współpracy z innymi ośrodkami konser
watorskimi (krajowymi i zagranicznymi) — 
prawdziwym „laboratorium" metod w dziedzi
nie ochrony i konserwacji zespołów pałaco
wo-ogrodowych.
Klamrą spinającą całą działalność konserwa
torską prof. Stanisława Lorentza jest Zamek 
Królewski w Warszawie. Dla Profesora naj
istotniejszą sprawą jest znaczenie jego odbu
dowy dla narodu, państwa i społeczeństwa, 
gdyż dopiero określenie, jakich treści staje się on 
symbolem, pozwoliło na przyjęcie programu 
i ustalenie funkcji. Barbarzyńskie zniszczenie 
Zamku Królewskiego i zamierzona obywatel
skimi środkami jego restytucja dopełniają war
stwą emocjonalną program wnętrz zamko
wych, aktualizując jedno z pierwszych muzeal
nych haseł: „Przeszłość — Przyszłości".
W osiemdziesięciolecie urodzin prof, dra Sta
nisława Lorentza, orędownika kultury polskiej 
i przewodnika muzeologów i konserwatorów, 
niech mi będzie wolno poświęcić Mu ten choć 
z konieczności niepełny i fragmentarycznie 
naszkicowany obraz niezwykle aktywnej i 
rozległej działalności muzealno-konserwa- 
torskiej, która począwszy od czasów wileń
skich aż po dzień dzisiejszy wypełniona jest 
czynem, pozostawiającym trwałe i nieprzemi
jające ślady.

Andrzej Michałowski
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to te± są zabytki
I . '

... kalendarze
„Łże jak kalendarz", „koncept z kalendarza", ale i „człowiek 
bez kalyndarza, to jak ksiondz bez brewijorza" - mówią 
staropolskie porzekadła. Świadczy to o tym, że kalendarz 
należy do najstarszych i od dawna najpopularniejszych wy
dawnictw.
Narodził się u ludów Wschodu, 
tam gdzie zajmowano się astro
nomią. Układali go Chińczycy, 
Majowie, Egipcjanie, potem Gre
cy, Rzymianie, Arabowie. W ciągu 
stuleci zmieniał się jego charakter 
i forma. Zasadniczą jednak częścią 
jest tzw. kalendarium, tj. spis re
jestrujący wszystkie dni w roku z 
oznaczeniem świąt, podziałem na 
tygodnie i miesiące, a więc rozli
czenie czasu upływającego i nad
chodzącego. W średniowieczu 
dopisywano go do brewiarzy, 
mszałów i ksiąg do nabożeństwa, 
i wraz z nimi stanowił nierozłą
czną całość. Dopiero wynalazek 
druku spowodował, że kalendarze 
stały się wydawnictwami sa
moistnymi, o poszerzanym zakre
sie, wzbogaconymi prognostyka
mi pogody, opracowanymi na 
podstawie różnego położenia pla
net. W XVI w. przepowiednie te 
odnosiły się również do zdrowia i 
powodzenia człowieka, a więc nie 
bez znaczenia była data strzyżenia 
włosów i puszczania krwi. Nauka 
medycyny łączyła się wówczas z 
astrologią, którą jako przepowia
dającą przyszłość nazwano „iudi- 
ciaria", stąd też kalendarze zwano 
często „iudicie".
Najstarszy drukowany kalendarz 
— to jeden z trzech kalendarzy 
Jana Gutenberga — Kalendarz 
Turecki z 1455 r. Pierwszym dru
kiem, który powstał w Polsce, jest 
Kalendarz Krakowski, drukowany 
przez Kaspra Straubego na rok 
1474, a tłoczony w 1473 r. Nato
miast pierwszy kalendarz w języku 
polskim, rzekomo na 1516 r., zos
tał ustalony przez K. Piekarskiego 
w artykule Kalendarz i prognosty
ki w Polsce XV i XVI stulecia jako 
prognostyk na 1531 r., redakcji 
Mikołaja z Szadka.

W XVI w., dzięki wprowadzeniu 
języka polskiego i ilustracji drze
worytniczych, kalendarze stały się 
obok książek do nabożeństwa 
najpopularniejszą lekturą szero
kich mas społecznych. Autorami 
ich byli najczęściej profesorowie, 
początkowo krakowskiej „Almae 
Matris", później też akademii 
zamojskiej — matematycy i astro
logowie (najsławniejsi: Stanisław 
i Franciszek Niewiescy, Stanisław 
Duńczewski), którzy urozmaicali 

skromny materiał prognostyków 
wiadomościami, nie zawsze 
prawdziwymi, z życia codzienne
go oraz informacjami polityczny
mi krajowymi i zagranicznymi.
W epoce Oświecenia kalendarz 
zrywa z wróżbiarstwem i staje się 
nie tylko lekturą użytkową, ale 
także atrakcyjną lekturą do czyta
nia, formą gazety o różnorodnej 
treści. Jest więc nie tylko pewne
go rodzaju małą encyklopedią 
gospodarsko-lekarską z poradami, 
jak nawozić grunty, wyleczyć 
dziecko z dezynterii, a konia z 
nosacizny, lecz także informato
rem historycznym i politycznym, 
przynoszącym najświeższe wia
domości z bieżącej kroniki pol
skiej i obcej, wzbogaconym opi
sami geograficznymi różnych kra
jów świata,^notatkami o kurio
zach, odkryciach i wynalazkach, 
utworami moralizatorskimi wier
szem i prozą. Ten nowy typ kalen
darza uniwersalnego, zwanego 
politycznym, którego pierwowzo
rem był paryski Almanach Royal 
z 1699 r„ został stworzony w 
Polsce przez Jana Poszakowskie- 
go z Wilna. W jego Kalendarzu 
Polskim i Historycznym na rok 
1738 wróżbiarski prognostyk zo
stał zastąpiony „Ciekawostkami 
fizycznymi", tj. artykułami z zakre
su nauk przyrodniczych oraz his- 
toryczno-geograficznych, wzbo
gaconych wykazami kawalerów 
orderów Orła Białego i Św. Sta
nisława, a także przedrukami naj
ważniejszych ustaw rządowych.
W Wielkich księgozbiorach biblio
tecznych znajdują się jeszcze do 
dziś kalendarze. Wyszły nawet 
drukiem katalogi starodruków ka
lendarzowych Biblioteki Kórnic
kiej pióra Kamili Kłodzińskiej oraz 
Biblioteki Ossolineum pióra Bar
bary Górskiej. Niejako ich konty
nuacją jest katalog Stare kalen
darze i almanachy w zbiorach 
Biblioteki Muzeum-Zamku w 
Łańcucie, który obejmuje ok. 300 
woluminów od końca XVII w. do 
1941 r„ polskich i obcych, głów
nie z XIX stulecia, ze szczegóło
wym rozpisaniem zawartości treś
ciowej poszczególnych roczni
ków. Ciekawsze z nich były pre
zentowane na wystawie zorgani
zowanej w komnatach zamko
wych z okazji XVIII festiwalu „Dni 

Muzyki Kameralnej" w Łańcucie. 
Wystawiono również zegary z ka
lendarzami (m.in. łańcuckie: kaf- 
lak z 1620 r. N. Dama z Torunia, 
P.P. Rollanda z Paryża z 1782 r.) 
oraz kalendarze tzw. wieczne z 
miedzi, mosiądzu i srebra, dzie
więtnastowieczne niemieckie? 
francuskie, Breveta i innych wy
pożyczone z Państwowego Mu
zeum im. Przypkowskich w Jęd
rzejowie.
W zbiorach muzealnych często 
spotykamy się z kalendarzami na 
różnego rodzaju zabytkowych 
przedmiotach (w Muzeum Naro
dowym w Krakowie jest nawet 
kalendarz na tasaku z 1528 r„ 
wyrobu J. Gemlicha z Bawarii) i 
nikt nie kwestionuje, że są to 
zabytki, ponieważ są dziełami 
sztuki mającymi wartość muzeal
ną i historyczną, jako dokumenty 
przeszłości. Starodruki — wiado
mo — to też są zabytki, ale wy
dawnictwa kalendarzy sprzed stu, 
sprzed pięćdziesięciu lat, nie mó
wiąc o współczesnych nam — czy 
także?
Niezwykły rozwój polskich kalen
darzy różnego typu nastąpił zwła
szcza w połowie XIX i na począt
ku XX w. (do pierwszej wojny 
światowej). Wiele z nich było 
informatorami „branżowymi" lub 
miało charakter poradników dla 
ludzi o określonych zainteresowa
niach i zawodach (rolnicze, lekar
skie, nauczycielskie), dla węższe
go kręgu czytelników z różnych 
grup społecznych, np. dla ludu, 
dla kobiet, dla robotników, na
ukowe lub pseudonaukowe, jak 
również rozrywkowe, w których 
zwłaszcza pod koniec ubiegłego 
stulecia przemycano hasła 
narodowo-wyzwoleńcze. Do gru
py tych ostatnich należą kalenda
rze humorystyczno-satyryczne. 
Ich żywot nie przekraczał 
przeciętnie pięciu lat, z powodu 
bezwzględnej cenzury zaborców. 
Większość tych wydawnictw, 
m.in. Różowe Domino, Chochlik, 
Ilustrowany Kalendarz Diabelski, 
reprezentowało satyrę polityczną 
w walce o autonomię i znośniej
sze warunki bytowe, stosując 
zwykłą broń bezsilnych — szyder
stwo. Spośród 50 tytułów humo
rystycznych kalendarzy swoisty 
wyjątek stanowi kalendarz- 
rocznik Haliczanin. redagowany 
we Lwowie przez Hipolita Stup- 
nickiego, reprezentowany w łań
cuckiej bibliotece zamkowej 22 
rocznikami, z których trzy za lata 

1856, 1860, 1865 są egzempla
rzami unikatowymi, gdyż po woj
nie (wg Bibliografii Estreichera, 
wyd. II) nie zarejestrowano ich w 
żadnym polskim księgozbiorze. 
Zachował się tu również Nowy 
Haliczanin na rok 1872, drukowa
ny u Kornela Pillera we Lwowie. 
Mimo' ogromnej produkcji kalen
darzy specjalistycznych, docho
dzącej w latach dziewięćdziesią
tych XIX w. do 150 tytułów, ulu
bionym kalendarzem był noworo- 
cznik naukowo-literacki, połączo
ny ze sztuką, statystyką i kroniką 
aktualnych wydarzeń politycz
nych i życia codziennego. Redak
tor Kalendarza Wydawnictwa 
Dziel Tanich i Pożytecznych Igna
cy Sołdraczyński tak pisał o nich 
we wstępie do rocznika na 1867 
r.: „Uznaję kalendarz za najlepszą 
książkę po Biblii, jaką rodzina 
chrześcijańska posiadać może i 
powinna, i utrzymuję, że treść 
pierwszego lepszego z naszych 
kalendarzy zbuduje czytelnika 
umiejącego myśleć więcej niż 
dziesięć tomów powieści społe
cznych średniej wartości. Przeglą
dasz część astronomiczną i do
wiesz się wiele o gwiazdach, dalej 
•//domyślny stan pogodyu, dane o 
procentach bankowych, jarmar
kach. Masz przepisy pocztowe, a i 
coś o kolei żelaznej, o stemplach i 
wekslach. Są tam i inne obrazki i 
dziejów naszych, masz parę drof 
nych wierszy i powiastek. Jat. 
dobry przyjaciel chciatby cię ki 
lendarz coś pożytecznego na 
uczyć, objaśnia więc rzeczy gos
podarskie, czasami różne drobne 
praktyki podaje. W dodatku znaj
dziesz jeszcze niekiedy różne rze
czy, jak np. ogłoszenia o dobrych 
dziełach, anonse sklepów itp.. a 
wszystko za tak Uchę pieniądze — 
bo nie każdego stać na dzienniki i 
książki, w których to się zmieści, a 
kalendarz każdy kupuje".
Cena oczywiście nie była wysoka. 
W każdym zaborze jednak obo
wiązywało oddzielne ustawo
dawstwo regulujące wysokość 
opłat i sprzedaż egzemplarzy ka
lendarzowych na określonym te
renie. W Galicji i w Królestwie 
Polskim format kalendarza nie od
grywał żadnej roli, natomiast w 
zaborze pruskim cenę za tuzin 
woluminów uzależniano także od 
ich wielkości. Stąd też drukowane 
tutaj, a więc i na Śląsku kalenda
rze były miniaturowe (16°, 24°), 
tzn. ze wysokość ich grzbietów 
nie przekraczała 20 cm.
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Kalendarze były wydawnictwami 
dochodowymi, a 'o ich popular
ności decydowała nie tylko za
wartość treściowa, ale także szata 
graficzna. Do najpoczytniejszych 
z warszawskich wydawnictw na
leżały piękne, ilustrowane rysun
kami Gersona, Kossaka, Pillatiego 
i Kostrzewskiego, kalendarze Jó
zefa Ungra i Jana Jaworskiego. 
W Krakowie wydawnictwom tym 
dorównywały kalendarze Józefa 
Czecha, przewyższając poziomem 
typograficznym wszystkie lwow
skie, m.in. z oficyn pillerowskich, 
Bodeków, a nawet sławnej i bar
dzo prężnej drukarni Zakładu Na
rodowego im. Ossolińskich.
W czasach rozbiorów kalendarze 
odgrywały szczególną rolę w 
podtrzymywaniu ducha narodo
wego wśród Polaków, uczyły oj
czystego języka, historii, geografii 
i literatury. Ogromne zasługi na 
tym polu położyli drukarze: Karol 
Prochaska w Cieszynie, wydający 
m.in. Kalendarz Cieszyński Pawła 
Stelmacha, i Edward Feitzingier, 
autor Kalendarza Polskiego / 
Powszechnego, utrzymujący kon
takty z poznańskimi księgarzami i 
rozprowadzający ich patriotyczne 
i popularnonaukowe wydawni
ctwa po całym Śląsku.

Obca literatura zaborców, wsku
tek wzmożonego terroru po Pow
staniu Styczniowym zalewała 
tereny polskie. W łańcuckim księ
gozbiorze zamkowym, który może 
być przykładem niewielu zacho
wanych prawie w całości po woj
nie bibliotek rodowych, znaleźć 
można około 30 tytułów kalenda
rzy obcych typu magazynowego i 
specjalistycznych (w tym głównie 
humorystycznych), większość 
austriackich i francuskich z Aus
tria. Ossterreichischer Universal 
Kalender na czele oraz satyry
cznymi: Almanach pour Rire, Al
manach du Figaro itp. Do wiel
kich rzadkości należą kalendarze 
wyścigowe, których pierwowzo-

Nowy Haliczanin, 
kalendarz powszechny 

na rok Pański 

1872,® 
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rem był londyński The Racing 
Calendar, przechowywany także 
w Łańcucie, z lat 1867—1872:' 
jest tu również biały kruk — Ka
lendarz wyścigowy na rok 1933, 
wydany przez Towarzystwo Ho
dowli Konia Arabskiego w War
szawie.

Bogactwo i różnorodność kalen
darzy, zwłaszcza w okresie dwóch 
ostatnich stuleci, uniemożliwia 
omówienie w całości tego tematu 
w krótkim artykule. Daje jedynie 
możliwość zasygnalizowania, że 
owe wydawnictwa, pełniące do
tychczas jednorazowo funkcję 
użytkową w ciągu określonego 
roku, są dokumentami źródłowy
mi w badaniu nauki, kultury i 
obyczaju. „Każdy zabytek jest 
ściśle powiązany ze swoją epoką i 
udziela nam o niej historycznych 
informacji. Można go porównać 
do zwierciadła, w którym ta epoka 
znajduje odbicie: układy poli
tyczno-społeczne. ideologia, sto
pień wiedzy, sposób patrzenia i 
widzenia świata" — pisze Maria 
Lewicka w artykule Pomówmy o 
zabytkach („Spotkania z zabytka
mi", 1977, s. 5). A czy to nie 
odnosi się do kalendarzy? Od 

najdawniejszych czasów kształto
wały one i także odzwierciedlały 
gusty oraz przyzwyczajenia 
swoich czytelników. Studiując je, 
można prześledzić, jak niepraw
dziwe prognostyki zastąpiono 
rzetelnymi wiadomościami, jak z 
biegiem lat kalendarz stał się in
formatorem zawodowym, podrę
cznikiem do nauki czytania, nauki 
języka polskiego, historii i geogra
fii, uzupełnianym przedrukiem 
obowiązujących ustaw oraz roz
porządzeń państwowych i odgry
wał ważną rolę w kształtowaniu 
światopoglądu szerokich warstw 
społecznych. Wiele z nich zginęło 
bezpowrotnie, szczególnie z gru
py kalendarzy ściennych i kie
szonkowych, z góry przeznaczo
nych na zniszczenie, przybijano je 
bowiem do ściany lub noszono w 
kieszeniach, a kiedy po roku traci
ły swoją „ważność", po prostu 
wyrzucano. A przecież należy na 
nie patrzeć jak na dokument epoki 
i chronić je, gdyż są odzwiercied
leniem wydarzeń z różnych dzie
dzin życia.

Szkoda, że ani Biblioteka Narodo
wa, ani inne, oprócz wyżej wy
mienionych, nie wydały katalogu 

kalendarzy drukiem. Opracowanie 
centralnego katalogu kalendarzy 
polskich z rozpisaną zawartością 
treści poszczególnych roczników 
dałoby dodatkową pozycję w 
warsztacie pracy historyka, bada
cza literatury i kultury narodowej. 
Sądzę, że na biblioteki naukowe, 
a więc i muzealne spada obowią
zek gromadzenia, opracowywania 
i udostępniania owych wydaw
nictw. Może właśnie przypadko
wo kupiony z rąk prywatnych 
egzemplarz okaże się jedynym z 
ogromnej ich liczby drukowanej 
co roku przez stulecia, i może 
właśnie na jego kartkach zarejes
trowane są ważkie dla danego 
czasu informacje, nie mówiąc już 
o rysunkach, mapach, szacie gra
ficznej, jak również o odręcznych, 
rękopiśmiennych notatkach właś
cicieli.

Rok po roku mija, dzień za dniem 
spadają kartki z kalendarza. Po
wraca pytanie Krasickiego „Czy 
roku, co przyszedł, żałować, czy z 
nowego, co nadszedł, cieszyć się 
należy..." Mozę odpowiedź jest 
właśnie na owych kartkach ...

Marta Paterak
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... platery

„Kandelabry, pająki wiszące, lich
tarze stołowe, ręczne, toaletowe i 
inne: serwisy kompletne stołowe 
do kawy lub herbaty: wazy do 
wina, do zupy, do kwiatów, fruk- 
tów: etażerki do cukrów, koszyki 
do ciast, samowary, tace, rondle, 
półmiski, talerze: serwisy do likie
ru, do octu, oliwy i wszelkie inne 
stołowe naczynia: toalety, lustra, 
miednice, dzbany i kubki do wo
dy, puszki i pędzelki do golenia, 
szczotki do włosów itp. jako też 
sztućce sto/owe i deserowe w 
rozmaitych modelach" — oto sze
roki asortyment przedmiotów pla
terowanych srebrem, które pole
cała w 1869 r. „P.T. Klientom" 
znana firma Józefa Frageta. Wy
roby platerowane produkowane 
metodami fabrycznymi przez róż
ne pracownie i fabryki do nie
dawna były w powszechnym 
użytku. Dlatego nie utrwaliły się 
w naszej świadomości jako dzieła 
sztuki i zabytki. Nie interesowały 
kolekcjonerów, nie były też 
przedmiotem zainteresowań hi
storii sztuki i kultury materialnej. 
Dzisiaj jednak, w miarę coraz 
większego zainteresowania prze
szłością i jej kulturą, zmieniają się 
także nasze oceny. W niektórych 
muzeach polskich powstały już 
kolekcje sreber platerowanych, 
będące wyrazem osiągnięć tech
nicznych, a także cech stylowych 
i mody minionego stulecia. Mu
zeum Historyczne w Warszawie 
dąży do zdobycia choćby po jed
nym przedmiocie ze znanych oraz 
zupełnie zapomnianych wytwór
ni, których siedzibą była Warsza
wa. Muzeum Okręgowe w Płocku 
i Muzeum Okręgowe w Łodzi 
gromadzą platery o wzorach sece
syjnych, a Muzeum Narodowe w 
Warszawie egzemplarze szczegól
nie pięknie i artystycznie wykona
ne.
Od momentu wynalezienia meto
dy platerowania wyroby wykona
ne tą techniką cieszyły się ogro
mnym powodzeniem, najpierw 
tylko wąskiego grona odbiorców, 
a w miarę rozwoju produkcji — 
szerokich warstw społecznych. 
Masowość i różnorodność plate
rów można jedynie porównać z 
masowością i wielością przed
miotów produkowanych dzisiaj z 
tworzyw plastykowych. Zacho
wując jednak różnicę proporcji 
trzeba zauważyć, że producenci 
wyrobów platerowanych dbali o 
jakość produkcji, modę i styl 
przedmiotów, wykonywanych 
starannie, estetycznie, a często 
kunsztownie. Pierwsze platery nie 
różniły się zupełnie od wyrobów 
srebrnych, a w ciągu dalszej pro

dukcji zawsze naśladowały srebra 
w formie i dekoracji. Nic więc 
dziwnego, że kiedy stanowiły no
wość, pragnęli je kupować nawet 
ci, których stać było na wyroby 
srebrne.

Początki w Europie...

Powstanie pierwszych wyrobów 
platerowanych nie sięga zbyt da
leko wstecz. Jeszcze w latach 
1800—1803, kiedy hrabia Stanis
ław Kostka Potocki chciał nabyć 
dla Wilanowa modne już na Za
chodzie wyroby „argent plate", 
mógł to uczynić jedynie za poś
rednictwem warszawskich do
mów handlowych Jana Augusta 
Nofocka i Gottfrieda Kohlera. Fir
my te sprowadzały do Warszawy 
platerowane srebrem wazy, lich
tarze, tace, sztućce itp. przedmio
ty z wytwórni angielskich i fran
cuskich. W Warszawie nie wyra
biano jeszcze platerów, trzeba by
ło czekać całe ćwierćwiecze na 
powstanie pierwszych pracowni 
stosujących tę nową produkcję. 
W krajach Europy Zachodniej 
produkcja platerów również sta
nowiła nową gałąź wytwórczości, 
której powstanie wiązało się z 
wynalezieniem w połowie XVIII 
w. w Anglii sposobu łączenia 
dwóch płytek — miedzianej i 
srebrnej — co z czasem doprowa
dziło do umiejętności pokrywania 
metali kolorowych cienką folią z 
metalu szlachetnego — srebrną 
lub złotą. Stworzyło to nieograni
czone możliwości produkowania 
przedmiotów podobnych do wy

robów srebrnych, a przy tym wie
lokrotnie tańszych. Świadomie też 
naśladowano wyroby srebrne za
równo w rodzajach produkowa
nych przedmiotów, jak i w sposo
bie kształtowania oraz zdobienia. 
Zapewniało to wyrobom platero
wanym znaczne powodzenie, 
zwłaszcza w szerokich warstwach 
szybko bogacącego się mie
szczaństwa, już na tyle zamożne
go, aby naśladować wyższe 
warstwy w otaczaniu się przed
miotami luksusowymi lub raczej 
imitującymi luksusowe.
Pierwsze pracownie' wyrobów 
platerowanych powstały w poło
wie XVIII w. w Anglii — w Shef
field i Birmingham, a nieco pó
źniej w Paryżu, Berlinie i Wiedniu. 
Początkowo wytwórcami byli 
najczęściej złotnicy, którzy jedno
cześnie prowadzili produkcję sre
ber i platerów. Toteż często jeden 
opracowany model był wykony
wany zarówno w srebrze, jak i w 
metalu srebrzonym. W zewnętrz
nym wyglądzie przedmioty te zu
pełnie nie różniły się i tylko umie
szczone na nich sygnatury dawały 
możliwość rozpoznania, czy wy
konane są z kruszcu srebrnego, 
czy ze srebra platerowanego. Za
sadnicza różnica leżała natomiast 
w cenie. Właśnie względy ekono
miczne zadecydowały o szybkim 
rozwoju nie tylko małych pracow
ni i wytwórni, ale przede wszyst
kim przemysłu platerniczego, roz
wijanego w niektórych ośrodkach 
na dużą skalę.
Największym ośrodkiem przemys
łu platerniczego w Europie było 

Sheffield z licznymi fabrykami, 
powstającymi w końcu XVIII i w 
ciągu całego XIX w. Wyroby shef- 
fieldzkie reprezentowały najwyż
szą jakość, a dobre stopy metali i 
grube srebrzenie zapewniały im 
trwałość. Wyroby angielskie były 
zawsze doskonale opracowane, 
lecz różniły się stylem od innych 
wyrobów europejskich. Nie ustę
powały im wyroby francuskie, do
skonałe pod względem artysty
cznym. Najbardziej znana firma 
paryska Christofla opanowała w 
drugiej połowie XIX w. i na po
czątku bieżącego stulecia nie tyl
ko rynki europejskie, lecz także 
rozległe rynki Dalekiego Wschodu 
i Azji.
Z wyrobami francuskimi konkuro
wały wyroby niemieckie o wzo
rach nieporównanie gorszych, 
lecz o wiele tańsze. Wytwórnie 
berlińskie uzyskiwały niskie kosz
ty produkcji dzięki wprowadzeniu 
tańszych stopów metalu, zamiast 
stosunkowo kosztownej miedzi. 
Już w latach dwudziestych XIX 
w. stosowano w niemieckim 
przemyśle platęrniczym stopy bia
łego metalu, zwanego argenta- 
nem lub neusilbrem — „nowym 
srebrem", „nowotnym srebrem" i 
„Melchiorem", uzyskiwane z po
łączenia miedzi, cynku i niklu (za
stępowanego niekiedy manga
nem) w różnych proporcjach, jed
nakże z przewagą niklu. Z kolei 
odkrycie sposobu pokrywania 
metali kolorowych metalami szla
chetnymi drogą elektrolizy oraz 
wprowadzenie galwanicznego 
złocenia i srebrzenia do przemysłu
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1. Cukiernica neobarokowa typu 
skrzynkowego, sygnowana „J. Fraget 
w Warszawie", z lat pięćdziesiątych 
XIX w.

2. Samowar zdobiony dekoracją neo- 
klasycystyczną, sygnowany „B. Hen- 
neberg w Warszawie", z lat pięćdzie
siątych XIX w.

3. Boulouara o dekoracji w typie empi
rowym, sygnowana „Norblin et C° 
Warszawa" i dzbanuszek do mleka, 
sygnowany „J. Fraget w Warszawie", 
lata sześćdziesiąte XIX w.

4. Czajnik do herbaty, sygnowany „M. 
Czajkowski w Warszawie", lata sie
demdziesiąte XIX w. 4
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5. Patera secesyjna, sygnowana 
„J. Fraget w Warszawie", po 1900 r.

6. Patera i cukiernica secesyjne, syg
nowane „PJewkiewicz w Warszawie", 
po 1900 r.

7. Lustro stojące w ramie secesyjnej, 
sygnowane „Schiffers w Warszawie", 
po 1900 r. .

8. Żardiniera w stylu Ludwika XVI z 
wkładem szklanym, z lat ok. 1910— 
1917 (wszystkie obiekty ze zb. Mu
zeum Historycznego m.st. Warszawy; 
fot. W. Wolny)

platerniczego, w pierwszym eta
pie w Niemczech, stało się w 
latach czterdziestych XIX w. po
wodem dalszego obniżenia kosz
tów. Wyroby niemieckich firm 
Hennigera w Berlinie, Jursta w 
Adlershofie czy Baera i Steina w 
Berlinie reprezentowały niską kla
sę techniczną i artystyczną. For
mowane z cienkich blach, a właś
ciwie blaszek, o delikatnej galwa
nicznej powłoce srebra dotrwały 
do naszych czasów w stanie moc

no zużytym, z licznymi przetarcia
mi metalowego podłoża. Jednak
że fabryki niemieckie, specjalizu
jące się w wyrabianiu jednego 
tylko wzoru przedmiotu lub naj
wyżej kilku, produkowały maso
wo i tanio, zaspokajając zapotrze
bowanie szerokich warstw mie
szczaństwa.

Dużym powodzeniem, zwłaszcza 
w krajach monarchii austro- 
węgierskiej, cieszyły się platery 

wiedeńskie, stosujące najchętniej 
wzory neobarokowe i neorokoko- 
we. W Wiedniu masowo produ
kowano też srebrzone przedmioty 
typu galanteryjnego, jak tabakier
ki, papierośnice, różnego rodzaju 
ramki, oprawy do luster, szczotek, 
grzebieni itp. drobiazgi.

... i w Polsce

W Polsce, w ciągu XIX stulecia, 
przemysł platerniczy rozwinął się 

jedynie w zaborze rosyjskim, i to 
w jednym tylko ośrodku — w 
Warszawie. Powszechnie uważa 
się, że początkiem produkcji pla
terów w Polsce jest rok 1824, 
kiedy zostali sprowadzeni z Fran
cji przez ówczesnego ministra 
spraw wewnętrznych hrabiego 
Tadeusza Mostowskiego biegli w 
swym zawodzie złotnicy i plater- 
nicy — Alfons i Józef Fragetowie. 
Bracia Fragetowie nie byli jednak 
w Warszawie pierwszymi, jak ich
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wówczas określono — „platerni- 
kami". Inny francuski platernik — 
Jan Chrzciciel Cerisy już w marcu 
1822 r. otrzymał od Komisji Rzą
dowej Spraw Wewnętrznych i 
Policji, której podlegała Dyrekcja 
Przemysłu i Kunsztów, pożyczkę 
w wysokości 8000 ztp. oraz tzw. 
„patent swobody na zakład plate
rowania srebrem i złotem na mie
dzi, mosiądzu i żelazie", wydany 
w Warszawie na trzy lata. Uzyska
nie „patentu swobody" oznacza
ło, że jedynie ten zakład może 
wyrabiać zastrzeżone w patencie 
przedmioty. Cerisy wyrabiał plate
rowane srebrem ozdoby do 
uprzęzy końskiej oraz metalowe 
srebrzone lub z brązu dekoracje 
do zdobienia powozów i karet. 
Bracia Fragetowie dopiero w 
1825 r„ dzięki pożyczce w wyso
kości 4000 złp. uzyskanej od Ko
misji Rządowej, rozpoczęli roz
ruch pracowni „wyrabiającej z 
platerowanej srebrem miedzi róż
ne sprzęty i naczynia domowe". Z 
raportów wspomnianej Komisji 
Rządowej z lat 1826—1829 wie
my, że obie pracownie rozwijały 

się pomyślnie, zatrudniając po 
kilku czeladników: Fragetowie — 
pięciu, a Cerisy — ośmiu, w tym 
czterech Francuzów.

Norblin, Fraget i inni
Nie są znane żadne ozdoby wyra
biane przez Jana Cerisy. Zaginęła 
też pamięć o nim, mimo że jego 
warsztat został z czasem przeksz
tałcony w największą fabrykę 
platerów — zakłady Norblina. Po
przez małżeństwo z Henrietą Leo- 
poldyną Augustą Vorbrot, córką 
warszawskiego „fabrykanta wyro
bów złotych i srebrnych", a wdo
wą po Janie Cerisy — Wincenty 
Konstanty Norblin wszedł w 1831 
r. w posiadanie wytwórni platero
wanych ozdób do uprzęży. Norb
lin przestawił produkcję, przecho
dząc na wyrabianie „sprzętów i 
naczyń domowych", za które już 
w 1841 r. otrzymał medal.
Wincenty Konstanty Norblin był 
synem Aleksandra Jana Konstan
tego — brązownika i wnukiem 
Jana Piotra — sławnego malarza 
czynnego w Warszawie w końcu 
XVIII w. Około 1819 r. przybył z 

rodzicami z Paryża do Warszawy, 
gdzie ojciec jego założył pracow
nię brązów i odlewów, którą pro
wadził wspólnie ze swym roda
kiem Janem Gregoirem. Niektóre 
opracowania niesłusznie z tej pra
cowni wywodzą początki norbli- 
nowskich zakładów platerni- 
czych; ich twórca, Wincenty 
Norblin, był uczniem, a potem 
czeladnikiem u Jana Cerisy i w 
tym charakterze przebywał w la
tach 1828—1830 na praktyce w 
Paryżu. Po powrocie zajął się pro
wadzeniem warsztatu, w którego 
posiadanie wszedł niebawem po
przez wspomniane już małżeń
stwo.
Pewne niejasności „personalne" 
zawiera też historia firmy Frageta, 
określanej do około 1845 r. jako 
„firma braci Fraget". W pierwszym 
dwudziestoleciu działalności fir
mę reprezentował zawsze Alfons, 
ale w późniejszych anonsach re
klamowych, notatkach prasowych 
i opracowaniach dziejów firmy 
imię jego nie pojawia się nigdy, a 
jako jej twórca i właściciel wy
mieniany jest tylko Józef. Nie 
można ustalić, jakie były dalsze 
losy Alfonsa Frageta, odnosi się 
nawet wrażenia, że wszelkie in
formacje dotyczące jego osoby 
zostały celowo zatarte.
Pierwsze pracownie platernicze 
założyli w Warszawie w latach 
dwudziestych XIX w. specjaliści 
francuscy. Miało to zasadnicze 
znaczenie dla dalszego rozwoju 
produkcji, dla jakości wyrobów, 
ich stylu i smaku oraz rozwoju 
stosowanych wzorów i dekoracji. 
Wzory te czerpano bezpośrednio z 
Paryża, gdzie Józef, a zapewne 
także Alfons Fragetowie zdoby
wali wykształcenie i praktykę 
przed przybyciem do Warszawy, a 
dokąd Wincenty Norblin pojechał 
z Warszawy praktykować.
Po pierwszym, tzw. francuskim 
okresie rozwoju produkcji plate
rów warszawskich, nastąpił w la
tach czterdziestych i pięćdziesią
tych XIX w. okres ekspansji na 
Warszawę wytwórców berliń
skich. Powstały wówczas w War
szawie firmy: „Braci Buch", „Hen- 
niger et comp.", „J. Bitschan", 
„Volmer et comp.", „C. Hart-

8

Przede wszystkim produkowały 
wyroby z tzw. nowotnego srebra, 
zwane też „robotami pakfango- 
wymi" (od chińskiej nazwy stopu 
białego metalu pack-fang) lub 
alpakowymi — nie srebrzone, a 
jedynie polerowane do połysku. 
Jednocześnie w latach czterdzie- 
mann", a w 1856 r. fabryka „wy
robów platerowanych z nowego 
srebra galwanizowanych" braci 
Henneberg. Zakładane przez Nie
mców fabryki stosowały nowe w 
tym czasie surowce i technologie, 
stych i pięćdziesiątych XIX pow
stało w Warszawie wiele małych 
pracowni i fabryczek, jak Ludwika 
Laspera (niekiedy błędnie pisane
go Jasper), Wilhelma Kocha, Zyg
munta Muncheimera, Bretschnei- 
dera, Scholcego i innych. Żywot 
tych fabryczek był na ogół krótki, 
a ich śladem pozostały jedynie 
sygnatury na nielicznych prze
trwałych wyrobach.
W ostatniej ćwierci XIX w. oraz na 
przełomie stuleci powstały w 
Warszawie inne jeszcze wytwór
nie wyrobów platerowanych. Na
leżały do nich fabryki: Michała 
Czajkowskiego, Z. Czajkowskiego 
i S. Handelsmanna, Piotra Graffa, 
Icka Ehrlicha, Berka Fogelnęsta i 
wiele innych. Z największych 
warto wymienić fabrykę Gustawa 
Radkego i A. Żelisławskiego, 
gdzie wyrabiano również srebra, 
fabrykę „Schiffersa" oraz Towa
rzystwo Akcyjne R. Plewkiewicza 
skupiające kilka firm, m.in. znaną 
firmę A. Jaskulskiego. W latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdzie
siątych XIX w. istniejące już daw
niej fabryki łączyły się w spółki 
akcyjne, na przykład firmy: „Norb
lin i ska" (czyli Norblin i T. Werner 
— wyrób sreber), Bracia Buch 
oraz „T. Temler i ska" utworzyły 
spółkę akcyjną pod nazwą „To
warzystwo Akcyjne Fabryk Meta
lowych". Spółki te mobilizowały 
znaczne kapitały na prowadzenie 
wzmożonej produkcji, przezna
czonej nie tylko, na rynek lokalny, 
lecz na chłonne rynki zbytu w 
całym imperium rosyjskim. Nie
które warszawskie firmy platerni
cze, jak „Fraget", „Norblin, Bracia 
Buch i T. Werner", założyły firmo
we lub komisowe magazyny w 
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Petersburgu, Moskwie, Kijowie, 
Charkowie, a także wysyłały swo
je wyroby na jarmarki odbywające 
się w Niżnym Nowogrodzie, 
Odessie, Połtawie, Samarze, Kijo
wie i Dubnie. Korzystny handel ze 
Wschodem sprzyjał wzmożonej 
produkcji, a obroty uzyskiwane z 
tych transakcji liczyły się w ogól
nym bilansie przemysłowym.
Należy podkreślić, że najspraw
niej działały dwie fabryki naj
wcześniej założone — Frageta i 
Norblina — które mimo przeksz
tałceń i przebytych trudności kry
zysowych, strajków, zniszczeń 
wojennych itp. czynne były nie
przerwanie az do 1939 r., a po 
drugiej wojnie światowej uspołe
cznione i połączone tworzą dzisiaj 
jeden organizm. Dawny Norblin 
produkuje różnego rodzaju taśmy, 
druty, rury, a dawny Fraget, no
szący nazwę: Warszawska Fabry
ka Platerów „Hefra", produkuje 
wyroby platerowane; jest zresztą 
w tej dziedzinie monopolistą na 
skalę krajową.

Warszawskie platery

Wyroby platerowane były zawsze 
cechowane znakiem firmy, zawie
rającym nazwisko właściciela w 
pełnym brzmieniu oraz nazwę 
miejscowości — siedziby firmy, a 
bardzo często także informację o 
rodzaju metalu. W Warszawie, w 
pierwszej połowie XIX w. stoso
wano francuskie określenie plate
ru — plaque, a później dla wyro
bów galwanicznych — galw. Dzi
siaj wszystkie wyroby z metali 
kolorowych cechuje się znakiem 
„MET" (metal). Wyroby platero
we nie były na ogół datowane, 
nie miały też, jak np. wyroby 
srebrne, znaków probierczych 
pozwalających określić czas ich 
powstania. Jedynie w latach 
1840—1852 datowano w War
szawie platery, a także wyroby z 
„nowotnego srebra" nie srebrzo
ne, a tylko polerowane. Tak więc 
czas powstania danego przed
miotu można określić jedynie na 
podstawie znajomości lat działal
ności firmy, co jest znacznie 
utrudnione z powodu braku od
powiedniej literatury, lub na pod
stawie technologii i stylu przed
miotu. Pierwsze platery wyrabia
ne w pracowni Fragetów były 
kształtowane z blach spajanych 
na gorąco przez przywalcowanie 
srebrnej warstwy do miedzianego 
podłoża. Czynności te wykony
wano ręcznie, a walcarki mecha
niczne wprowadzono dopiero po 
połowie XIX w. Wczesne wyroby 
Frageta do około 1850 r. były 
wykonywane z blachy miedzianej 

z grubą powłoką srebra. W miarę 
wprowadzania nowych urządzeń 
technicznych (maszyny parowe 
tłoczące całe przedmioty, walcarki 
mechaniczne do walcowania 
blach) i nowych technologii (no
we stopy metali, srebrzenie gal
waniczne) fabryka Frageta nie 
obniżała jakości swoich wyro
bów, jak to możemy zaobserwo
wać w innych wytwórniach. Za
pewniało to firmie Frageta raz 
osiągniętą wysoką pozycję w 
przemyśle platerniczym i dużą po
pularność wyrobów; z czasem 
wszelkie wyroby platerowane za
częto nazywać „frażetami". Plate
rom fragetowskim znacznie ustę
powały norblinowskie, produko
wane ze stopów białego metalu i 
bardzo cienko srebrzone. Wyroby 
fragetowskie bardziej przypomi
nały srebra — ciężarem i srebrze
niem, często o złoconych wnę
trzach naczyń, a także dekoracją, 
zapewne dlatego, że Fraget pro
wadził jednocześnie produkcję 
wyrobów ze srebra. Norblin nato
miast, nawet po wejściu w 1865 
r. w spółkę z wytwórcą sreber 
Teodorem Wernerem, zachował 
wyłączność na produkcję plate
rów, podobnie jak Werner na pro
dukcję sreber. Te dwie główne 
fabryki nadawały charakter całej 
warszawskiej produkcji platerni- 
czej. Inne, mniejsze wytwórnie 
starały się naśladować wyroby 
fragetowskie i norblinowskie tak 
dalece, że kopiowały wzory, a 
nawet fałszowały sygnatury. Trze
ba jednak podkreślić, że wszystkie 
fabryki warszawskie produkowały 
wiele różnorodnych przedmiotów 
zawsze starannie opracowanych 
pod względem artystycznym. 
Wprawdzie w całej Europie wiek 
XIX nie wytworzył własnego sty
lu, a tylko nawiązywał do stylów 
historycznych lub łączył w sposób 
eklektyczny motywy z różnych 
epok, lecz tak działo się zarówno 
w wyrobach rękodzielniczych, jak 
i produkowanych fabrycznie. 7ym 
samym prawom podlegały też sre
bra platerowane.

Od wzorów paryskich do se
cesji

W pierwszym okresie produkcji 
wyrobów platerowanych, kiedy 
właściciele warsztatów sami byli 
majstrami wyszkolonymi w zawo
dzie, sami też opracowywali ro
dzaje i formy przedmiotów, wzory 
i dekoracje, czerpiąc inspiracje z 
powszechnie wtedy używanych 
wzorników graficznych. Kiedy 
jednak niewielkie wytwórnie roz
winęły się w wielodziałowe fabry
ki, projektowanie i modelowanie 

stało się zadaniem specjalnym. 
Toteż duże fabryki miały rozbudo
wane pracownie artystyczno-pro- 
jektowe i modelarskie. Często tez 
korzystały z wzorów zamawia
nych u znanych artystów.
Warszawskie srebra platerowane 
były najczęściej „według mode
lów paryskich wyrabiane" lub „w 
guście paryskim". Tak je określa
no w publicystyce prasowej i og
łoszeniach reklamowych, co 
wskazuje nie tylko na kierunek 
inspiracji, ale świadczy też o upo
dobaniu warszawskiej i polskiej 
klienteli do wszystkiego, co fran
cuskie. W latach trzydziestych XIX 
w. platery warszawskie nawiązy
wały do form francuskiego empi- 
ru, ale już w latach czterdziestych 
czerpały inspiracje ze sztuki baro
ku i rokoka. Wyrabiano wówczas 
puklowane cukiernice i patery 
zdobione bujną dekoracją plasty
czną, złożoną z liści i owoców 
winorośli. Plastykę neobaroko- 
wych i neorokokowych przed
miotów podkreślało ponadto 
kolorystyczne zróżnicowanie uży
tych kruszców. Na przykład brzeg 
patery, której wnętrze było złoco
ne, obiegała dekoracja wykonana 
w srebrze. Te kontrasty kolorysty
czne nabierały dodatkowej ele
gancji w naczyniach korpuso
wych zamykanych pokrywą. 
Wówczas przedmiot bywał z 
zewnątrz srebrzony i dopiero pod
niesienie pokrywy ukazywało 
efektownie złocone wnętrze.
W ciągu całego XIX w. wzory 
platerów warszawskich inspiro
wane były wszystkimi stylami hi
storycznymi, jednak z wyjątkiem 
renesansu, który nie pojawiał się 
nigdy. Najczęściej stosowano 
wzory neobarokowe lub neoroko- 
kowe i neoklasyczne. Jedynie 
zamówienia kościelne, a więc 
specjalne, realizowane były w na
wiązaniu do wzorów gotyckich. 
Na przykład w stylu neogotyckim 
zaprojektowano nowe wyposaże
nie katedry Św. Jana w Warsza
wie — lichtarze, kinkiety i żyran
dole, krzyże ołtarzowe i taberna
kula, których projekty wykonał 
Adam Idźkowski w latach 1836— 
1837.
Poczynając od lat sześćdziesią
tych stosowano na gładkich po
wierzchniach blach tłoczgne 
przez specjalne maszyny dekora
cje o wzorach geometrycznych — 
rzadziej roślinnych, lecz też zgeo- 
metryzowanych — zwane wów
czas „ozdobami giloszunkowy- 
mi", czyli giloszowymi. W latach 
osiemdziesiątych i dzievyięćdzie- 
siątych niektóre firmy, np. Fraget, 
wykonywały przedmioty zdobio
ne naturalistycznie potraktowany

mi gałązkami krzewu róży, liśćmi i 
owocami kasztanów, włoskich 
orzechów i żołędzi. Wyroby takie 
zasługują na specjalną uwagę ja
ko wyraz nowych poszukiwań i 
prób odejścia od historyzującego 
eklektyzmu. Tak formowane i 
zdobione wyroby stanowią zapo
wiedź bliskiego już stylu secesji, 
który zaowocował pięknymi wy
robami wykonywanymi w białym 
metalu i metalach srebrzonych. 
Wyroby secesyjne, stanowiące 
nowość w pierwszym dziesiątku 
lat bieżącego stulecia, produko
wane były przez wszystkie wy
twórnie platerów. Szczególnie 
piękne wzory wypracowała war
szawska firma R. Plewkiewicza. 
Patery, cukiernice, tace itp. przed
mioty ozdobione są plastycznie 
potraktowanymi głowami kobie
cymi, oplecionymi zwojami falu
jących owoców przechodzących 
w dekoracje roślinne; często ich 
plastyczne elementy nie mieszczą 
się w formie naczynia i wychodzą 
poza jego kształty i krawędzie. 
Po gwałtownej, lecz krótkotrwałej 
popularności przedmiotów sece
syjnych, w latach przed pierwszą 
wojną światową nastąpił w pla- 
ternictwie warszawskim ponowny 
zwrot ku wzorom historycznym. 
Pojawiły się wtedy wyroby wzo
rowane na francuskich stylach 
Ludwika XV i Ludwika XVI. Rów
nocześnie jednak produkowano 
przedmioty czerpiące inspiracje z 
rodzimej przeszłości^ Na przykład 
znany rzeźbiarz warszawski, Bo
lesław Jeziorański, projektował 
dla fabryki Frageta okazałą zasta
wę zwaną „zastawą Sobieskiego", 
a według rysunków Wojciecha 
Kossaka wykonano tzw. kasetę 
Poniatowskiego. Przedmioty te 
wystawione były w 1908 r. w 
salonie firmy przy ul. Wierzbowej 
w Warszawie. ■
W okresie międzywojennym trwa
ły poszukiwania wzorów nowo
czesnych. Firmy Henneberga i 
Norblina produkowały naczynia o 
formach kubizujących lub o pro
stych i gładkich ściankach, często 
jednak mało funkcjonalne. Tego 
typu wyroby projektowała dla fir
my Fraget artystka Julia Kejlowa. 
Obecnie działa w Warszawie 
„Hefra", mieszcząca się w dawnej 
fabryce Frageta przy ul. Elektoral
nej 16. Wyrabiane są tam różno
rodne przedmioty o formach no
woczesnych lub nawiązujące do 
wzorów tradycyjnych. Można 
wyrazić przypuszczenie, że z cza
sem staną się one również obiek
tem zainteresowania muzeów i 
kolekcjonerów.

Halina Lileyko
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... fajanse belwederskie
Historia Królewskiej Fabryki Far- 
furowej w Belwederze, a także jej 
wytwory są znane głównie bada
czom polskiego rzemiosła artysty
cznego bądź hobbystom, dlatego 
wydaje się, że dzieje farfurni i losy 
jej wyrobów mogą u niejednego z 
Czytelników wzbudzić zaintere
sowanie, a może nawet zrodzić 
pasję kolekcjonerską w dziedzinie 
fajansów. Ponadto minęło niemal 
200 lat od zakończenia działal
ności fabryki i jedynie znikoma 
część jej produkcji przetrwała po 
dzień dzisiejszy, przeto pożyte
czne chyba będzie nie tylko opi
sanie faktów historycznych, lecz i 
przedstawienie znanych mi z au
topsji lub literatury, rozproszo
nych w kraju i za granicą fajan
sów belwederskich.
W rozległym kręgu zainteresowań 
kulturalnych Stanisława Augusta 
Poniatowskiego poczesne miejs
ce zajmowała sztuka zdobnicza. 
Jego wszechstronny mecenat ar-
1. Znaki fabryczne Belwederu 

tystyczny obejmował niemal 
wszystkie jej dziedziny, a szcze
gólnie bliskie mu były tkaniny i 
ceramika, których manufaktury 
popierał i zakładał w Rzeczypos
politej. W drugiej połowie XVIII 
w. produkcja porcelany w naj
słynniejszych manufakturach 
Miśni, Sevres pod Paryżem i 
Wiednia osiągnęła swe apogeum 
techniczno-artystyczne i trudno 
było z nią rywalizować pod jakim
kolwiek względem, lecz na decyz
ję założenia fabryki porcelany w 
Polsce wpłynęły zarówno aspekty 
merkantylistyczne, które miały się 
urzeczywistnić w wydźwignięciu 
ekonomicznym kraju i państwa, 
jak i ambicjonalne, mające posta
wić Rzeczypospolitą i jej króla w 
szeregu współzawodniczących ze 
sobą w tej dziedzinie współczes
nych państw europejskich. 
Zdobycie recepty fabrykacji por
celany, znalezienie pokładów su
rowca do produkcji i założenie

fabryki król powierzył swemu 
przyjacielowi i doradcy, stolniko
wi wielkiemu koronnemu Augu
stowi Moszyńskiemu. Spośród fa
chowych znawców i posiadaczy 
tajemnicy produkcji porcelany na 
stanowisko dyrektora fabryki — 
mimo sprzeciwów Moszyńskiego 
— został wybrany przez króla 
Franciszek Józef Teodor baron 
Schutter, który w umowie zobo
wiązał się uruchomić manufakturę 
i prowadzić ją tak, aby po pięciu 
miesiącach dawała czysty do
chód, przy czym wyroby belwe
derskie miały dorównywać jakoś
cią porcelanie wiedeńskiej, stoją
cej na trzecim miejscu po chiń
skiej i saskiej.
Znalezienie glinki kaolinowej na 
Mokotowie w pobliżu Belwederu 
zdecydowało o umiejscowieniu 
fabryki królewskiej. Już w 1768 r. 
rozpoczęto prace przygotowa
wcze: budowę mieszkań dla pra
cowników i pieców do wypalania 
porcelany. Niestety, kilkakrotne 
eksperymenty Schuttera z wypa
laniem masy porcelanowej nie 
przyniosły pożądanych efektów, 
co w rezultacie doprowadziło do 
zaniechania fabrykacji porcelany i 
przejścia w 1770 r. na produkcję

3. Wazon malowany w chinoiserie 
(zbiory fot. Muzeum Narodowe w 
Warszawie)

2. Wazon w typie chińskim „Kuan" z 
dekoracją rokokową, malowany w bu
kiety i kwiatowe „ornaments semes" 
(zbiory i fot. Muzeum Narodowe w 
Warszawie)

4. Wazon z przykrywą — jego stylizo
wana dekoracja kwiatowa stanowi 
transpozycję motywu japońskiej wiśni 
(zb. Muzeum Narodowe w Krakowie; 
fot. Z. Malinowski) 
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wyrobów fajansowych, czemu 
zresztą bardziej sprzyjały polskie 
warunki naturalne i ekonomiczne. 
I tym razem król powierzy! kie
rownictwo manufaktury Schutte- 
rowi, który postawi! sobie za cel 
zbliżenie się pod względem tech
nicznym do fajansów angielskich. 
Na początku 1772 r. produkcja 
fajansu belwederskiego — choć 
wciąż deficytowa — unormowała 
się nieco i wyroby zaczęto sprze
dawać w coraz większej ilości. 
Asortyment produkcji belweder- 
skiej był ogromny, o czym świad
czy zapis w inwentarzu fabryki z 
1779 r., wymieniający 263 mode
le: różnorodne talerze, półmiski 
owalne, okrągłe i „karowe", fili
żanki, wazony, wazy chińskie i 
wazy do zup, koszyki małe i duże, 
przybory do kawy, zastawy do 
kawy i czekolady, serwisy, sosjer
ki, solniczki, świeczniki, sprzęt 
kościelny, kałamarze, przybory do 
pisania, tabakierki, słoiki do konfi
tur i kosmetyków, kubki, nocniki 
itp. Najlepsze wyroby farfurni bel- 
wederskiej stanowiły przedmioty 
luksusowe o charakterze wybitnie 
dekoracyjnym — wazy na kwiaty i 
garnitury stołowe. Manufaktura 
starała się zaspokoić potrzeby 
króla i dworu. Monarcha z wielką 
przyjemnością obdarowywał wy
robami farfurni, dekorował nimi 
swe siedziby — Łazienki, Biały 
Domek, Myślewice — i zapewne 
używał fajansowego serwisu 
„imitee du japon", co dowodzi, że 
wytwory fabryki królewskiej osią
gały znaczny poziom artystyczny, 
skoro zadowalały wyrafinowany 
gust samego Stanisława Augusta. 
Fabryka belwederska wykonywa
ła też zamówienia magnatów i 
arystokracji. Odbiorcami więk
szych ilości specjalnie wykona
nych i zdobionych fajansów byli 
m.in. wojewodzina płocka Sapie- 
żyna, kasztelanowa Wyhowska, 
pani Humiecka, kasztelan sierpski, 
generał-adiutant Fissel. Resztę 
produkcji przeznaczano dla nie
znanego odbiorcy. Wyroby bel- 
wederskie były wystawiane na 
sprzedaż w sklepach Warszawy, 
Poznania, Krakowa, Lublina, 
Dubna, Grodna, Wilna i Torunia. 
Jednakże, mimo dość dużego po
pytu, farfurnia belwederska przez 
cały czas swego istnienia była 
deficytowa. Moszyński obliczał, 
że król dopłacał do każdego 
sprzedanego wyrobu fajansowe
go drugie tyle, ile wynosiła jego 
cena sprzedażna. Koszty własne 
były wciąż znacznie wyższe od 
sumy sprzedaży, co sugerowało 
nieuchronną reorganizację proce
su produkcyjnego albo likwidację 
fabryki.
Przy bliższej analizie ekonomi
cznej przedsiębiorstwa wychodzą 

ponadto na jaw inne jego słabe 
strony — niskie koszty inwesty
cyjne w zestawieniu z bieżącymi 
eksploatacyjnymi, rozbicie ręko
dzielniczego procesu produkcyj
nego, system płac oraz niska 
jakość techniczna wyrobów — 
które to przyczyny uniemożliwiły 
skuteczną konkurencję z fajansa
mi zarówno importowanymi, jak i 
wytwarzanymi w magnackich 
manufakturach krajowych, opar
tych na pozarynkowych surow
cach i części robocizny. Aby więc 
opanować całkowicie rynki krajo
we i rozszerzyć zbyt, w 1778 r. 
wydana została specjalna ustawa 
zakazująca importu fajansu. Jed
nakże i to nie ocaliło fabryki bel- 
wederskiej. Wielkie koszty utrzy
mania manufaktury, które czyniły 
produkcję fajansu w Belwederze 
nieopłacalną, a także względy z 
zakresu polityki ekonomicznej w 
zasadniczym stopniu zadecydo
wały o konieczności likwidacji 
fabryki w 1780 r. Dodatkowym 
bodźcem w tym kierunku było 
zagrożenie podstaw skarbu kró
lewskiego spowodowane upad
kiem Antoniego Tyzenhauza i ma
nufaktur grodzieńskich, co ostate
cznie zmusiło Stanisława Augusta 
Poniatowskiego do rezygnacji z 
kosztownego przedsięwzięcia, ja
kie przez cały czas istnienia stano
wiła farfurnia belwederska. Więk
szość pozostałego sprzętu, modeli 
i półfabrykatów z Belwederu 
przejęła w posiadanie manufaktu
ra Bernardiego i Wolffa na Bieli- 
nie. Także sporo sprzętu i chemi
kalia przekazano Schutterowi, a 
dwa piece i 152 modele — kasz
telanowi łukowskiemu Jackowi 
Jezierskiemu.
Mimo, że Królewska Fabryka Far- 
furowa w Belwederze nie osiąg
nęła wyżyn myśli technicznej, to 
fakt jej powstania był niezwykle 
znaczący dla historii polskiego 
rękodzieła artystycznego doby 
stanisławowskiej. Zapoczątkowa
ła ona z końcem XVIII w. rozwój 
fabryk możnowtadców i przemys
łowców: Ogińskiego, Czartory
skiego, Zamoyskiego, Radziwił
łów, Wolffa itd. i stworzyła włas
ny, swoisty klimat dekoracji ma
larskiej fajansów.
Pod względem technologicznym 
fajanse belwederskie należą do 
wyrobów emaliowanych, pokry
tych polewą cynową barwy białej 
z sinawym odcieniem. Malowane 
są farbami naszkliwnymi w róż
nych kolorach i czasem złocone. 
Znakowano je różnorodnie: pod 
glazurą malowano brunatnie lub 
niebiesko literę „B", a obok czer
wony napis „Varsovie", niekiedy 
też wyciskano w masie literę „W". 
Nie wszystkie jednak wyroby far
furni posiadały markę Belwederu, 

czego dowodzi zachowana do 
dziś spora liczba obiektów nie 
znakowanych.
Fajanse belwederskie mają bardzo 
różnorodną dekorację malarską, 
którą przy bliższej analizie można 
ułożyć w pewne grupy stylowe. 
Jedna grupa — oparta na wzo
rach porcelany zachodnioeuro
pejskiej, saskiej i wiedeńskiej, 
która poszł.a w kierunku francu
skiej dekoracji stylu rokoko — 
ctłeruje lekkimi girlandami kwia
tów lub kwiatowymi „ornaments 
semes", a czasem ptakami i moty
lami w sposób naturalistyczny. 
Obiekty z taką dekoracją, stoso
waną od 1770 r., znajdują się w 
zbiorach Muzeum Narodowego w 
Warszawie. Charakterystycznymi 
przykładami tej grupy są dwa wa
zony. Jeden w typie chińskim 
„Tsun", malowany w festony 
kwiatowe podwiązane kokardami 
i bukiety różnokwiatowe, w ema- 
liowo czystych kolorach, z prze
wagą zieleni i różów, ze złocony
mi akcentami. Pochodzi on z 
dawnego wyposażenia Zamku 
Królewskiego, a za pośrednict
wem Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami Przeszłości został w 1919 
r. przekazany w depozyt Muzeum 
Narodowemu w Warszawie. Dru
gi wazon w typie chińskim 
„Kuan", malowany w bukiety róż
norodnych, kolorowych kwiatów 
został darowany Muzeum Naro
dowemu w Warszawie w 1964 r. 
ze zbiorów T. Wierzejskiego.
Druga grupa zdobnictwa, którą 
zaczęto stosować nieco później, 
oparta na wzorach wschodnioa- 
zjatyckich, chińskich i japońskich, 
posługuje się dekoracją roślinną, 
figuralną i zwierzęcą. Fajanse bel
wederskie z taką dekoracją nie są 
jednak dokładnym odwzorowa
niem porcelany wschodnioazja- 
tyckiej, lecz ukazują przekształco
ne motywy dalekowschodnie, 
przyswojone za pośrednictwem 
ceramiki zachodnioeuropejskiej, 
naśladującej wówczas szeroko 
wzory chińskiej i japońskiej deko
racji malarskiej. Można wyróżnić 
kilka odmian tej grupy. Pierwszą 
odmianę prezentują wazony de
koracyjne będące naśladownict
wem holenderskich wyrobów z 
Delft, a pośrednio chińskiej por
celany' błękitno-białej z okresu 
Kang-Hi (1662—1722) z moty
wami drzewa o wygiętym pniu i 
szeroko rozpostartych konarach, 
mocno rozgałęzionych i obficie 
ukwieconych bądź też ulistnio- 
nych i pokrytych licznymi drobny
mi oraz dużymi kwiatami. Dekora
cja ta stosowana była w dwóch 
wersjach: albo w kolorze niebie
skim na tle kremowobiałym, albo 
odwrotnie — białe motywy na tle 
kobaltowym. Przykładem takiej 

dekoracji jest zachowana w zbio
rach Muzeum Narodowego w 
Krakowie para ogromnych (164 
cm) wazonów z przykrywami. Ich 
biała, stylizowana dekoracja 
kwiatowa stanowi transpozycję 
motywu japońskiej wiśni, stoso
wanego także w sztuce chińskiej. 
Ponadto w Muzeum Narodowym 
w Warszawie znajduje się kilka 
wazonów w typie chińskim „Yen- 
yen" z dekoracją kwiatową opartą 
na motyvyie kwitnącej wiśni. Nie
które z nich —jak np. para wazo
nów pozyskana w 1945 r. z daw
nej rezydencji Radziwiłłów w 
Nieborowie, gdzie znajduje się 
dotychczas, czy para wazonów 
zakupionych w 1917 r. od Zdzi
sława Wolskiego, eksponowa
na obecnie w Łazienkach — są 
utrzymane w dwóch barwach; 
biała dekoracja wybrana z kobal
towego tła, inne zaś dodatkowo 
podmalowane czerwienią, np. pa
ra wazonów ze zbiorów Tadeusza 
Wierzejskiego, ofiarowana w 
1974 r. dla Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Identyczne w for
mie i dekoracji, lecz bogatsze ko
lorystycznie są dwa wazony po
chodzące ze zbiorów ordynacji 
Potockich w Łańcucie, a obecnie 
będące w posiadaniu spadkobier
ców Stefana Zamoyskiego w 
Londynie. Mają one uskok u pod
staw, co świadczy, że kiedyś po
siadały oddzielne podstawki. De
koracja wazonów składa się z 
niebieskiego tła, pokrytego niere
gularnie złotą siatką o ciemnym 
żyłkowaniu i stylizowanych moty
wów kwitnącej wiśni, której ga
łązki modelowane są żółcią, czer
wienią i złotem.
Drugą odmianę dekoracji wscho- 
dnioazjatyckiej ukazują wazony 
malowane wielobarwnie w chi- 
noiserie. Są to przekształcone na 
język dekoracyjnej sztuki Zachodu 
wzory, schematy i symbole chiń
skiej sztuki zdobniczej. W zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warsza
wie znajduje się kilka wazonów, 
których dekoracja składa się albo 
z przedstawień Chińczyków, Chi
nek i mandarynów na tle pejzażu 
i towarzyszących im ptaków czy 
smoków, albo z fragmentów 
ogrodu: krzewów, drzew i kwia
tów oraz ptaków rajskich, bażan
tów, papug, kogutów, malowa
nych na tle paliowym.
Ostatnią odmianę tej grupy deko
racji prezentują fajanse naśladują
ce zdobnictwo japońskie. Należą 
do nich: wspomniany, nie zacho
wany i nie znany bliżej podwójny 
serwis „imitee du japon" na 40 
osób, zamówiony przez samego 
króla oraz duma farfurni belwe- 
derskiej — składający się z 160 
sztuk serwis zwany sułtańskim 
bądź tureckim, wykonany w 1777
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i. Talerz głęboki z serwisu sułtańskiego (zb. Muzeum Narodowe w Krakowie; fot. 
Malinowski)

5. Waza z pokrywą zdobiona w stylu Arita (zb. Muzeum Narodowe w Krakowie; 
fot. Z. Malinowski)

r. na polecenie Stanisława Augu
sta Poniatowskiego z przeznacze
niem jako dar dla sułtana Abd ul 
Hamida I (1773—1789). Król kie
rując się prawdopodobnie chęcią 
znalezienia w Turcji rynku zbytu 
dla fajansów belwederskich, prze
kazał serwis przebywającemu w 
Warszawie posłowi tureckiemu 
Numanowi Bey w prezencie dla 
sułtana. Inwentarz Starego Seraju 
pod datą 1192 r. ery mahometań- 
skiej, czyli 1777 r. ery chrześcijań
skiej zawiera informację, która w 
przekładzie polskim brzmi nastę
pująco: „W związku z raportem 
szlachetnego Numan Beya z Rady 
Państwowej i profesora, wysłane
go w charakterze ambasadora do 
Rzeczypospolitej Polskiej, nastę
pujące przedmioty ofiarowane 
przez króla zostały przez niego 
przywiezione:
w typie wiedeńskim talerze 
małe i duże okrągłe i owalne 
sztuk 73
w typie wiedeńskim talerze 
okrągłe z kratką sztuk 16 
w typie wiedeńskim koszyki 
sztuk 16
w typie wiedeńskim sołnicz-
ki sztuk 12
talerze sztuk 35
małych waz sztuk 8.
Obecnie w Muzeum Starego Se
raju w Stambule znajduje się po
nad 20 sztuk tego serwisu, w tym 
13 obiektów jest eksponowanych 
stale, a reszta pozostaje w maga
zynach muzealnych. Zachowanie 

się tylko niewielkiej ilości fajan
sów z serwisu sułtańskiego wy
jaśnia panujący na dworze pady
szacha zwyczaj obdarowywania 
po przyjęciu wyróżnionych przez 
niego gości poszczególnymi częś
ciami zastawy stołowej i talerza
mi, na których biesiadowali. Nic 
więc dziwnego, że część fajansów 
z serwisu sułtańskiego znalazła 
się poza granicami Turcji, np. je
den talerz, zakupiony w 1897 r. w 
Paryżu, znajduje się obecnie w 
zbiorach Victoria and Albert Mu
seum w Londynie, dwa talerze w 
Muzeum Narodowym w Warsza
wie — jeden zakupiony w 1947 r. 
ze zbiorów Jana Michalskiego, a 
drugi ofiarowany w 1974 r. ze 
zbiorów Tadeusza Wierzejskiego, 
talerz głęboki w Muzeum Naro
dowym w Krakowie, kupiony w 
1925 r. itd.
Serwis sułtański jest bardzo pię
kny pod względem kolorysty
cznym i dekoracyjnym. Cala jego 
wielobarwna kompozycja — zło
żona z chryzantem, peonii, drze
wek sosny, kwiatów, ptaków i 
motyli — powtarza dekorację ja
pońskiej porcelany w stylu Arita 
(dotychczas zwanym stylem Ima- 
ri). Złocone napisy dedykacyjne 
na serwisie ułożone zostały w 
języku tureckim przez dragomana 
Antoniego Cruttę, tłumacza tego 
języka na dworze króla Stanisława 
Augusta. Oto jeden z nich w 
tłumaczeniu polskim: „te prezenty 
i dary posyła — padyszachowi

6

6

rodu Osmana — król Lechów, 
ażeby najzupełniejszą miłość — i 
szczerą życzliwość okazać — w 
stolicy Warszawie".
Fajanse belwederskie z dekoracją 
w stylu Arita, lecz z wyobrażenia
mi motyli i kwiatów zamiast tu
reckich, złoconych napisów albo 
z pustymi rezerwami, znajdują się 
w różnych muzeach polskich, 
choćby wymienić przykładowo: 
Muzeum Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie, gdzie ekspo
nowany jest półmisek z 1776 r., 
Muzeum Narodowe w Warsza
wie, przechowujące od 1939 r. 
dwa półmiski stanowiące depozyt 
Pawła Potockiego, czy Muzeum 
Narodowe w Krakowie, w którym 
znajduje się waza z pokrywą i 
podstawką, zakupione w 1925 r. 
ze zbiorów po Jakubie Judkiewi- 
czu. Te niezłocone czy nie wy
kończone fajanse są prawdopo
dobnie próbnymi wyrobami fa
bryki belwederskiej, które pozo
stały w Warszawie i rozproszyły 
się po Polsce.
Oprócz tych grup dekoracji Kró
lewska Fabryka Farfurowa w Bel
wederze stosowała jeszcze jeden 
styl zdobnictwa. Produkowała 
ona w małej zapewne ilości wyro
by fajansowe nawiązujące do 
form i dekoracji antycznych, do 
których powracała ówczesna 
sztuka. Jedynym zachowanym 
obiektem z tej grupy jest wazon w 
kształcie krateru wolutowego z 
dekoracją w typie etruskim, kiedyś 
przechowywany na Zamku Kró
lewskim, a obecnie w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warsza
wie.

Bardzo interesujące i częstokroć 
enigmatyczne są losy fajanso
wych wyrobów belwederskich, 
których niewiele zachowało się w 
muzeach i prywatnych kolekcjach 
europejskich. Oprócz Turcji i 
Wielkiej Brytanii znajdują się one 
w muzeach Francji i RFN — po 
jednym talerzyku deserowym w 
Musee du Louvre w Paryżu i w 
Musee de Cdramique de Sevres 
oraz dwa talerze w Museum fur 
Kunst und Gewerbe w Hambur
gu.
Zarówno fajanse zachowane w 
kraju, jak i polonica belwederskie 
rozproszone po świecie stanowią 
dziś tym cenniejszą, że znikomą 
cząstkę produkcji Królewskiej Fa
bryki Farfurowej, choć słabej pod 
względem techniki ceramicznej, 
lecz w aspekcie dekoracji stojącej 
na znacznym poziomie artysty
cznym. Farfury belwederskie, 
mimo że oparte na wzorach fran
cuskich, dalekowschodnich i an
tycznych, a więc będące transpo
zycją dekoracji obcych nastrojem, 
klimatem i symboliką sztuce pol
skiej, mają swoisty, niepowtarzal
ny wdzięk rodzimego fajansu i 
wywierają duże wrażenie estety
czne na każdym, kto dostrzega i 
ceni piękno.
Zwłaszcza belwederskie polonica
— coraz rzadziej dziś spotykane
— winny stać się przedmiotem 
poszukiwań i szczególnej ochro
ny, aby poszerzyć wiedzę o farfu- 
rach doby stanisławowskiej i za
chować je dla przyszłych pokoleń 
jako świadectwo kultury artysty
cznej naszego narodu.

Marta Michałowska
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z warsztatu konserwatora
Z pomocą 
zabytkoznawcom
Kiedy ze zbiorów muzealnych skradzione zostaną 
szesnastowieczne świeczniki i wiadomo, że jedynie 
szybka i sprawna akcja organów ścigania zapobieg
nie pocięciu ich lub przetopieniu i sprzedaży w 
postaci zezłomowanych metali szlachetnych, kiedy 
służba celna zapobiegnie wywozowi za granicę 
cennych ikon, jest to — zaryzykuję twierdzenie — 
nie mniejszy wkład w ratowanie dóbr kultury niż 
codzienna praca służb konserwatorskich. Posmaczek 
sensacji związany z każdym takim przypadkiem 
sprawia, że za pośre 'nictwem publicystyki społe
czeństwo jest o tym dobrze poinformowane. Mniej 
jednak wiadomo o współpracy między konserwatora
mi a kryminalistykami, mającej pozornie mniejsze 
znaczenie. Chodzi tu np. o wyjaśnianie sekretów 
twórczości wielkich mistrzów lub odczytywanie hi
storii z zatartych kart dokumentów przez pracowni
ków uniwersyteckich zakładów kryminalistyki, medy
cyny sądowej albo funkcjonariuszy w białych fartu
chach. W tego typu działaniach sięga się po najnow
sze osiągnięcia techniki, precyzyjną aparaturę lub 
metody innych nauk. Aparaturą taką ze zrozumiałych 
względów dysponują kryminalistycy, ale także ich 
metody nie są do pogardzenia, czego dowodzą liczne 
przykłady korzystania z nich przez zabytkoznawców. 
Niektóre z przedstawionych tu metod dowodzą, w 
jaki sposób współpraca kryminalistyków i zabytko
znawców może przerwać dobrą passę sprytnym 
oszustom, bo za takich należy uznawać fałszerzy dzieł 
sztuki; inne metody pomagają w wyjaśnieniu niejed
nej tajemnicy zabytku, co dla kryminalistyków stano
wi wdzięczną formę uczestnictwa w osiągnięciach 
historyków sztuki, konserwatorów, archeologów itp. 
Jak wskazuje praktyka, do badania zabytków naj
częściej wykorzystuje się metody ekspertyzy doku
mentów, daktyloskopii, mechanoskopii i chemii kry
minalistycznej. Omówimy je pokrótce.

Ekspertyza dokumentów.Jest to bezsprzecznie 
najstarszy techniczny dowód sądowy. Stosowano go 
już w czasach Hammurabiego (oczywiście do bada
nia glinianych tabliczek), a instytucja ekspertów 
upowszechniła się od XIII w., kiedy Albertus Gandi- 
nus, sędzia urzędu podesty Bolonii, zaczął regularnie 
powoływać biegłych do ustalania autentyczności 
dokumentów. Bo też musiano je wtedy fałszować na 
potęgę, skoro zainteresowanie tą sprawą wyrażali 
nawet papieże: Innocenty III, Aleksander II, Grzegorz 
IX i Innocenty IV, którzy opracowali zasady ustalania 
autentyczności dokumentów. Nic więc dziwnego, że 
i dziś zachodzi czasami konieczność poddania daw
nego dokumentu badaniom identyfikacyjnym, oczy
wiście tylko dla celów naukowych. Tam, gdzie 
zawodzą standardowe metody zabytkoznawcze, z 
pomocą spieszyć muszą kryminalistycy. Niekiedy ich 
obecność jest wprost konieczna — zadziwiająca jest 
bowiem biegłość, jaką w fałszowaniu dokumentów 
osiągnęli nasi przodkowie. Interwencji kryminalistyka 
wymagać mogą również autentyczne dokumenty, 
zwłaszcza mocno dotknięte zębem czasu. Dla fa
chowców, którzy odczytują wykopane z bagnistej 
ziemi Oświęcimia-Brzezinki pamiętniki więźniów czy 
zwęglone dokumenty radomskiego gestapo, niestrasz
ne są zazwyczaj daleko lepiej zachowane papirusy 
wykopane w Edfu przez polską ekipę archeologiczną 
czy też piętnastowieczne polskie pergaminy. Wyko
rzystanie promieni podczerwonych, lamp kwarco
wych z filtrem Wooda, stosowanych w codziennej 
pracy kryminalistyków i medyków sądowych, ujaw
niło już niejedno fałszerstwo kontraktu kupna- 
sprzedaży dokonane w klasztornej celi.
Spór o autentyczność listów Chopina wyjaśnili 

dopiero kryminalistycy. Trzeba zaś zauważyć, że w 
tym wypadku fałszerstwo było przedniej marki. Jak 
wiadomo, swego czasu pojawiły się enuncjacje 
prasowe o odnalezieniu listów Chopina o nieco 
frywolnej treści. Istniały uzasadnione wątpliwości co 
do autentyczności tych dokumentów, tym bardziej że 
nikt z dziennikarzy ich nie widział; pokazywano im 
tylko fotokopie. Poddano więc badaniom odbitki 
chemigraficzne, bo tylko takim materiałem dyspono
wało Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Eksperty
zę wykonał Zakład Kryminalistyki KG MO. Okazało 
się, że zakwestionowane listy — to sprytny foto
montaż. Wyrazy i zdania składające się na te listy 
sklejano z fragmentów innych, bezspornie autenty
cznych, po czym całość wielokrotnie poddawano 
obróbce fotograficznej.

Nie tylko jednak klasyczne dokumenty są przedmio
tem badań kryminalistycznych, przeprowadzanych na 
zlecenie zabytkoznawców. Także obrazy mogą, a jeśli 
chodzi o sygnatury powinny być badane przez 
ekspertów pisma. Guy Isnard, były wieloletni komi
sarz kierujący brygadą Surete ścigającą fałszerzy, na 
podstawie swych doświadczeń stwierdził, że około 
90% dochowanych do dziś dzieł danych mistrzów nie 
jest sygnowane, a 90% falsyfikatów imitujących 
dzieła tych mistrzów zaopatrzone jest w sygnaturę. 
Są to liczby niewątpliwie przesadzone, ale dobrze 
obrazują całą sprawę. Sytuację pogarsza jeszcze 
specyficzna polityka dawnych kolekcjonerów, którzy 
bez skrupułów polecali domalowywać sygnatury na 
posiadanych przez siebie obrazach. Niech więc 
nikogo nie dziwi, że obraz, jak wynikałoby z sygnatu
ry namalowany przez Belliniego lub Rembrandta, 
przez historyków sztuki przypisywany jest Cimie da 
Conegliano 1ub Renesse. Te i inne wątpliwości 
wyjaśnić może dopiero zorientov ny w problematy
ce sygnatur malarskich ekspert pisma. Coraz częściej 
też służby muzealne zwracają się do kryminalistyków 
z takim zleceniem. Zakład Kryminalistyki KG MO 
dwukrotnie dokonał udanych badań identyfikacyj
nych falsyfikatów imitujących dzieła Chagalla i Wy
czółkowskiego. Autentyczność sygnatur dzieł przypi
sywanych Józefowi Bemowi badali eksperci pisma z 
Tarnowa i Krakowa. Doc. dr hab. Zdzisław Kegel z 
Uniwersytetu im. B. Bieruta we Wrocławiu badał 
kiedyś na zlecenie wrocławskiego Muzeum Narodo
wego autentyczność sygnatury Kandinsky ego na 
obrazie włączonym do zbiorów tego muzeum. Za
gadnienie ekspertyzy sygnatur stanowi także przed
miot naukowej specjalizacji autora niniejszego arty
kułu.

Ekspertyza mechanoskopijna. Pod niektórymi 
falsyfikatami pędzla van Meegerena znaleziono nie
dokładnie starte resztki obrazów, jakie wykorzystał na 
podobrazia imitacji dzieł Vermeera. M. in. pod 
„Uczniami z Emaus" odkryto przy użyciu promieni 
rentgenowskich resztki malowidła przedstawiające 
głowę kobiety. Nasunęło się przypuszczenie, że 
„Uczniowie z Emaus" powstali na pozostałościach 
obrazu, jaki van Meegeren zakupił u jednego z 
antykwariuszy. Wymiary falsyfikatu nie odpowiadały 
jednak podanym przez antykwariusza. Należało przy
puszczać, że van Meegeren obciął blejtram, tym 
bardziej że w jego nicejskiej pracowni znaleziono 
kawałek listwy przypominający drewno podobrazia. 
Wykonano więc ekspertyzę zwaną w mechanoskopii 
kryminalistycznej „ekspertyzą na całość". Badania 
przeprowadził zespół biegłych, powołanych przez 
amsterdamski trybunał do zbadania falsyfikatów van 
Meegerena, którym kierował dyrektor Laboratorium 
Policji Królestwa Holandii, prof, dr Wiebo Froentjes. 
Badania potwierdziły przypuszczenie, że znaleziony 
kawałek drewna został odcięty z blejtramu, na którym 
namalowano „Uczniów z Emaus". Podobne eksper
tyzy wykonuje się nierzadko także w Polsce, zwła

szcza w wypadku, gdy złodzieje wycinają obraz z 
ramy lub obcinają go, by zmylić nabywców.
Nie są to jednak wszystkie możliwości wykorzystania 
mechanoskopii. Jak wiadomo, jest to dziedzina 
kryminalistyki zajmująca się badaniami śladów od
działywania narzędzi na podłoża i vice versa; zazwy
czaj więc z tego typu ekspertyzami spotykamy się w 
wypadku ścigania włamywaczy. A przecież z jej 
zdobyczy można by korzystać przy badaniu rzeźb, 
klocków drzeworytniczych itp.

Daktyloskopia. Ta dziedzina techniki kryminalisty
cznej każdemu prawie kojarzy się wyłącznie z zagad
nieniami śledztwa. I ona jednak może znaleźć swoje 
„cywilne" zastosowanie. Próbowano już korzystać z 
jej pomocy przy ustalaniu ojcostwa. Służyć także 
może zabytkoznawcom i to ze świetnymi rezultatami. 
Najstarsze zachowane odciski palców pochodzą z 
tabliczek sumeryjskich, a więc sprzed kilku tysięcy 
lat. Dlatego jako pierwsi zainteresowali się nią 
archeolodzy. Pochodzące z wykopalisk naczynia z 
gliny oraz inne, późniejsze wyroby ceramiczne, np. 
kafle, pokryte są często śladami linii papilarnych, 
odbitymi przed ich wypaleniem. Oczywiście mało jest 
prawdopodobne, by z pomocą daktyloskopii katego
rycznie ustalić, który artysta lub rzemieślnik wykonał 
dany wyrób ceramiczny, skoro trudno liczyć na 
niekwestionowany materiał porównawczy. Jeśli jed
nak na różnych terenach wykopaliskowych znajdzie- 
my ceramikę z takimi samymi odciskami palców, 
dowód to bezsporny, że pochodzi ona z tego samego 
źródła. Łatwiej wtedy o ustalenie niektórych aspek
tów w badaniach nad poziomem handlu w dawnych 
wiekach i jego traktami, wzajemnymi wpływami 
kulturowymi itp. Zakład Kryminalistyki KG MO, choć 
z zasady przeciążony obowiązkami, wykonywał dla 
Instytutu Kultury Materialnej PAN w Warszawie 
ekspertyzy daktyloskopijne ceramiki z epoki kamienia 
i brązu. Badania takie wykonywano także w Krako
wie.
Odciski palców bywają naniesione także na inne 
przedmioty. Należą do nich np. obrazy. O ile do 
wiadomości o odkryciu odcisków palców Leonarda 
da Vinci można podejść z niedowierzaniem, skoro nie 
podano informacji o materiale porównawczym, o tyle 
bezspornie wiarygodne są badania Rudolfa Heindla, 
wielkiego współtwórcy naukowej daktyloskopii, nad 
dziełami Diirera. Obrazy wielkiego Albrechta, na 
których ujawniono ślady tych samvch linii papilar
nych, pochodzą z tak odległych od siebie okresów, 
że praktycznie wykluczone jest, aby mogły pochodzić 
od kogoś spośród uczniów, współpracowników czy 
nawet bliskich. Zachęcające wyniki tych i innych 
badań skłoniły nawet Heindla do postawienia postu
latu, by każdy artysta niezależnie od podpisu sygno
wał swój obraz odciskiem palca. Szkoda, że już od 
pół wieku postulat ten oczekuje na spełnienie. Może 
nie byłoby tylu kłopotów z ustalaniem autentyczności 
obrazów Picassa, Chirico czy Strzemińskiego. A 
przecież już w 1932 r. sąd berliński korzystał z 
daktyloskopii w procesie Wackera oskarżonego wes
pół z pomocnikami o podrabianie i rozprowadzanie 
fałszywych obrazów van Gogha, gdyż na jednym z 
falsyfikatów znaleziono odcisk palca fałszerza.

Badania fizykochemiczne. W 1975 r. dopisana 
została ostatnia karta, w sprawie van Meegerena. 
Richard Breek i Wiebo Froentjes po przeprowadzeniu 
badań z wykorzystaniem pirolitycznej chromatografii 
gazowej zweryfikowali wyniki zespołu biegłych, 
opiniujących w tej sprawie w 1947 r. W tym właśnie 
roku skończyła się sprawa van Meegerena, a zaczęła 
się związana z tym nazwiskiem afera z zaangażowa
niem Decoena, prof. Coremansa i wielu publicystów, 
która trwała prawie 30 lat. Ostatecznie wątpliwości 
rozwiała metoda we wszystkich laboratoriach poli
cyjnych rutynowo stosowana do badania lakierów 
samochodowych.
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) ile w wypadku badań pismoznawczych do korzy- 
tania z pomocy kryminalistyków zmusza zabytko- 
:nawców brak niezbędnych w tym zakresie kwalifi
kacji, to w wypadku badań fizykochemicznych tym 
:zynnikiem są dysproporcje w możliwościach apara- 
urowych zabytkoznawców i kryminalistyków. Nic 
więc dziwnego, że tam gdzie charakter materiału 
jadawczego i jego skąpa ilość wymaga przeprowa
dzenia badań z wykorzystaniem najnowszych osiąg
nięć techniki, zabytkoznawcy zwracają się o pomoc 
do kryminalistyków na co dzień wykonujących bada
nia z wykorzystaniem mikrosondy elektronowej, 
spektroskopii gamma itp. Dotyczy to nie tylko typo
wych analiz farb, ale i innych koniecznych niekiedy 
Dadań, np. analiz kurzu, jaki na podobieństwo osia
dającego przez wieki w szczelinach krakelur, bywa w 
nie wcierany przez fałszerzy. W kryminalistyce takie 
nadania znajdują swój odpowiednik w postaci tzw. 
analizy mikrośladów.
i/Vzorem współpracy kryminalistyków i zabytkoznaw- 
nów może być Holandia. Ostatnio przeprowadzono 
tam kompleksowe badania dzieł Rembrandta, ekspo
nowanych w haskim Mauritshuis. Z wykorzystaniem 
najnowszych osiągnięć techniki trzy zespoły specjali
stów, kierowane przez: M. Tóth-Ubbens, A. B. de 
Vriesa i Wiebo Froentjesa, przebadały wszystkie 
dzieła Rembrandta. Rezultaty badań zostały opubli
kowane w wydanej w maju 1978 r., niestety w 
bardzo niskim (1250 egz.) nakładzie, książce pt. 
Rembrandt in Mauritshuis. Wyniki wspomnianych 
badań stanowić mogą bardzo pożyteczne kompen
dium wiedzy o wartościach estetycznych, prezento
wanych przez dzieła Rembrandta, jego technice 
malarskiej i stosowanych materiałach. Te przebogate 
i — jak się zdaje — zupełne, jak na dzisiejsze 
możliwości techniczne, wyniki uzyskano przede 

Korozja atakuje
W 1937 r. w Brukseli, na wystawie poświęconej 
korozji znajdowała się tablica z następującym napi
sem: „ W czasie czytania przez ciebie tego napisu 760 
kg żelaza zaczęło korodować i uległo skorodowaniu". 
Korozją nazywa się proces niszczenia metalu w 
wyniku reakcji chemicznej z otaczającym go środo
wiskiem, którym najczęściej jest środowisko wodne 
lub powietrzne. W tych środowiskach metale są 
nietrwałe i dążąc do postaci trwałej przechodzą w 
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1. Badania identyfikacyjne metodą Duystera: a — 
sygnatura autentyczna, b — podrobiona sygnatura 
Chagalla, widoczne są charakterystyczne różnice w 
przebiegu linii prostych i w związanych z tym 
wartościach kątowych
2. Renesansowy kafel: a — na kołnierzu ujawniono 
ślady linii papilarnych, b — powiększenie fotografi
czne tego odcisku palca (zdjęcia ze zbiorów Zakładu 
Kryminalistyki UŚ)

wszystkim dlatego, że badania przeprowadzono 
kompleksowo.
Tylko bowiem badania kompleksowe gwarantują 
zupełność i poprawność zaskakujących nieraz wyni
ków. Gdy kryminalistycy podjęli się, we współpracy i 
na zlecenie Polskiej Stacji Archeologii Śródziemno
morskiej w Kairze, przebadania egipskich znalezisk 
polskich archeologów, nikt jeszcze nie przypuszczał, 
że wyniki obalą pewne ustalone poglądy o życiu 
mieszkańców starożytnego Egiptu. Badania daktylo- 
skopijne potwierdziły tezę o zaburzeniach gene
tycznych, spowodowanych najprawdopodobniej za
wieraniem małżeństw krewniaczych. Badania fizyko
chemiczne pozwoliły rozpoznać środki, jakich w 
Egipcie używano do barwienia włosów oraz sporzą
dzanych z nich peruk. Fałszywe okazało się także 
twierdzenie, że podwładni faraonów nie znali mydła, 
bowiem kryminalistycy zidentyfikowali pozostałości 
tego kosmetyku. Pozytywne wyniki uzyskano rów
nież w rentgenograficznych badaniach mocno skoro
dowanych monet, odkrytych w odkopanym przez 
archeologów aleksandryjskim amfiteatrze.
Współpraca kryminalistyków z zabytkoznawcami 
rozwija się, jak należy sądzić, dobrze i powinna się 
rozwijać coraz lepiej. Ponieważ jednak optymalne 
przebadanie dzieła sztuki wymaga wiedzy z różnych 
dziedzin, wydaje się — przynajmniej w niektórych 
wypadkach — niezbędny podział pracy. Istnieją 
dziedziny, w których kompetentni są wyłącznie 
kryminalistycy, np. pismoznawstwo, daktyloskopia, 
mechanoskopia itp. i tylko oni takie badania powinni 
wykonywać, o ile oczywiście zajdzie niezbędna 
potrzeba ich przeprowadzenia. W innych badaniach, 
np. materiałoznawczych, pomoc kryminalistyków 
może okazać się nieodzowna, zwłaszcza jeżeli wyko
nywane są one na zlecenie organów wymiaru spra
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wiedliwości, co rodzi pewne konsekwencje w orga
nizacji badań, formie sporządzenia opinii biegłego 
itp. Z kolei przebadanie struktury artystycznej dzieła 
sztuki, poznanie technologii jego powstania możliwe 
jest tylko przez zabytkoznawców i w zasadzie oni są 
wyłącznie w tym zakresie kompetentni. Za podziałem 
pracy przemawia także argument o racjonalności 
gospodarowania w takich wypadkach siłami i środ
kami. W codziennej natomiast pracy zabytkoznawcy 
sami mogą z powodzeniem stosować metody krymi
nalistyczne, o ile oczywiście osiągną w tym zakresie 
niezbędne przygotowanie. W tym celu więc Zakład 
Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego pracuje nad 
zaadaptowaniem metod kryminalistycznych na uży
tek zabytkoznawstwa.
Powyższe przykłady wskazywałyby, że współpraca ta 
jest jednostronna, a praktycznie rzecz biorąc stroną 
wyłącznie korzystającą są zabytkoznawcy. A przecież 
tak nie jest, o czym np. świadczą prace wykopalisko
we w Żaganiuz Dzięki pomocy i fachowym konsulta
cjom archeologów odsłonięto tam gigantyczne nek- 
ropolis jeńców radzieckich, wymordowanych w cza
sie ostatniej wojny. Ten i inne przykłady — to jednak 
materiał na odrębny artykuł, przeznaczony dla krymi
nalistyków.

Tadeusz Widła
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związki chemiczne, np. w tlenki lub uwodnione 
tlenki. Większość metali wydobywa się z ich związ
ków występujących w przyrodzie. Proces korozji 
wyraża więc dążność do powrotu do stanu natural
nego, jakim jest utleniona postać metalu.
Ponieważ zabytki metalowe — to przede wszystkim 
obiekty wykonane z brązu, tj. stopu miedzi z cyną, w 
artykule rozważane będą problemy korozyjne związa
ne głównie z tym metalem.

Atmosferyczna korozja metali
Korozja atmosferyczna metali, w tym również miedzi i 
wszelkiego rodzaju jej stopów, ma różny przebieg na 

poszczególnych obszarach globu ziemskiego. Zależy 
bowiem od warunków klimatycznych oraz warunków 
lokalnych, np. na obszarach przemysłowych szyb
kość korozji może być ponad sto razy większa niż na 
obszarach pustynnych lub w okolicach podbieguno
wych. Ponadto istotna jest również orientacja ge
ograficzna. Często obserwuje się, że np. od strony 
południowej i wschodniej obiekty metalowe korodu
ją słabiej niż od strony zachodniej i północnej — 
strony te zwrócone są do słońca i wysychają szybciej 
po zwilżeniu rosą i deszczem.
Szybkość przebiegu korozji atmosferycznej metali, 
oprócz warunków klimatycznych, zależy także od 
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wielu innych czynników, z których należałoby wy
mienić:
— fizyczne i chemiczne właściwości metalu,
— stan powierzchni metalu,
— chemiczny skład atmosfery.
Rozważmy kolejno wszystkie te czynniki.
Już w dawnych czasach zauważono, że miedź 
stopiona z cyną w odpowiedniej proporcji ma zna
cznie większą odporność korozyjną na czynniki 
atmosferyczne niż pierwotne te metale.
Stopy metali wykazują nieraz znacznie lepsze właści
wości mechaniczne i chemiczne niż poszczególne 
metale wchodzące w skład danego stopu. Również 
odporność korozyjna stopów przewyższa w więk
szości wypadków odporność korozyjną poszczegól
nych metali tworzących stop metalurgiczny.
Brązy cynowe są najstarszymi stopami znanymi w 
historii, gdyż były już stosowane w starożytności, a 
nawet dały nazwę epoce archeologicznej. Brązy 
starożytne były zasadniczo stopami miedzi z cyną, 
czasami jednak z dodatkiem ołowiu, a nawet innych 
metali. Na ogół stanowiły stopy bardzo czyste, a to 
dlatego, że miedź stosowana do ich wyrobu była 
najczęściej pochodzenia rodzimego. Z brązów tych 
wyrabiano broń, przedmioty kultu i codziennego 
użytku. Z brązów cynowych odlewano posągi i 
pomniki.
Naturalnie odporność korozyjna stopu miedzi zależy 
również w dużej mierze od struktury stopu. Najbar
dziej odporne na korozję są stopy miedzi, w których 
rodzaj i ilość składników zapewniają utworzenie 
roztworu stałego, tj. stopu jednorodnego’. Nieco 
gorszymi właściwościami antykorozyjnymi charakte
ryzują się się stopy niejednorodne, tj. stopy mające 
dwie lub więcej faz, krystalizujących w różnych 
układach przestrzennych. Ogólnie można stwierdzić, 
że im bardziej równomierna jest makro-i mikrostruk
tura brązu, tym proces korozji wolniejszy i lepszymi 
właściwościami mechanicznymi (np. odpornością na 
ścieranie) charakteryzuje się stop metalurgiczny.

O szybkości korozji w dużej mierze decyduje też stan 
powierzchni (stopień chropowatości) przedmiotów z 
brązu. Powierzchnie mają pory i spękania — to 
potencjalne źródło tworzenia się makro-i mikroogniw 
galwanicznych, w yvyniku czego następuje korozja 
elektrochemiczna (korozja atmosferyczna jest typową 
przedstawicielką korozji elektrochemicznej). Liczne 
badania wykazały, że odpowiednia obróbka mecha
niczna, poprzez usunięcie defektów powierzchnio
wych, w znacznym stopniu hamuje tego rodzaju 
korozję. Z tego też względu, po zdjęciu naskórka 
odlewniczego, konieczne jest przeprowadzenie 
obróbki cyzelerskiej odlewów z brązu, usuwającej 
defekty powierzchniowe. *
Jako przykład wpływu chemicznego składu atmosfe
ry na przebieg korozji niech posłuży cytat z opraco
wania M. Pourbaix: „Około 1950 roku, zanim podjęto 
drakońskie środki w zwalczaniu zanieczyszczenia 
atmosfery, na Londyn opadało rocznie 750 000 ton 
kwasu siarkowego, powstającego w wyniku spalania 
węgła. Ta ilość kwasu może całkowicie rozpuścić 
400 000 ton żelaza" (Wykłady z korozji elektrochemi
cznej, PWN, Warszawa 1978).
W atmosferze pozbawionej wilgoci metale korodują 
bardzo wolno. Świadczy o tym np. fakt, że po
wierzchnia metalowych przedmiotów porzuconych 
na pustyni bardzo długo pozostaje błyszcząca, bez 
plam i nalotów korozyjnych. Proces korozji metalu 
zachodzić może bowiem tylko w obecności elektroli
tu, tj. wtedy, gdy na powierzchni metalu znajduje się 
warstewka wilgoci, a w wypadku miedzi i jej stopów
— gdy w tej warstewce obecne są czynniki utleniają
ce, np. rozpuszczony tlen atmosferyczny.
Intensywność korozji atmosferycznej zależy jednak 
nie tylko od wilgotności, ale również od zawartości 
w nim kurzu i zanieczyszczeń gazowych, których 
obecność m.in. ułatwia skraplanie wilgoci na po
wierzchni metalu. Szybkość korozji miedzi i jej 
stopów (brązów, mosiądzów) jest niewielka, gdy 
przebiega w wilgotnym, ale czystym chemicznie 
powietrzu. Sytuacja zmienia się jednak radykalnie, 
gdy eto atmosfery przenikną nawet niewielkie ilości 
dwutlenku siarki (SO2)- Według współczesnych 

poglądów dwutlenek siarki jest najbardziej niebez
piecznym zanieczyszczeniem powietrza. Występuje 
on w gazach spalinowych z węgla, ropy naftowej i 
innych paliw silnikowych. Ponieważ zużycie paliw 
wzrasta w chłodniejszych okresach roku, stężenie 
SO2 w powietrzu i szybkość korozji są większe w 
miesiącach jesiennych i zimowych. W okręgach 
miejskich i przemysłowych stężenie S02 może wahać 
się w granicach od 0,1 do 100 mg/m3. Obecność 
tego związku w powietrzu powoduje, że w warstew
ce wilgoci na powierzchni metalu jest kwas siarkowy 
(H2SO4), wyraźnie zakwaszający środowisko. Kwa
sowość takich warstewek kształtuje się w granicach 
pH od 3 do 5. To tłumaczy aktywność tego typu 
gazu.

Na załączonym rysunku pokazano mapę Europy z 
zaznaczonymi obszarami o określonych agresywnoś- 
ciach powietrza, charakteryzujących się odpowiednią 
kwasowością opadów atmosferycznych. Najbardziej 
agresywna jest atmosfera na obszarze obejmującym 
najbardziej rozwinięte okręgi przemysłowe. Należą do 
nich północne rejony Republiki Federalnej Niemiec i 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, północno- 
-zachodnie rejony Francji oraz kraje Beneluksu (ob
szar ten charakteryzuje się kwasowością o pH=4,0). 
Również Polska leży na obszarze o podwyższonej 
kwasowości — pH=4,5.

Warstewki ochronne na miedzi i jej stopach

W naturalnych warunkach atmosferycznych, w at
mosferze pozbawionej gazów przemysłowych oraz 
produktów spalania węgla kamiennego i ropy nafto
wej, na powierzchni miedzi i jej stopów tworzy się 
zawsze naturalna warstewka ochronna, składająca 
się z tlenków metali (głównie tlenku miedzi), wcho
dzących w skład stopu. Warstewki ochronne są 
koloru od jasno-do ciemnobrązowego, a nawet 
cz^pego, są dobrze związane z metalem podłoża, 
ponadto są stosunkowo szczelne i odcinają dopływ 
tlenu do podłoża, a zatem hamują proces korozyjne
go niszczenia miedzi i jej stopów.
Duży wpływ na jakość powstającej warstewki ma 
struktura stopu. W wypadku stopu jednorodnego 
(roztworu stałego) warstewka tlenkowa jest zwarta i 
bardzo szczelna. Nieco inaczej jest w wypadku stopu 
niejednorodnego: warstewka wtedy nie zawsze jest 
dobrze związana z podłożem, a również jej szczel
ność pozostawia dużo do życzenia. Nie stanowi ona 

wtedy wystarczającej bariery przed przenikaniem 
gazowego tlenu do metalu podłoża. Nie hamuje ona 
zatem korozyjnego działania atmosfery. W takim 
wypadku obserwuje się powolne matowienie po
wierzchni metalu i wzrost grubości warstewki.
Jeśli warstewki ochronne na miedzi i jej stopach 
odznaczają się zwartą budową, są błyszczące, przy
pominają szklistą emalię i nie zniekształcają wyglądu 
dzieła sztuki, lecz wręcz przeciwnie — podkreślają 
jego plastyczność, mają wówczas również charakter 
dekoracyjny i można o nich mówić, że stanowią 
szlachetną patynę.
Tlenkowe warstewki patynowe wytwarzać można 
również sztucznie, na drodze chemicznej, przez 
zanurzenie przedmiotów z miedzi i jej stopów w 
specjalnych roztworach utleniających. W wypadku 
dużych obiektów (pomników) zwilża się ich po
wierzchnię odpowiednim roztworem (Zob. J. Socha, 
S. Safarzyński, M. Lesiak, Wytwarzanie dekoracyjno- 
-ochronnych warstewek tlenkowych na dużych 
obiektach (pomnikach) w ekspozycji zewnętrznej, 
„Ochrona Zabytków", nr 3, 1979 r.). Grubość wy
tworzonych warstewek nie przekracza na ogół 1,5 
mikrometra, bowiem po osiągnięciu tej grubości 
warstewka jest już szczelna i nie dopuszcza czynnika 
utleniającego do metalu podłoża.
Z naturalnych składników atmosferycznych, rozpu
szczonych w warstewce wilgoci na powierzchni 
metalu, oprócz tlenu pewien wpływ na formowanie 
się warstewki patynowej może mieć również dwutle
nek węgla, który uczestniczy w drugim etapie po
wstawania na miedzi i jej stopach zielonej lub zielono- 
niebieskiej patyny. W obecności dwutlenku węgla 
powstają na powierzchni metalu związki o budowie 
CuCO3.Cu(OH)2 i 2CuCO3Cu(OH)2. Należy w tym 
miejscu zaznaczyć, że związki te (zasadowe węglany 
miedzi) tworzą się w naturalnych warunkach na 
powierzchni miedzi i jej stopów pokrytej już war
stewką tlenków. Jeśli warstewka zasadowych węgla
nów jest bardzo cienka, nie powoduje wyraźnego 
matowienia powierzchni i stanowi pewną odmianę 
szlachetnej patyny.
Zielone warstewki na miedzi i jej stopach wytwarzać 
można również sztucznie, na drodze chemicznej, ale 
wówczas nie mają one żadnego znaczenia ochronne
go, lecz tylko dekoracyjne. Wytwarza się je na 
przedmiotach o charakterze artystycznym, które na
stępnie eksponowane są w muzeach, salach wysta
wowych i innych pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych i wolnych od zanieczyszczeń, zwłaszcza 
gazami przemysłowymi.
Ogólnie można stwierdzić, że miedź oraz jej stopy są 
bardzo podatne na działanie różnych związków 
chemicznych z wytworzeniem na ich powierzchni 
barwnych warstewek dekoracyjnych. Ta właściwość 
jest tak charakterystyczna, że często inne metale 
pokrywa się warstwą miedzi tylko w tym celu, aby 
przez następną obróbkę chemiczną nadać po
wierzchni odpowiednie zabarwienie. I tak, np. war
stewki tlenku miedziawego mogą być zabarwione na 
kolory żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy do 
brązowego; związki tlenku miedziowego barwią 
przedmioty miedziane na kolor brązowy do czarnego, 
a nawet niebieskawy, podczas gdy siarczek miedzio
wy może zabarwić na kolor od bladobrązowego do 
kasztanowobrązowego, a nawet na kolor popielato
szary do niebieskoczarnego. Zasadowe sole miedzi 
nadają powierzchni miedzi i jej stopów zabarwienie 
zielonkawe o różnych odcieniach.

Najszybszą metodą wytwarzania barwnej warstewki 
dekoracyjnej jest metoda nanoszenia powłoki siarcz
kowej. Działając siarczkiem czy wielosiarczkiem so
dowym na miedź i jej stopy można w bardzo krótkim 
czasie na powierzchni tych metali wytworzyć barwną 
powłokę koloru od jasno- do ciemnobrązowego. 
Można poza tym uzyskać dowolną grubość tej 
warstewki; przyrost jej grubości nie ma tendencji 
spadkowej (jak w wypadku warstewki tlenkowej), 
lecz trwa tak długo, jak tylko miedź i jej stopy mają 
kontakt ze związkami siarki. Warstewka siarczkowa 
nie jest zatem warstewką ochronną (nie odcina 
dopływu czynnika aktywnego do powierzchni metalu 
podłoża), lecz tylko dekoracyjną.
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Również na dużych obiektach (pomnikach) wytwa
rzano często warstewki siarczkowe (np. podczas 
konserwacji fragmentów metalowych Kolumny Zyg
munta w Warszawie), przy czym ze względów 
antykorozyjnych pokrywano je na ogół dodatkowo 
warstewką wosku.

Proces niszczenia ochronnych warstewek na 
miedzi i jej stopach

Obecność dwutlenku siarki w powietrzu nie tylko 
przyspiesza proces tworzenia się patyny, ale również 
zmienia jej kolor z brązowego czy czarnego na 
zielony. Proces ten, będący w ostatniej swej fazie 
procesem typowo korozyjnym, przebiega niezależnie 
od warunków klimatycznych, naturalnie z różną 
prędkością.
W początkowej fazie powstawania warstewki paty- 
nowej na miedzi i jej stopach w warunkach atmosfery 
miejskiej czy przemysłowej powstaje zawsze powło
ka tlenkowa. Dwutlenek siarki obecny w powietrzu 
odgrywa jedynie rolę katalizatora procesu formowa
nia się patyny. W tej fazie patyna składa się albo z 
cienkiej powłoki tlenku miedziawego (Cu2O) albo z 
grubszej brunatnoszarej warstewki tlenku miedzio
wego (CuO) i nie zawiera siarczanów. Siarczany w 
patynie pojawiają się dopiero po upływie kilku lat lub 
w skrajnym wypadku — kilku miesięcy. Pojawienie 
się siarczanów bądź innych soli w patynie rozpoczy

na drugi etap formowania się powłoki pod wpływem 
działania dwutlenku siarki (SO2), tlenu (02) i pary 
wodnej (H2O). W ten sposób powstaje warstewka 
składająca się ze związków siarki i tlenu — nie
rozpuszczalnych soli CuSO4.3Cu(OH)2 i CuSO4. 
.2Cu(OH)2 o zabarwieniu zielonym. Związki te two
rzą się na powierzchni tlenkowej w formie osadu, 
początkowo zwartego, jednak w miarę wzrostu 
grubości tej warstewki tworzy się osad luźny (słabo 
związany z podłożem), grubokrystaliczny i porowaty, 
charakterystyczny dla korozyjnych osadów metali. « 
W wypadku gdy korozji podlega obiekt ze stopu 
miedzi, np. brązu, i w obiekt ten wkomponowane są 
również elementy kamienne, druga faza tworzenia się 
patyny może być przyczyną zanieczyszczenia tych 
fragmentów kamiennych. Dzieje się to dlatego, że w 
tej fazie powstają również rozpuszczalne sole mie
dziowe, wypłukiwane następnie np. przez opady 
deszczowe.
Przenikanie korozyjnego dwutlenku siarki do war
stewki wilgoci na powierzchni metalu odbywa się 
drogą dyfuzyjną. Z agresywnych czynników korozyj
nych w opadach atmosferycznych oprócz dwutlenku 
siarki mogą występować takie związki chemiczne, jak 
siarczki, chlorki itp.
W przeciwieństwie do korozji metali konstrukcyj
nych, gdzie proces ten powoduje znaczne straty 
wynikające np. ze zniszczenia całkowitego lub częś

ciowego rur, zbiorników, części maszyn, statków, 
mostów, konstrukcji portowych itp., korozja obiek
tów z miedzi i jej stopów (np. pomników z brązu 
wystawionych na otwartej przestrzeni) obniża zna
cznie ich wartości artystyczne. Dlatego też dzieła 
sztuki poddaje się okresowej konserwacji czy reno
wacji, przywracającej im dawną świetność.

Jan Socha 
Sławomir Safarzyński

* Bardzo wiele roztopionych metali rozpuszcza się w 
sobie, dając jedną ciecz, jeden roztwór ciekły. Taki 
roztwór jest całkowicie jednorodny, najdrobniejsza 
jego cząsteczka, którą można mechanicznie oddzielić, 
jest taka sama co do składu i budowy, jak reszta 
roztworu; tak więc roztwór ciekły dwóch metali lub 
większej liczby składników stanowi jedną fazę. Nie
które metale stałe również są zdolne rozpuszczać w 
sobie inne metale stałe. Tworzą one wtedy tzw. 
roztwór stały, np. taki roztwór stały, w stanie bliskim 
do stanu równowagi, wykazują brązy cynowe (do 
10% cyny w stopie).

Konserwatorska przygoda

Lato tego roku zapowiadało się wspaniale. Nie 
wiedziałem co robić z urlopem, aż nagle 
przyszła wiadomość od Stefana: „Jest ciekawa 
konserwatorska robota: fresk z XV w. w koś
ciele w Stargardzie. Kwatera i wyżywienie na 
miejscu, niedaleko las i jezioro". Nic nie stało 
na przeszkodzie, aby piękne i ciekawe połą
czyć z pożytecznym. Jak wynikało z listu 
Stefana, będzie także Zbyszek. Trzeba wziąć 
biały fartuch, szpachle, aparat do zdjęć. Resztę 
przywiozą oni. Zapowiadało się na ciekawą, 
konserwatorską przygodę...
Mój pociąg przyjeżdżał godzinę wcześniej niż 
pociąg Stefana. Było upalnie. Wstąpiłem do 
kawiarni nie opodal dworca. Stefan, którego 
znałem doskonale ze studiów, był nadzwyczaj 
skrupulatny w swym zawodzie konserwatora 
dzieł sztuki. Ilekroć z nim przebywałem — 
zawsze się czegoś nauczyłem. Pasjonowały go 
konserwatorskie zagadki. Miał nadzwyczaj 
wyostrzone spojrzenie na dzieła mistrzów, 
wiedział od pierwszych oględzin co trzeba 
zrobić, aby przywrócić tym dziełom ich pier
wotny wygląd. I robił wszystko bezbłędnie. 
Czas nie grał dla niego roli, nigdy się nie 
spieszył przy pracy. Zbyszek z kolei, nie ustę
pujący na krok we współdziałaniu, był pedan
tyczny, cichy i spokojny. Ideał współpracow
nika. Zgrana para o długoletnim doświadcze
niu. Mieli za sobą wiele osiągnięć. Konserwa
cja malarstwa monumentalnego, sgraffita, 
rzeźb, wyrobów rzemiosła artystycznego. Nie 
było dla nich tajemnic warsztatowych. Była 
natomiast ciekawość poznania nowych metod, 
bardziej skutecznych. Po skończeniu pracy 
cieszyli się radością podobną do radości twór
cy, mistrza dzieła, które doprowadzili do pier
wotnego wyglądu. Prawie zawsze była to 
praca kryjąca w sobie przygodę, odkrycie, a 

nawet sensację. Co teraz miało być „na warsz
tacie", jak to się potocznie zwykło mówić? 
Fresk gotycki na ścianie zakrystii, patyna 
wieków, kurz, zadymienie, uszkodzenia me
chaniczne, przemalowania. Temat fresku: 
„Chrystus w tłoczni mistycznej", nadzwyczaj 
rzadki, znany mi dobrze z klasztornych kruż
ganków franciszkanów w Krakowie: postać 
Chrystusa ukoronowana cierniem, niemal na
ga, stąpająca po winnych gronach, obok kadź 
drewniana ze śrubami i pokrywą do wytłacza
nia wina. Wnęka i ściana — jak pisał Stefan — 
okopcona okrutnie. Widać w czasach ostatniej 
wojny stała tu „koza" ogrzewająca pomie
szczenie. Sadze uciekające z rury zatarły czar
nym nalotem malowidło. Zapowiadały się 
więc: oczyszczanie, uzupełnianie ubytków i 
właściwa konserwacja.
Godzina czasu do przyjazdu Stefana minęła 
bardzo szybko. Pociąg nie miał opóźnienia. 
Stefana witałem mocnym uściskiem dłoni. 
Twarze nasze rozjaśniły się uśmiechem — 
znów razem na dolę i niedolę. Zbyszek miał 
przyjechać nazajutrz. Maszerowaliśmy ulicami 
miasta wymieniając uwagi, opowiadając sobie 
ciekawostki. Do kościoła weszliśmy głównym 
wejściem. Trochę tu było mroczno, jak zwykle 
w gotyckich budowlach średniowiecznych. 
Echo naszych kroków gubiło się w ogromnej 
przestrzeni naw. Skierowaliśmy się wprost do 
zakrystii. Z dala już dochodziło jakieś stukanie. 
Ktoś mozolnie wkuwał się w ścianę. Im bliżej 
zakrystii, tym głośniej rozbrzmiewało kucie. 
Stefan nacisnął klamkę, uchylił drzwi. Zeszliś
my po schodkach w dół i... Na przygotowa
nym, niewysokim rusztowaniu stał jakiś męż
czyzna i skuwał tynk z „naszym" malowidłem... 
Zrobiło nam się czarno przed oczyma. Krzy
knąłem: „Co ty robisz człowieku?" Pod ścianą, 

na posadzce pełno było drobnych odłamków 
tynku, kurz w powietrzu. Mężczyzna zaczął 
schodzić pospiesznie z rusztowania. „Kto ci 
kazał to robić?" — spytałem. „Ja ... ja tylko 
chciatem dla panów malarzy oczyścić tę ścia
nę ..."
Zbyszek przyjechał jeszcze tego wieczoru. 
Poszliśmy razem popatrzeć. I wtedy przypo
mniał mi się cytat z proroka Izajasza, kiedy to 
przeglądałem rozmaite źródła przygotowując 
się do tematu „Chrystus w tłoczni": „Któż to 
jest, który idzie z Edom w szatach ubroczo- 
nych we krwi z Bosra? Ten przyozdobiony 
szatą swą postępujący w wielkości mocy 
swojej? ... Przeczże jest czerwone odzienie 
twoje a szaty twoje jako tego, który tłoczy w 
prasie? Prasę tłoczyłem ja sam a nikt z ludu nie 
byt ze mną... Ja, mówię, tłoczyłem nieprzyja
ciół w gniewie swym i podeptałem ich w 
popędliwości mojej ..." O tak. Podeptać tego, 
który dokonał zniszczenia...

Co robić? Wydawało się nam, że nic już fresku 
nie uratuje. I wtedy postanowiłem nie poddać 
się. Wierzyłem w Stefana i Zbyszka. Zbierzemy 
wpierw wszystko. Trzeba poukładać odłamki, 
posegregować, zobaczyć, czy nie da się cze
goś złożyć tak, jak składa się i skleja rozbitą, 
cenną wazę. Na klęczkach, ostrożnie układa
liśmy cząstki tego, co było niedawno freskiem. 
Zaczęła się iście benedyktyńska praca.
Zbyszek pierwszy wpadł na pomysł, że należy 
sprowadzić z archiwum zdjęcia. Muszą 
przecież być. Potrzebny będzie epidiaskop. Na 
ścianie pozostała nienaruszona postać klęczą
cej Matki Boleściwej. Obraz ze starej fotografii 
rzucony na ścianę musi się ściśle pokryć z tą 
ocalałą postacią. Zaczęliśmy powoli wierzyć, 
że wszystka może się udać. Całymi dniami, do
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1. Tyle pozostało ze zniszczonego fresku

3. Próba odtworzenia fresku —■ za pomocą rzuconej na ścianę sceny z kliszy 
obrysowano elementy malowidła...

2. A pod ścianą setki odłamków...

4. ... co pomogło złożyć fresk z ocalałych fragmentów (wszystkie zdjęcia: M. 
Paździor)

późnych godzin nocnych trwały jeszcze zma
gania. Powstawała na ścianie mozaika złożona 
z setek odłamków pieczołowicie dobieranych i 
przyklejanych przez dwóch mistrzów konser
wacji.
I wreszcie wyczerpał się zapas odłamków. Ze 
ściany patrzył na nas Chrystus Boleściwy 

obejmujący lewą ręką drzewce krzyża, z rózgą 
w dłoni. Po bokach dwie śruby tłoczni, u dołu 
naczynie — flakon na wyciśnięty sok z win
nych gron. Po prawej — klęcząca Matka 
Boleściwa i zatarte, ledwie widoczne wstęgi z 
gotyckimi napisami. Potem zaczęły się prace 
konserwatorskie, szereg mistrzowskich zabie

gów, które wielokrotnie ze szczerym zachwy
tem podziwiałem.
A na zewnątrz murów upalne lato. Nie było 
nam dane skorzystać z jego uroków. A jednak 
wszyscy byliśmy szczęśliwi, jak nigdy dotąd ...

Jan Mar
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... na najlepszego użytkownika 
obiektu zabytkowego
Jak każdego roku (zob. „Spotka
nia z zabytkami" 1977 i 1978) 
został rozstrzygnięty konkurs Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki — Ge
neralnego Konserwatora Zabyt
ków na najlepszego gospodarza 
obiektu zabytkowego. W roku 
1978 ze względu na coraz bar
dziej wyrównany poziom użytko
wania obiektów przyznanych zos
tało aż pięć nagród I stopnia, 
sześć — II stopnia, cztery — III 
stopnia oraz cztery wyróżnienia. 
Konkurs 1978 r. wykazał wzrasta
jącą dbałość o zabytki znajdujące 
się w gestii resortu rolnictwa — z 
dziewiętnastu laureatów sześć in
stytucji podlega temu resortowi, 
na pięć nagród I stopnia — dwie 
przyznane zostały instytucjom 
podlegającym resortowi rolnict
wa. Otrzymały je: Państwowy Oś
rodek Hodowli Zarodowej w 
Osowej Sieni (woj. leszczyńskie) 
oraz Kombinat Ogrodniczy PGR 
Owińska. POHZ użytkuje dwa ze
społy dworskie z XIX w. (dwory z 
oficynami, zabudowania gospo
darcze, parki krajobrazowe): 
własnymi środkami i własnym 
wykonawstwem przeprowadził 
prace zabezpieczające i utrzymuje 
obiekty w doskonałym stanie. Dy
rektorem POHZ jest znakomity 

gospodarz i miłośnik zabytków, 
inż. Edmund Apolinarski. Druga 
instytucja rolnicza — Kombinat 
Ogrodniczy PGR Owińska użyt
kuje zespół dworski (dwór, staj
nia, park) z XIX w. w Uzarzewie 
(woj. poznańskie). Obiekt ten 
został przez Kombinat zagospo
darowany i przeznaczony na 
Muzeum Wielkopolskiego Ło
wiectwa (dwór) oraz lokal gas
tronomiczny (stajnia). Jury kon
kursu podkreśliło przede wszyst
kim doskonałą organizację ekspo
zycji muzealnej, która jest dostęp
na dla wszystkich. Jest to zasługą 
dyrektora Kombinatu Owińska — 
inż. Kazimierza Kafarskiego. Nato
miast zasługą Naczelnego Dyrek
tora Zjednoczenia Państwowych 
Przedsiębiorstw Gospodarki Rol
nej w Poznaniu, mgra inż. Jerze
go Małeckiego, jest fakt, że od 
wielu lat właśnie to Zjednoczenie 
znajduje się w czołówce mecena
sów zabytków w naszym kraju. 
Nagrodę I stopnia otrzymał także 
Państwowy Dom Dziecka w Ło
niowie (woj. tarnobrzeskie) za 
zagospodarowanie zespołu pała
cowego z XIX w. oraz parku o 
powierzchni 3,5 ha. PDD przyjęło 
ten obiekt w 1976 r. Był on zna
cznie zdewastowany, ale w niecą- 

konkursy
łe dwa lata został wyremontowa
ny i przystosowany do obecnej 
funkcji. Stało się to dzięki dyrek- 
torstwu Domu Dziecka, pp. Emilii 
i Januszowi Wierzbickim.
Przykładem właściwie rozumiane
go i prawidłowo realizowanego 
gospodarowania terenem i zabyt
kami przez władze administracyj
ne jest Urząd Miasta i Giminy w 
Rawiczu, który za wyremontowa
nie i użytkowanie rawickiego ra
tusza z przełomu XVII i XVIII w. 
oraz dwóch wiatraków-koźlaków 
z XVIII w. w Izbicach i Sarnowie 
— otrzymał nagrodę I stopnia. 
Niewątpliwą zasługą była w tym 
wypadku inicjatywa Naczelnika 
Miasta i Gminy, Zdzisława Mać
kowiaka. Obecnie w budynku ra
tusza znajduje się pałac ślubów i 
muzeum, natomiast wiatraki służą 
turystom.

W „Spotkaniach z zabytkami" 
1978 pisaliśmy o zamku w Tu
cznie (woj. pilskie), w którym 
mieści się Dom Pracy Twórczej 
Zarządu Głównego Stowarzysze
nia Architektów Polskich. Właśnie 
Zarząd SARP uzyskał nagrodę I 
stopnia za odbudowę zrujnowa
nego i wypalonego zamku, 
pieczołowite odtworzenie późno- 

renesansowych detali oraz adap
tację.
Z pozostałych laureatów warto 
wymienić: Wojewódzki Ośrodek 
Postępu Rolniczego w Bęsi (woj. 
olsztyńskie), który otrzymał na
grodę za użytkowanie pałacu 
(XVIII w.) i wiatraka holender
skiego (1810 r.); Kombinat PGR 
Manieczki (woj. poznańskie) — 
za remont i adaptację dworu 
(XIX—XX w.) na muzeum po
święcone twórcy hymnu narodo
wego, Józefowi Wybickiemu: 
Państwowy Dom Pomocy Społe
cznej w Siemiatyczach — za re
mont i użytkowanie d. klasztoru 
(1725 r.): Narodowy Bank Polski, 
VII Oddział Miejski w Katowicach 
— za użytkowanie modernisty
cznego budynku (1930 r.).
Przypominamy — wzorowych 
gospodarzy obiektów zabytko
wych zgłaszają do MKiS woje
wódzcy konserwatorzy zabytków; 
obiekty poddawane są komisyj
nym oględzinom, w których brane 
są pod uwagę m.in. stopień trud
ności przeprowadzonych prac, 
estetyka i utrzymanie obiektu oraz 
zaangażowanie użytkownika w 
dziedzinie ochrony zabytków.

... na najlepsze prace w dziedzinie 
ochrony zabytków i muzealnictwa
Podobnie jak poprzedni, również 
ten konkurs zorganizowany został 
przez Ministerstwo Kultury i Sztu
ki — Generalnego Konserwatora 
Zabytków po raz czwarty. Nagro
dzono i wyróżniono 25 prac na
desłanych przez instytucje i osoby 
prywatne. Dla przykładu wymie
nimy nagrody I stopnia w dwóch 
działach oraz przedstawimy prace 
mogące najbardziej zainteresować 
naszych Czytelników, tzn. prace 
popularnonaukowe.
A więc w dziale prac naukowo- 
badawczych nagroda I stopnia 
przypadła Studium historyczno- 
-urbanistycznemu do planu rewa
loryzacji Zamościa. Jest to praca 
zespołowa, wykonana w PP Pra
cownie Konserwacji Zabytków 
(Oddział w Lublinie) pod kierow
nictwem mgra K. Majewskiego. 
Zamość, jak wiadomo, poddawa
ny jest obecnie szeroko zakrojo
nym pracom rewaloryzacyjnym i 
studium opracowane pod kierun
kiem K. Majewskiego — zawiera
jące stan dotychczasowych ba
dań, katalog zabytków, plansze, 

serwis fotograficzny oraz wnioski 
konserwatorskie — stało się pod
stawowym opracowaniem dla 
prowadzonych w mieście robót 
konserwatorskich. Z kolei praca 
nagrodzona I nagrodą w dziale 
prac projektowo-badawczych do
tyczy projektu rewaloryzacji mia
sta Gniewu. Wykonana została 
przez zespół PP Pracownie Kon
serwacji Zabytków (Oddział w 
Gdańsku), kierowany przez mgr 
inż. I. Jaroszewską-Bartoszewicz. 
Według oceny jury konkursu pro
jekt ten, dzięki wnikliwym i 
kompleksowym pracom bada
wczym, stanowi model dla rewa
loryzacji zabytkowego zespołu 
miejskiego.
Pisaliśmy już w poprzednim ze
szycie „Spotkań z zabytkami", że 
nasz informator otrzymał w dziale 
prac popularyzatorskich nagrodę I 
stopnia. W tym samym dziale na
grodę II stopnia zyskała książka 
Starożytnicy / archeolodzy. Z 
dziejów badań archeologicznych 
na Białostocczyźnie mgra K. Bur
ka (wydana przez Muzeum Okrę

gowe w Białymstoku, Olsztyn 
1977). Może ona zainteresować 
Czytelników ze względu na zesta
wienie w publikacji znalezisk ar
cheologicznych na tym obszarze 
Polski. Równorzędną nagrodę 
otrzymała mapa Zamki w Polsce, 
wydana przez Wydawnictwo Kar
tograficzne (Warszawa 1978), 
opracowana przez płka mgra J. 
Matusika i ppłka dra J. Miszal- 
skiego. Mapa ta, będąca jedno
cześnie rodzajem przewodnika, 
powinna znaleźć się w bibliote
kach miłośników zabytków, tury
stów pieszych i zmotoryzowa
nych. Ppłk dr J. Miszalski wraz z 
żoną Haliną publikują w tygodni
ku „Żołnierz Wolności" stały cykl 
artykułów pt. Zamki, twierdze, 
bastiony, upowszechniając tym 
samym wiedzę o naszych milita
riach z dawnych wieków. Pań
stwo Miszalscy otrzymali także 
nagrodę II stopnia.
Nagrodą III stopnia nagrodzone 
zostały dwie prace: archeologi
czna, mgra R. Wołągiewicza Kręgi 
kamienne w Grzybnicy (wydana 

przez Muzeum Okręgowe w Ko
szalinie, Koszalin 1977) oraz hi
storyczna, nie publikowana, dra 
St. Roszkowskiego Rozplanowa
nie i zabudowa Grudziądza — 
przemiany przestrzenne po loka
cji. Wyróżnienie otrzymał jeden ze 
współpracowników „Spotkań z 
zabytkami", mgr T. Jurasz, za 
opublikowany w 1978 r. przez 
Krajową Agencję Wydawniczą 
przewodnik Dolny Śląsk — pano
rama turystyczna.
Zwracamy się z apelem do auto
rów i wydawców publikacji po
pularnonaukowych, aby zgłaszali 
na konkurs MKiS prace z dziedzi
ny ochrony zabytków i muzeal
nictwa. Każda praca — to przecież 
kolejny krok w upowszechnianiu 
wiedzy o przeszłości kraju, a także 
popularyzacja idei ochrony na
szych zabytków. Prace należy 
nadsyłać do MKiS do dnia 1 mar
ca każdego roku z dopiskiem na 
kopercie „Praca konkursowa"
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zabytki na turystycznych 
szlakach

Na 
wschodnim 

krańcu 
Polski 

Szosa z Parczewa do Włodawy 
wije się wśród lasów, podmo
kłych łąk, bagien, strumyków i 
jezior. Jest to fragment Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego, stano
wiącego część Polesia Lubelskie
go. Taki leśno-jeziorny charakter 
terenu rzutował na stosunkowo 
późne jego zasiedlenie i zagospo
darowanie. Osiedlali się ludzie 
różnych nacji, przede wszystkim 
Polacy i Ukraińcy. Do dlisiaj w 
wielu wsiach napotkać można 
imiona: Nazar, Prochor, Bazyli, 
przy czysto polskich nazwiskach. 
Ta narodowościowa, a także reli
gijna mieszanka uformowała dzi
siejsze, ludnościowe oblicze tego 
obszaru. Widać to także we 
wszystkich zabytkach: obok koś

cioła katolickiego stoi prawo
sławna cerkiew, obok polskiej 
chałupy z gankiem wznosi się 
typowo ruska chata, a np. w ma
larstwie mieszają się wpływy pol
skie, ruskie i bizantyjskie.
Z tego późnego zasiedlenia wyni
ka „młodość" obiektów zabytko
wych, które w większości pocho
dzą z XVII—XVIII w. Trzeba jed
nak zdać sobie sprawę z faktu, że 
obecne, osiemnastowieczne mu
rowane budowle miały najczęś
ciej swoje poprzedniczki z drew
na. Bowiem tego surowca nigdy 
tu nie brakowało. Tak było rów
nież w Parczewie, gdzie nie 
przetrwały do dzisiaj drewniane 
kościoły z XV—XVII w., cerkiew 
unicka z 1569 r. i oczywiście inna 
drewniana zabudowa. Warto do
dać, że obecny kościół parafialny 
jest szóstym z kolei od XV w. 
Najstarszymi zabytkami tego leżą
cego na początku naszego szlaku 
miasteczka są: drewniana, kryta 
gontem dzwonnica z końca XVII 

w., stojąca przy kościele parafial
nym, oraz obraz Matki Boskiej 
Bolesnej w typie późnogotyckim, 
drewniana chrzcielnica i zegar 
szafkowy z XVIII w. — znajdujące 
się wewnątrz kościoła. Na par
czewskim cmentarzu warto przyj
rzeć się oryginalnym nagrobkom z 
ubiegłego stulecia, często figural
nym, jak np. nagrobek z kamienną 
rzeźbą chłopca z 1899 r.
Z Parczewa szosa prowadzi 
wśród łąk i pól w kierunku 
południowo-wschodnim. Po jej 
prawej stronie widoczne są lasy 
parczewskie, które w latach oku
pacji były od 1940 r. terenem 
działań licznych grup partyzanc
kich aż dó wielkiej bitwy, stoczo
nej tu w lipcu 1944 r. Przy drodze 
często napotykamy znaki wskazu
jące miejsca z pomnikami marty
rologii. Mijamy wieś Uhnin, starą 
osadę pogranicza Wielkiego Księ
stwa Litewskiego i Korony, a na
stępnie, już między coraz gęstszy
mi lasami, zbliżamy się do gmin

nej wsi Sosnowica. Osada ta 
należała do rodu Sosnowskich od 
XVII w. i w tym stuleciu uzyskała 
prawa miejskie; z tego czasu za
chował się czworoboczny rynek z 
ulicami w narożach. W tutejszym 
drewnianym dworze, spalonym w 
1945 r., bywał Tadeusz Kościusz- 

' ko, starając się o rękę Ludwiki
Sosnowskiej, córki Józefa, het
mana polnego litewskiego i woje
wody płockiego.
Za Sosnowicą lasy są coraz pię
kniejsze. Między nimi a rozległymi 
łąkami z licznymi stawami rybny
mi leży wieś Pieszowola, dawny 
zaścianek szlachecki. 0 miejsco
wym Państwowym Gospodar- 

' stwie Rybnym źle świadczy 
użytkowany przez tę instytucję, 
zdewastowany park podworski. 
Ostatni to moment, aby go urato
wać — wśród samosiejek można 
jeszcze dostrzec wspaniałe aleje 
grabowe i dębowe, a pieszowol- 
skie dęby mają po 300—400 lat! 
I znów przez lasy wjeżdżamy do

2
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3 4 5

1. Drewniane domy po obu stronach ul. Armii Czerwonej w Parczewie określane 
są jako „zabudowa miejska o charakterze dworkowym". Postawiono je tutaj w 
końcu XIX i na początku XX w. w konstrukcji zrębowej, z wejściami od frontu 
przez oszklone ganki i z dwuspadowymi dachami krytymi gdzieniegdzie gontem. 
W głębi widoczne są wieże neogotyckie kościoła parafialnego Św. Jana 
Chrzciciela z lat 1905—1913, zbudowanego przez miejscowego budowniczego

2. Oto, co pozostało z zespołu dworskiego hetmana Sosnowskiego w Sosnowicy 
— oficyna z 1735 r. o wspaniałym czterospadowym, mansardowym dachu 
pokrytym gontem i fasadzie uporządkowanej szerokimi lizenami. Obecnie użytkuje 
ją Państwowe Gospodarstwo Rybne i trzeba przyznać, że robi to bez zarzutu

3. Kościół Św. Trójcy w Sosnowicy niknie wśród drzew. Postawiony został w 
1787 r. z fundacji Tekli Sosnowskiej, wdowy po hetmanie polnym Józefie, w stylu 
klasycystycznym z cechami późnobarokowymi. Fasada wykonana została w tzw. 
wielkim porządku, a pilastry podtrzymują trójkątny fronton. Widoczne są dwie 
kwadratowe dzwonnice zwieńczone baniastymi hełmami.

4. Przejeżdżając przez wieś Brus Stary, mijamy wiele zabytków. Są tu pozostałości 
zespołu dworskiego z XIX w. (oficyna, spichlerz, chlewnia, czworaki i park), a 
także widoczny na zdjęciu kościół o interesującej historii budowlanej: pierwotnie 
była to cerkiew greckokatolicka, wzniesiona na planie centralnym w latach 
1805—1807, następnie, po drobnych zmianach, cerkiew prawosławna od 1875 r., 
a od 1918 r. — kościół katolicki przebudowany na planie krzyża. Z cerkwi pozostał 
tylko babiniec poprzedzony portykiem. Ta przebudowa trwała do ... 1967 r. i w 
tym czasie zmieniono także oś kościoła o 90°

5. Nad Włodawą i doliną Bugu górują jasne wieże przyklasztornego kościoła Św. 
Ludwika z lat 1739—1780, zbudowanego według projektu znanego architekta 
Pawła Fontany. Kościół połączony jest z czworobocznym budynkiem — dawnym 
klasztorem paulinów (1711—1717, projekt Józefa Pioli); roztacza się stąd 
wspaniały widok na dolinę rzeki

6. Fragment rynku we Włodawie z zabudową pochodzącą z XVIII w.

7. Na włodawskim cmentarzu napotykamy drewniane krzyże, zapadnięte w ziemię, 
z zatartymi napisami; pochodzą z końca XIX w. i można je spotkać na wszystkich 
cmentarzach tej części Polski
6 7
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wsi Wołoskowola. Po prawej 
stronie szosy stoi, uznany za za
bytek z pierwszej połowy XIX w., 
drewniany wiatrak, z którego nie
wiele już pozostało. Natomiast w 
samym środku wsi znajduje się 
prawosławny cmentarz z począt
ku XX w. Jest to dobry przykład 
opieki ze strony Gminnej Rady 
Narodowej w pobliskim Brusie, o 
czym świadczy tablica zabraniają
ca jego niszczenia. Potem mijamy 
wieś Brus Stary, w której warto 
zajrzeć m.in. na teren dawnego 
zespołu dworskiego i obejrzeć, 
podobnie jak we wszystkich mija
nych wsiach, stare, drewniane i 
pobielane chaty z XIX i XX w.

W Kołaczach nasza szosa łączy się 
z szosą Lublin-Włodawa. Tuż 
przed Włodawą znajduje się 
Adampol, z pałacem myśliwskim 
wzniesionym w lasach w latach 
1923—1927 przez architekta Ja
na Koszczyca-Witkiewicza dla ro
dziny Zamoyskich. Pałac repre
zentuje bardzo interesujący typ 
zamku romantycznego o cechach 
klasycyzmu rosyjskiego i elemen
tach bizantyjskich, a wiele jego 
wyposażenia pochodzi z XIX w. 
Obecnie pałac i park są w użytko
waniu sanatorium przeciwgruźli
czego.
Przed nami rysują się białe wieże 
kościoła i dachy miasteczka. To 

już jest Włodawa, położona na 
wysokim brzegu rozległej w tym 
miejscu doliny Bugu. Pierwsze 
wiadomości o osadzie pochodzą z 
XIII w., a przed 1534 r. Włodawa 
otrzymała prawa miejskie. W XVII 
w. Włodawa stanowiła ważny oś
rodek innowierczy — przed 1624 
r. został zbudowany zbór kalwiń
ski (dziś nie istnieje), w końcu 
XVIII i połowie XIX w. dwie syna
gogi (zachowały się do czasów 
obecnych), w latach 1840—1842 
cerkiew prawosławną. W urbani
stycznym układzie miasta prze
trwały najważniejsze elementy hi
storyczne: relikty grodu kasztelań
skiego (miejsce późniejszeao 

zamku Sanguszków) oraz sza
chownicowy układ ulic i prosto
kątny rynek. Na jego środku stał 
niegdyś ratusz, a od XVIII w. 
znajduje się tzw. Czworobok, czy
li dawne kramy i jatki, ulegające 
obecnie stałej dewastacji. Najcen
niejszym zabytkiem Włodawy jest 
niewątpliwie kościół popauliński, 
i to nie tylko z racji osiemnasto
wiecznego pochodzenia, ale wy
posażenia wnętrza związanego z 
warsztatami rzeźbiarzy lwowskich 
i malarstwem mistrzów pauliń- 
skich.

Antoni Strzembośz

Zabytki 
Drohiczyna

Drohiczyn — to małe miasteczko 
w południowej części woje
wództwa białostockiego. Położo
ne jest malowniczo wśród ogród
ków i wzgórz na wysokiej skarpie 
nad Bugiem. To usytuowanie o 
wyraźnych cechach obronnych, a 
później dodatkowo na trakcie z 
Korony na Litwę było przyczyną 
wczesnego osadnictwa w tym 
miejscu oraz burzliwych dziejów 
miasteczka. W XI i XII w. był tu 
gród Jadźwingów. Potem stał się 
Drohiczyn przedmiotem walk Po
laków i Litwinów. W 1569 r. w 
wyniku unii polsko-litewskiej 
przypadł Koronie; prawa miejskie 
otrzymał w roku 1498 jeszcze od 
króla Aleksandra. Odbiciem sy
tuacji panującej w miasteczku w
XVI w. był fakt urzędowania 
dwóch burmistrzów reprezentują
cych interesy ludności polskiej i 
ruskiej. Był to zresztą złoty wiek w 
dziejach Drohiczyna. W XVII i 
XVIII w. wystąpiły liczne epide
mie i wojny, które położyły kres 
gospodarczemu rozkwitowi mia
sta, ale właśnie wtedy w okresie 
od połowy XVII do połowy XVIII 
w. powstały najciekawsze zabytki 
sztuki.
Dzięki usilnym staraniom probo
szcza Petrykowskiego i okoliczne
go ziemiaństwa w 1661 r. zostali 
tu sprowadzeni z Pułtuska jezuici. 
Przejęli oni kościół parafialny i w 
latach 1696—1709 przebudowali 
go. Jest to dość skromna bazylika 
trójnawowa, świątynia o schema
cie typowym dla drugiej połowy
XVII w. Jezuici rozbudowali daw
ną plebanię na rezydencję i szko
łę, która stała się nawet konku
rencją dla jezuickich szkół Grodna 
i Wilna. W późniejszym czasie 
budynek ten na skutek licznych 
przebudów stracił swój pierwotny 
wygląd i dziś nie stanowi zabytku 
większej klasy. Dzięki poparciu

1. Ogólny widok Drohiczyna — w głębi cerkiew i dzwonnica kościoła franciszka
nów
2. Ołtarze w prezbiterium kościoła franciszkanów

Czartoryskich w 1747 r. jezuici 
otrzymali przywilej założenia ko
legium i w związku z tym wznieśli 
w pobliżu nowy gmach przezna
czony na ten cel. Jest to już 
budynek bardziej reprezentacyjny 
o regularnym planie i pewnych 
walorach artystycznych. Jego 
główny ryzalit wejściowy o mięk
ko wygiętej elewacji i delikatnej 
artykulacji architektonicznej jest 
ciekawym przykładem architektu
ry późnego baroku. Po kasacie 
jezuitów ich dobra przejęli pijarzy, 
którzy dalej prowadzili tu szkol
nictwo.
Wcześniej niż jezuici osiedlili się 
w Drohiczynie franciszkanie. Ich 
kościół i klasztor, usytuowane w 
północno-wschodnim narożniku 
rynku, pochodzą z drugiej połowy 
XVII w. Klasztor był potem kilka
krotnie przebudowywany. Po poło
wie XVIII w. przebudowano fasadę 
kościoła i wzniesiono tuż
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3
3. Fasada i dzwonnica kościoła franciszkanów

4. Ryzalit główny kolegium pijarów

5. Fasada kościoła benedyktynek (wszystkie zdjęcia: K. Guttmejer)

obok dzwonnicę, która przez to 
nieznaczne odsunięcie od korpu
su kościoła przypomina włoskie 
kampanile. Ogólnie jednak fasada 
i dzwonnica noszą znamiona ar
chitektury wileńskiej z połowy 
XVIII w. W prezbiterium kościoła 
stoi ołtarz główny o wybrzuszo-

5 

nych cokołach, płynnych gzym
sach, z ruchliwymi rzeźbami. Przy 
arkadzie prezbiterium znajdują się 
dwa boczne ołtarze już o bardziej 
uspokojonych, późniejszych for
mach. Stanowią one jakby kurty
ny ołtarza głównego. Ta kulisowa 
kompozycja oraz forma ołtarza 

głównego są niewątpliwym na
śladownictwem wspaniałej sztuki 
ołtarzowej z terenu Wilna z poło
wy XVIII w.
Najwięcej zainteresowań badaczy 
budzi jednak kościół benedykty
nek, usytuowany na wzgórzu na 
zachodnim krańcu miasta. Wznie
siony został wraz z klasztorem w 
1744 r. z fundacji Wiktoryna Ku
czyńskiego. Był to regularny 
czworobok budynku klasztorne
go, którego oś centralną stanowi
ła wyniosła bryła kościoła. Przed 
nim znajdował się dziedziniec 
kościelny poprzedzony murem z 
bramkami. W skład zespołu 
wchodziły jeszcze budynki kape
lana i ogrodnika, szpital i pralnia, 
z tyłu znajdowały się rozległe 
ogrody. Był to interesujący przy
kład — jeden z nielicznych w 
Polsce — zaprojektowania i wy
konania od jednego rzutu całego 
zespołu z dominującą i reprezen
tacyjną bryłą kościoła jako głów
nym punktem kompozycji archi
tektonicznej. Klasztor przechodził 
różne koleje losu, opuszczony w 
połowie XIX w. popadał w ruinę i 
obecnie pozostały po nim funda
menty. Zachował się kościół o 
planie przypominającym trzy na- 
przemianległe elipsy. Jego wklęs- 
ło-wypukła fasada z plastyczną, 

światłocieniową artykulacją jest 
wspaniałym przykładem malowni
czych późnobarokowych form ar
chitektonicznych. Niestety nie 
znamy autora tego zespołu. Hi
storycy sztuki nie są jednomyślni 
co do określenia jego pochodze
nia. Jedni opowiadają się za 
wpływami z Czech i Dolnego Ślą
ska, inni widzą tu oddziaływanie 
warszawskiego środowiska archi
tektonicznego.
Ten pomyślny dla rozwoju sztuki 
w Drohiczynie okres skończył się 
wraz z nastaniem zaborów. Je
szcze w 1792 r. Jakub Ciecierski 
ufundował klasycyzującą cerkiew 
unicką — stojącą tuż przy rynku 
— którą w drugiej połowie XIX w. 
przejęło duchowieństwo prawo
sławne. W 1805 r. miasto przeżyło 
kolejny w swych dziejach pożar, 
który zniszczył między innymi ra
tusz wraz z archiwaliami. W na
stępnych latach nastąpiła kasata 
tutejszych zgromadzeń francisz
kanów, benedyktynek i pijarów. 
Miasto straciło na znaczeniu i 
nigdy już nie wróciło do swej 
dawnej świetności.
Z drugiego brzegu Bugu można 
dziś podziwiać interesującą pano
ramę miasteczka z dominującymi 
sylwetami barokowych zabytków.

K. G.
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polskie zabytki na świecie
Padewskie 

związki 
z Polską

Pośród miast włoskich Padwa zaj
muje wyjątkową pozycję, jeżeli 
chodzi o związki kulturalne z Pol
ską. Właściwie tylko w tym wy
padku możemy mówić o owych 
związkach w pełnym tego słowa 
znaczeniu. W innych miastach 
mamy bowiem do czynienia jedy
nie z mniej lub bardziej licznymi 
polonicami. Różnica ma charakter 
jakościowy. Przez długie wieki 
Polacy jeździli po naukę na Po
łudnie, do Włoch, zatrzymywali 
się w Wenecji, Ferrarze, Bolonii, 
Florencji i Rzymie. Pobierali nauki 
i wracali, a czasami pozostawali, 
składając swoje kości w ziemi 
włoskiej. Ale tylko w Padwie nie
którzy z nich zapisali się tak po- 
cześnie w dziejach tego miasta i 
jego uniwersytetu. I tylko w Pad
wie postawiono niektórym z nich, 
może akurat nie zawsze najbar
dziej zasłużonym, pomniki w pub
licznych miejscach, a nie tylko 
epitafia czy tablice pamiątkowe. 
Pierwszym Polakiem promowa
nym na Uniwersytecie Padew
skim był Aimerucus Polonus — 
doktor medycyny, zapisany w 
rejestrze 23 kwietnia 1307 r. Pó
źniej było ich coraz więcej, zwła
szcza na fakultecie medycznym i 
prawnym. Polacy byli tu jednak 
nie tylko studentami, ale i rektora
mi, syndykami wydziałów, prze
wodniczącymi bractw. Biskup 
Piotr Wysz-Radoliński w XIV w. 
zapisał się w annałach padew
skiego uniwersytetu jako pierw
szy Polak — profesor, wykładają
cy przez wiele lat. Wicedyrekto
rem „ultramontanów" w 1411 r. 
był Piotr Wolfram, medycynę w 
latach 1535—1537 wykładał tam 
Józef Strusiek, rektorem Uniwer
sytetu w 1563 r. był Jan Zamoy
ski, Jerzy Pipan — syndykiem 
artystów i lekarży w 1593 r., Wła
dysław Weiber — konsyliarzem w 
1605 r., Stanisław Słupecki — 
rektorem w 1610 r., a Paweł 
Boym — syndykiem wydziału ar
tystów w 1600 r.
Studiowali w Padwie tacy lumi
narze naszego życia naukowego 
kulturalnego i politycznego, jak 
Paweł Włodkowic w latach 
1404—1408, Klemens Janicki w 
latach 1538—1540, Jan Kocha
nowski w latach 1552—1558, 

który był konsyliarzem nacji pol
skiej przy Uniwersytecie w 1554 
r., a także Hieronim Ossoliński, 
Krzysztof i Łukasz Opalińscy, Mi
kołaj Kopernik, Erazm Ciołek i 
późniejsi polscy królowie: Stefan 
Batory, Jan Kazimierz oraz Jan 
Sobieski. Od 1 592 r. istniało przy 
tamtejszym Uniwersytecie oficjal
nie wydzielone bractwo polskie i 
do dziś zachował się album Na- 
tionis Polonae z wpisami polskich 
studentów, a w podwórzu uni
wersyteckim liczne polskie herby. 
Z kolei w padewskim Museo Civi- 
co przechowywana jest stalowa 
pieczęć „Gens Polona" i berło 
uniwersyteckie ufundowane przez 
Jana Zamoyskiego.
Mieszkańcy Padwy często poka
zują licznie odwiedzającym to 
miasto turystom wieżę starego 
obserwatorium astronomicznego, 
górującą nad kamieniczkami Sta
rego Miasta, twierdząc, że praco
wał w niej swojego czasu Mikołaj 
Kopernik. Trudno ocenić, ile w 
tym prawdy, gdyż o studiach Ko
pernika w Padwie niewiele wia
domo. Może jednak nie jest to 
tylko pobożne życzenie pade- 
wczyków, pragnących i u siebie 
mieć pamiątkę po człowieku, któ
ry „zatrzymał Słońce i ruszył Zie
mię". Ponad sto lat temu, z okazji 
obchodów 400-lecia urodzin 
wielkiego astronoma, odgrzebano 
zapis jego dyplomu doktorskiego
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4. Pomnik króla Jana Kazimierza na 
Prato della Valle

5. Palazz6 della Regione w Padwie

6. Północna ściana Palazzo della Re
gione z herbami scholarów, także pol
skich

7. Dziedziniec uniwersytetu (wszystkie 
zdjęcia: P. F. Nowicki)

1. Stare obserwatorium astronomiczne 
w Padwie, w którym miał pracować 
Mikołaj Kopernik

2. Bazylika „del Santo" — $w. Anto
niego Padewskiego, gdzie znajduje się 
polska kaplica i inne polskie pamiątki

3. Pomnik króla Jana III Sobieskiego, 
dłuta Giovanni Ferrari, na padewskim 
Prato della Valle

w księgach Uniwersytetu Padew
skiego. Duże zasługi przy badaniu 
padewskich copernicanów poło
żył także znakomity włoski uczony 
Bruno Nardi, sugerując nawet 
rzecz mało prawdopodobną, że 
Kopernik uzyskał w Padwie dok
torat z filozofii i medycyny. Pew
ne jest, że przybył tam wraz z 
bratem Andrzejem jesienią 1501 r. 
i pozostał do lata lub jesieni 1503 
r„ tylko na krótko przenosząc się 
do pobliskiej Ferrary w celu uzy
skania dyplomu doktorskiego z 
prawa kanonicznego. Z okazji 
500-lecia urodzin Mikołaja Ko
pernika w atrium Aula Magna 
Uniwersytetu, naprzeciwko po
piersia Galileusza postawiono z 
białego marmuru popiersie wiel
kiego Polaka.
O wiele bardziej eksponowane 
pomniki posiadają jednak w Pad
wie polscy królowie. Znajdują się 
one na wielkim placu Prato della 
Valle, wśród innych posągów 
słynnych słuchaczy Padewskiego 
Uniwersytetu. Witold Zahorski w 
swojej książce Polak we Wło
szech podaje, iż są to Stefan Ba
tory i Jan III Sobieski. Ja jednak 
odnalazłem tam pomnik nie Ste
fana Batorego, lecz Jana Kazimie
rza. Taki w każdym razie jest napis 
na cokole pomnika. Geneza 
obydwu związana jest z podjętą 
przez radę miejską decyzją osu
szenia w połowie XVIII w. miejs
cowych błot i ozdobienia powsta
łego w ten sposób placu pomni
kami najsłynniejszych padewczy- 
ków. Zwrócono się wtedy do 
poszczególnych krajów o ufundo
wanie owych pamiątek. Król pol
ski Stanisław August Poniatowski 
doszedł widocznie do wniosku, że 
tylko monarchom wypada zająć 
miejsce obok czterech padew
skich papieży i kilkudziesięciu in
nych włoskich luminarzy wieku 
Oświecenia. Nie wystawia to naj
lepszego świadectwa polskiemu 
władcy, znanemu skądinąd z li
cznych zasług dla naszej kultury; 
Francuzi i Niemcy ufundowali po
mniki czołowych postaci swojej 
kultury.
Osobnym zbiorem polskich pa
miątek dysponuje miejscowe 
sanktuarium św. Antoniego Pa
dewskiego — Bazylica del Santo. 
Znajduje się w niej, wśród innych 
narodowych kaplic, także kaplica 
polska pod wezwaniem św. Sta
nisława, ozdobiona w 1899 r. 
przez Tadeusza Popiela freskami z 
życia tego świętego. W kaplicy są 
pomniki i tablice Erazma Kret- 
kowskiego, Jana III Sobieskiego, 
Krzysztofa Sapiehy, Karoliny z 
Woynów Jabłonowskiej, Mikołaja 
Ossolińskiego i wielu innych Po
laków. A w padewskiej katedrze 
fundowane jest obecnie jeszcze 
jedno dzieło związane z Polską i 
wykonywane przez polskiego ar
tystę Ryszarda Demela, który 
osiadł na stałe pod Padwą. Jest to 
w krypcie pod absydą zespół pię
ciu witraży tzw. refrakcyjnych, z 
których centralny przedstawia 
Matkę Boską Częstochowską.

Paweł F. Nowicki
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Polonica 
w USA
Mniej lub bardziej znane zabytki 
sztuki polskiej, zwłaszcza malar
stwa, można znaleźć we wszyst
kich niemal krajach zachodniej 
Europy i obu Ameryk. Dzieła pol
skich artystów zdobią galerie ob
ce i zbiory prywatne za granicą1. 
W Stanach Zjednoczonych od 
wielu lat znajdują się liczne dzieła 
sztuki polskiej proweniencji, jak 
np. dwie kwatery z gotyckiego 
poliptyku pochodzącego jakoby z 
kościoła dominikanów w Krako
wie, a znajdujące się w nowojor
skim Metropolitan Museum, tam
że przechowywany portret Toma
sza Jeffersona — dzieło Tadeusza 
Kościuszki, konna statua Władys
ława Jagiełły w Parku Centralnym 
— dzieło Stanisława Ostrowskie
go wysłane na wystawę światową 
w Nowym Jorku w 1939 r„ czy 
wreszcie reprezentacyjna i szero
ko znana galeria malarstwa pol
skiego Fundacji Kościuszkow
skiej, której katalog przygotowuje 
obecnie mgr Józef Flik, konser
wator Muzeum Okręgowego w 
Toruniu. Tym razem chciałbym 
zwrócić uwagę na mało znane 
dzieła sztuki polskiej znajdujące 
się w zbiorach prywatnych i in
nych, mniej znanych kolekcjach. 
Dzieła polskiej sztuki i rzemiosła 
trafiały do USA w bagażu emi
grantów już w pierwszej połowie 
XIX w., przy czym napływ ich 
wzrósł pod koniec XIX i z począt
kiem XX w., gdy zwiększył się 
dopływ inteligencji polskiej oraz 
gdy zaczęli się pojawiać na tam
tym terenie artyści polscy pozo
stający czasowo lub na stałe na 
drugiej półkuli (np. Stykowie, 
Maria Werten, Artur Szyk). Nor
malny antykwarski obrót dziełami 
sztuki też przyczynił się do poja
wienia się poloniców w USA, 
zwłaszcza w okresie, gdy malar
stwo polskie zyskało uznanie w 
ośrodkach zachodnioeuropej
skich. Powracający do USA po 
pierwszej wojnie światowej zde
mobilizowani polscy ochotnicy ze 
Stanów Zjednoczonych oraz kli
mat epopei żołnierskiej i odzyska
nej • niepodległości sprawił, że 
wielką popularnością cieszyło się 
malarstwo batalistyczne, głównie 
Kossaków i ich naśladowców. Na 
rynku amerykańskim jeszcze teraz 
krąży dużo tego typu obrazów.

Druga wojna światowa spowo
dowała nowy napływ inteligencji 
polskiej. Niektórzy jej przedstawi
ciele uratowali z zawieruchy wo
jennej resztki rodowych pamiątek. 
Inni, ulegając tradycyjnym nawy

kom i sentymentom patrioty
cznym, nabywali napotkane w 
trakcie długoletniej tułaczki polo
nica, które stały się zalążkami 
wielu prywatnych zbiorów. W ten 
sposób doszedł do pokaźnej, kil
kadziesiąt większych pozycji li
czącej kolekcji Aleksander Kor
czyński (zmarły w 1977 r.), który 
przeszedłszy na emeryturę, niemal 
całe swoje skromne fundusze 
przeznaczał na zakup i konserwa
cję dzieł grafiki i malarstwa pol
skiego. W jego skromnej nowo
jorskiej kawalerce oglądałem mało 
znane dzieła Chełmońskiego, Fa- 
łata, Grottgera i domniemane dwa 
małe pejzaże Matejki (sygnowa
ne), powstałe jakoby podczas 
wyprawy artysty na Bałkany. Nie 
wiem, jakie są obecne losy tej 
cennej i wyposażonej w rękopiś
mienny katalog kolekcji. Być mo
że trafiła ona do Instytutu Histo
rycznego im. Józefa Piłsudskiego, 
którego Korczyński był członkiem. 
W instytucie tym znajduje się 
przejściowo lub na stałe kilkanaś
cie ciekawych pozycji, m.in. „Ry
sy" Wojciecha Gersona (olej), ak
warela „Krajobraz górski" Rafała 
Malczewskiego, konny autopor
tret w mundurze austriackim Ju
liusza Kossaka, „Kawalerzysta 
polski" Wojciecha Kossaka, 
„Powstaniec" Jerzego Kossaka, 
scenka rodzajowa z kozakami u- 
kraińskimi w stepie Stanisława 
Gałka, oraz .„Rewia 1927" Maria
na Nowickiego; wszystkie ze 
zbiorów płka Janusza Mińskiego. 
Niestety ta zasłużona instytucja 
polonijna nie ma ani środków, ani 
odpowiedniego lokalu umożli
wiającego zorganizowanie stałej 
ekspozycji.
Skromniejsze ilościowo zbiory lub 
pojedyncze pozycje znajdują się 
w wielu polskich domach i pla
cówkach polonijnych (np. w Ga
lerii Obrazów Artystów Polskich 
Henryka Piotrowskiego w Buffa
lo, Polskim Instytucie Naukowym 
w Nowym Jorku, Wilkes College 
Polish Room, w Muzeum Polskim 
w Chicago, w zbiorach prywat
nych Stanisława Jordanowskiego 
itd.).
Ostatnio, dzięki doniesieniom 
prasowym, niektóre pozycje poja
wiające się na antykwarycznym 

rynku amerykańskim uzyskały 
szerszy rozgłos. Tak było z portre
tem Stanisława Augusta Ponia
towskiego w stroju koronacyj
nym, pędzla Bacciarellego, wysta
wionym na sprzedaż w Los Ange
les. Drogą zakupu trafiło do ko
lekcji S. Jordanowskiego cenne 
dzieło Juliana Fałata — „Przejście 
armii Napoleona przez Berezynę" 
(akwarela 60,6*140 cm, sygno
wana: Jul. Fałat, Berlin 1895).

T. Bendy zatytułowanej „Jezus" 
oraz litografii Tadeusza Lewickie
go — „Sitarze" i „Żniwa".
Żaden z tych zbiorów nie może 
się równać z bogatą kolekcją Kry
styny Tołczyńskiej-Dietrich w 
New Hampshire, przypomnianą 
kilka lat temu na łamach jednego 
z polonijnych kwartalników kul
turalnych w języku angielskim z 
okazji wystawy twórczości Ale
ksandra Orłowskiego w Hopkin- 

Nabywca pisze o nim, co nastę
puje: „Opisany obraz nie jest zna
ny polskim historykom sztuki. Zo
stał namalowany w Berlinie i tam 
sprzedany synowi 18 prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, Ubyssesa 
S. Granta. Po śmierci nabywcy w 
1912 r. obraz przeszedł na jego 
syna, generała Ulyssesa S. Granta 
III. Po zgonie tego ostatniego w 
1968 r„ likwidację spadku prze
prowadziła jego córka, Clara Fran
ces Ruestow, i to wyjątkowej 
wartości dzieło Falata trafiło 
wreszcie do polskiego domu"2. 
Dalej w tym samym artykule Jor
danowski stwierdza, iż omawiany 
obraz Fałata nie jest projektem do 
znanej panoramy.
Pozycją batalistyczną dotyczącą 
czasów nowszych jest obraz M. 
Wątorskiego przedstawiający sce
nę z ostatnich walk gen. Kleebe
rga pod Wolą Gutowską, nabyty 
przez wyżej wspomnianą galerię 
Henryka Piotrowskiego.
Jednym z najcenniejszych ekspo
natów w „Sali polskiej" kolegium 
w Wilkes-Barre (Pensylwania) 
jest płótno Józefa Brodowskiego 
przedstawiające chłopa z końmi, 
ofiarowane przez Mary Koons. 
Zbiór ten szczyci się ponadto po
siadaniem jednej z serii masek W. 

son Art Galleries of Dartmouth 
College (1973)3. Oprócz wysta
wionych tam 54 pozycji z olbrzy
miego dorobku tego artysty, zbiór 
Tołczyńskiej-Dietrich zawiera 
m.in. dzieła Cypriana Norwida, 
Artura Grottgera, Leona Wyczół
kowskiego, Wojciecha Kossaka, 
Franciszka Żmurki i Stanisława 
Noakowskiego.
Zachodzi pilna potrzeba przepro
wadzenia chociażby częściowej 
ewidencji poloniców, na wzór 
pracy M. Paszkiewicza (Polonica 
w zbiorach i muzeach brytyjskich 
w serii: „Muzeum Polskie", z. 
I—III, Londyn 1969). Oczywiście 
z uwagi na łatwiejszy dostęp naj
prościej byłoby zacząć od instytu
cji. Właściciele zbiorów prywat
nych ze względu na bezpieczeń
stwo niechętnie godzą się na 
opracowanie naukowe lub jaką
kolwiek ewidencję, która ujaw
niałaby adres zbioru. W takim 
wypadku należałoby zagwaranto
wać nieujawnianie miejsca 
przechowywania, a dla celów na
ukowych zadowolić się doku
mentacją fotograficzną. Najlepiej 
nadawaliby się do tego inwenta
ryzatorzy z miejscowego środowi
ska, o ile dysponowaliby odpo
wiednim przygotowaniem facho
wym.
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W poszukiwaniu dzieł sztuki pol
skiej należy pamiętać o kościołach 
i plebaniach polskich na tamtym 
terenie. Niektóre z nich przecho
wują interesujące dzieła. Klasztor 
paulinów w Doylestown zgroma
dził np. pewną liczbę płócien z 
okresu dwudziestolecia między
wojennego. Starsze kościoły, fun
dowane jeszcze w drugiej poło
wie XIX w., mógą też posiadać 
obrazy lub statuetki pochodzące z 
Polski. Ich wyposażenie może być 
dziełem krajowych snycerzy, jak 
w wypadku kościoła Sw. Kazi
mierza (z 1880 r.) w nowojorskiej 
dzielnicy Brooklyn, gdzie znajdo
wały się do niedawna bogato 
rzeźbione neogotyckie stalle; am
bona i ołtarz główny, z polskimi 
motywami heraldycznymi, barba
rzyńsko zniszczone w trakcie po
soborowego „obrazoburstwa". 
Wielkim wzięciem w zakresie 
wystroju wnętrz o charakterze 
sakralnym cieszy się Jan Henryk 
Rożen (syn Jana Rozena, znane
go batalisty), którego specjalnoś
cią są mozaiki i malarstwo ścien
ne.
Oddzielne zagadnienie — to 
twórczość artystów polskiego po
chodzenia osiadłych na stałe w 
Ameryce oraz ich związki warsz

tatowe z ośrodkami macierzystymi 
w kraju4. Mógłby to być temat do 
osobnego studium. Wystarczy dla 
przykładu wspomnieć twórczość 
pochodzącego z Kórnika Stanisła
wa Szymańskiego działającego w 
Grand Rapids z końcem ubiegłe
go stulecia, którego dziełem była 
dekoracja snycerska wielu Sprzę
tów w miejscowym kościele Sw. 
Izydora oraz liczne prace wykony
wane na zamówienia prywatne, 
m.in. piękny neostylowy zagłó
wek przechowywany w Grand 
Rapids Public Museum6. W tym 
samym czasie prowadził warsztat 
snycerski w Albany (stan New 
York) Józef Rzuciński, autor 
prospektu organowego w koście
le franciszkanów w Nowym Jorku 
(1883)6. Jako przykład ciągłości 
tradycji warsztatowej przeniesio
nej za ocean może służyć współ
czesna działalność artysty rzeźbia
rza Hektora Olszewskiego (ur. 
1930), prowadzącego studio 
rzeźbiarskie w Nowym Jorku, sy
na snycerza z Krakowa, który wy
konał m.in. rzeźby dla kościoła w 
Czortkowie7. Warsztatów takich 
było w przeszłości więcej. Wypo
sażenie wnętrz licznie powstają
cych wówczas w USA kościołów 
polskich świadczy o obfitej pro

1. Aleksander Orłowski „Autoportret z czaszką" (1809, w zbiorach Krystyny 
Tłoczeńskiej-Dietrich) zdjęcie z Alexander Orlowski in America, „Perspectives", 
1974, t. IV, nr 4 s. 167)

2. Artur Szyk „Kopernik" (według reprodukcji barwnej wydanej przez Kościuszko 
Foundation w 1942 r.)

3. Detal rzeźbiarski dłuta Stanisława Szymańskiego w zbiorach Grand Rapids 
Public Museum (według fotogramu Chantal Symans w „The Kościuszko 
Foundation Newsletter", 1975, t. XXIX, nr 9, s. 6) (wszystkie repr. W. Jankowski)

dukcji rzeźbiarskiej, mimo iż duża' 
część była dziełem warsztatów nie 
polskich.
Trzeci temat — znacznie mniej op
tymistyczny — to śledzenie węd
rówki dzieł sztuki wywiezionych z 
Polski przez okupantów i kolabo
rantów lub uciekinierów i repa
triantów z terenów poniemiec
kich. Część wywiezionych indy
widualnie dzieł sztuki, czy to 
znajdujących się przed wojną w 
granicach państwa polskiego, czy 
poza jego ówczesnymi granicami 
— też wylądowała za oceanem. 
Niekiedy były to ocalone przed 
zniszczeniem fragmenty większej 
całości, jak np. późnogotycka fi
gura z kościoła Mariackiego w 
Gdańsku.
Wreszcie ostatni, nie mniejszy 
problem — to rozpoznawanie 
dzieł sztuki wywożonych niele
galnie ujawniających się po 
jakimś czasie m.in. w antykwaria
tach amerykańskich. Jest to jed
nak już całkiem odrębne zagad
nienie, interesujące zarówno hi
storyków sztuki, jak i aparat ści
gania.

Jerzy Gołos

PRZYPISY

1. Nie mówiąc już o tak znanych 
większych założeniach plastycznych 
wykonanych na zamówienie, jak malo
widła ścienne zdobiące kaplicę Sobie
skiego w pamiątkowym kościele na 
wiedeńskim Kahlenbergu czy witraże 
Mehoffera w katedrze fryburskiej.

2. St. Jordanowski, Nieznany polo
nie w Ameryce, „Nowy Dziennik", 
Nowy Jork 7—8.VIII.1976 r.

3. J. S. Częstochowski, Alexander 
Orlowski in America: The Krystyna 
Tolczyński Dietrich Collection, „Pers
pectives — A Polish-American Educa
tional and Cultural Quarterly", t. IV, z.
4. 1974, s. 167.

4. Nie uwzględniam tu dużej grupy 
artystów przybyłych do USA współ
cześnie, jak np. malarza Mariana Pa- 
tyńskiego, właściciela galerii obrazów 
w Nowym Jorku czy znanego rzeźbia
rza Henryka Pityńskiego.

5. Informacje z listu syna artysty Ed
warda Symans-Szymańskiego do au
tora (z dnia 14.V.1976 r ).

6. Dziennik „Czas", Nowy Jork 
13.1.1883 r„ por. J. Kołaczkowski, 
Wiadomości tyczące się przemysłu i 
sztuki w Polsce, Kraków 1888 (Ko
łaczkowski podaje zresztą błędną in
formację o rzekomej budowie orga
nów, powtórzoną przez autora w pracy 
pt. Zarys historii budowy organów w 
Polsce, Bydgoszcz 1966, s. 81 i 121).

7. Informacje uzyskane w 1976 r. 
pochodzą od H. Olszewskiego.
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z zagranicy
Zamki 
nad 
Loarą

W dolinie Loary i jej dopływów 
(Cher, Indre, Sarthe), długiej, 
prostej i spokojnej, zachwycającej 
swym urokiem, o skąpanych w 
delikatnym świetle słonecznym 
wzgórzach pokrytych winnicami i 
lasami, między Orleanem a Nantes 
znajduje się niezrównany zespół 
wspaniałych, monumentalnych 
budowli — świadectw sztuki i 
historii, harmonizujących z pię
knym pejzażem. „Kraina zamków" 
jest jedynym regionem na całym 
świecie, gdzie zachowały się w 
tak dużej liczbie siedziby władzy i 
potęgi królewskiej, a jednocześnie 
miejsca rozrywki i zabawy, budo
wane od XV do XVIII w.
Taka koncentracja rezydencji 
usytuowanych na stosunkowo 
niewielkim terenie środkowego 
biegu Loary, głównie w Andega- 
wenii, Turaine i Orleanais, spo
wodowana była, poza znakomity
mi warunkami geograficznymi, 
klimatycznymi i gospodarczymi, 
także tym, że region ten w trud
nych latach utrwalania się władzy 
królewskiej i walk feudalnych sta
nowił niezmiennie własność i 
ostatni szaniec królów Francji. 
Dlatego też część zachowanych 
do naszych czasów zamków —to 
średniowieczne założenia obron
ne (Chinon, Loches, Langeais, 
Saumur). Najcenniejszą grupę 
stanowią zamki z XV i XVI w., 
które łączą w sobie elementy pó- 
źnogotyckiej architektury obron
nej (fosy i nasypy, wielkie okrągłe 
wieże, połączone murami kurty
nowymi zwieńczonymi krenela- 
żem) z elementami włoskiego re
nesansu (ścisła symetria w rozło
żeniu otworów ściennych i wejść, 
przeniesienie antycznych porząd
ków architektonicznych na bu
dowlę nowożytną, a zwłaszcza 
ornamentyka oraz rozplanowanie 
i dekoracja wnętrz). W tym okre
sie — w czasach od Karola VII 
(1422-1461) do Henryka III 
(1574-1589) — powstają naj
wspanialsze założenia, charakte
ryzujące się bogato ukształtowa-

1
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1. Chambord, widok na zamek i ogród od strony zachodniej (fot. L. Kwiatkowski)

2. Blois, dziedziniec zamkowy (skrzydło Ludwika XII). (fot. L. Kwiatkowski)
3. Amboise, widok ogólny zamku — głównej rezydencji królewskiej z czasów 
Karola VIII i Franciszka I (fot. L. Kwiatkowski)

4. Amboise, kaplica Św. Huberta zdobiona przez rzeźbiarzy flamandzkich przed 
okresem fascynacji Karola VIII sztuką włoską. W prawym transepcie kaplicy 
pochowany jest Leonardo da Vinci

5. Chenonceaux, widok z lotu ptaka na zamek położony malowniczo nad rzeką 
Cher oraz na dwa ogrody typu regularnegb: u góry — ogród Diany de Poitiers, u 
dołu — Katarzyny Medycejskiej

6. Chenonceaux, komnata Cezara de Vendome, syna Henryka IV i Gabrieli 
d'Estrees, który mieszkał tu w 1624 r.
7. Azay-la-Rideau, widok od strony ogrodu (fot. L. Kwiatkowski) •

8. Saumur, monumentalna bryła zamku obronnego z XV w. (fot. L. Kwiatkowski)
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ną bryłą, m.in. Amboise, Blois, 
Chambord, Chenonceaux, Azay- 
-le-Rideau, Chaumont, Usse, Vil- 
landry i Valenęay.
Krótki przegląd najważniejszych 
zamków doliny Loary rozpocznie- 
my od Chambord, położonego 
najdalej w górnym biegu rzeki. 
Jest to największy zamek nad 
Loarą, ma bowiem 440 pomie
szczeń. Wzniesiony został przez 
Franciszka I (1515-1547), na 
miejscu zburzonego zamku myś
liwskiego hrabiego de Blois. Bu
dowę rozpoczęto w 1519 r. we
dług planów sporządzonych przez 
architektów J. i D. Sourdeau oraz- 
Piotra Nepveu, zwanego Trin- 
queau. Zamek wzniesiony na pla
nie prostokąta (156x117 m), z 
potężnymi okrągłymi wieżami na 
narożach i wewnętrznym budyn
kiem głównym, również flanko
wanym czterema monumentalny
mi wieżami, ma bryłę jeszcze 
średniowieczną. Jednak kons
trukcja, symetryczne rozplanowa
nie wnętrz oraz dekoracja (pilas- 
try, galerie podtrzymywane arka
dami, lukarny, nisze z muszlową 
dekoracją) nószą już cechy pół- 
nocnowłoskiego renesansu. Głów
nymi atrakcjami zamku są słynne 
kręcone schody o dwóch spiral
nych biegach, wchodzących je
den w drugi tak, że nigdy się nie 
spotykają, oraz tarasowe dachy 
decydujące o malowniczej, nie
spokojnej sylwecie zamku, z 
licznymi ozdobionymi dłutem 
rzeźbiarza latarniami, lukarnami, 
sterczynami (ok. 800), kominami 
(365) i dachówką pociętą w rom
by, koła i kwadraty, ułożoną w 
formy mozaikowe. Zamek, obec
nie stosunkowo ubogo wyposa
żony ruchomościami, oddziały- 
wuje głównie swą bryłą, a także 
wspaniałym parkiem, dziś „Na
rodowym Parkiem Myśliwskim" o 
powierzchni 5500 ha (w tym 
4500 ha lasu), otoczonym 32- 
kilometrowym, najdłuższym we 
Francji murem. Chambord w la
tach 1724-1733 było rezydencją 
Stanisława Leszczyńskiego, zde
tronizowanego króla polskiego. 
Posuwając się zgodnie z biegiem 
rzeki trafiamy do Blois, jednego z 
najsłynniejszych zamków nad 
Loarą i to zarówno ze względów 
artystycznych, jak i bogatej histo
rii zamkniętej w jego murach. 
Całość nie jest wytworem jednej 
epoki. Rozbudowywany stopnio
wo przez kolejnych właścicieli, 
jest konglomeratem stylów od 
gotyku do baroku i klasycyzmu. 
Pierwotnie własność rodziny 
Chatillon (z tego czasu pochodzą: 
gotycki budynek des Etats i wieża 

du Foix — XIII w.), w 1391 r. 
został nabyty przez Ludwika Or
leańskiego, brata króla Karola VI i 
w drodze spadku przeszedł na 
jego syna Karola (gotyckie 
skrzydło Karola Orleańskiego — 
przełom XV i XVI w.). Od czasów 
syna Karola Orleańskiego — Lud
wika XII (1498-1515) zamek w 
Blois stał się rezydencją królew
ską (gotycko-renesansowe skrzyd
ło Ludwika XII i elewacja wejś
ciowa zamku z lat 1498-1503). 
Następnym jego właścicielem 
został Franciszek I. To on wzniósł 
najpiękniejsze partie budowli. 
Skrzydło Franciszka I powstało w 
latach 1515-1524 w stylu wczes
nego północnowłoskiego rene
sansu (rozplanowanie ścian, arty
kulacja fasady za pomocą cien
kich pilastrów w wielkim porząd
ku, arkadowe loggie od strony 
Loary i słynna ośmioboczna klat
ka schodowa od strony dziedziń
ca). Ostateczny kształt zamek 
osiągnął w latach 1635-1638, 
gdy architekt Francois Mansart 
wzniósł skrzydło Gastona Orleań
skiego o klasycystycznych for
mach zapowiadających już w nie
których partiach (wygięta kolu
mnada w przyziemiu) rokoko. 
Blois ma również swój „polski 
akcent" — to właśnie tu od 
września 1714 r. przebywała i tu 
zmarła wdowa po Janie III Sobie
skim — królowa Marysieńka.
Kolejnym zamkiem, do którego 
trafiamy jest Cheverny, wzniesio
ny w 1634 r. przez J. Boyera w 
stylu wczesnobarokowym. Jest to 
budowla prostokątna, kryta wy
sokimi łupkowymi dachami z 
dwoma bocznymi pawilonami o 
dachach kopulastych. Bogate sty
lowe wnętrza, duży park typu 
francuskiego oraz wspaniała 
psiarnia (ok. 100 sztuk psów) 
stanowią dodatkowe atrakcje dla 
zwiedzających.
Na prawym brzegu Loary leży 
Amboise, warowny zamek kró
lewski, którego początki sięgają 
jeszcze epoki gallo-romańskiej. 
Był on ulubionym miejscem po
bytu Karola VIII, Ludwika XII i 
Franciszka I. Rozbudowywany 
przez swych kolejnych właścicieli 
osiągnął formę jednej z najrozleg- 
lejszych i bardzo pięknej budowli 
królewskiej, zarazem pałacu i for
tecy. Lata 1492-1496 to okres 
przebudowy zamku za Karola VIII, 
prowadzonej przez architektów 
Fra Giocondo i le Boccadora. 
Jednocześnie są to lata oznacza
jące początek wpływów włoskich 
na sztukę francuską. Do naszych 
czasów, po zniszczeniach w wie
ku XIX oraz podczas drugiej woj

ny światowej, dotrwało niestety 
niewiele: mury obronne z wieżami 
(Tour de Minimes i Tour Hur- 
tault), późnogotyckie skrzydło z 
czasów Karola VIII (Logis du 
Roi), skrzydło Ludwika XII i klej
not architektury późnogotyckiej 
— kaplica Św. Huberta, w której 
pochowany jest Leonardo da Vin
ci, sprowadzony w ostatnich la
tach swego życia do Amboise 
przez Franciszka I.
Jednym z najpiękniejszych zam
ków Loary jest Chenonceaux, po
łożony nad, a właściwie na dopły
wie Loary — Cher, gdyż pięcio- 
przęsłowy most spinający oba 
brzegi rzeki i wspierający dwu
kondygnacyjną galerię Katarzyny 
Medycejskiej jest integralną częś
cią budowli. Korpus główny ma 
formę zbliżoną do kwadratu z 
basztami na narożach (został 
wzniesiony w latach 1515— 
1521). W skład zespołu wchodzi 
jeszcze cylindryczny mieszkalny 
donżon, będący pozostałością po 
wcześniejszej budowli, oraz roz
legły park krajobrazowy i dwa 
sąsiadujące z zamkiem ogrody 
regularne — Diany de Poitiers i 
Katarzyny Medycejskiąj. Chenon
ceaux zwany jest czasem „zam
kiem sześciu kobiet", gdyż swą 
malowniczość, harmonijne połą
czenie wody i zieleni, elegancję 
dekoracji i wspaniałe wystroje 
wnętrz zawdzięcza głównie swym 
kolejnym właścicielkom: Katarzy
nie Brięonnet, Dianie de Poitiers, 
Katarzynie Medycejskiej, Luizie 
de Lorraine oraz paniom Dupin i 
Pelouze.
Duże pokrewieństwo z Chenon
ceaux przejawia zamek w Azay- 
le-Rideau, wzniesiony w latach 
1518—1529 przez bankiera kró
lewskiego, Gillesa Berthelot, na 
wysepce rzeki Indre. Późnogotyc- 
ka bryła zamku pod wpływem 
tendencji renesansowych zatraciła 
swój charakter obronny na rzecz 
rezydencjonalnego: flankujące 
budynek wieże stały się nieszkod
liwymi wieżyczkami podkreślają
cymi wdzięk budowli, blanki — 
pretekstem do ornamentu, a 
obronne fosy — dekoracyjnymi 
lustrami wody, pomnażającymi 
wrażenie harmonii i elegancji. 
Wnętrza zamku mieszczą obecnie 
Muzeum Renesansu.
Również muzealne funkcje pełni 
warowny zamek z XIV i XV w. w 
Saumur. Jego masywna bryła z 
czterema narożnymi wieżami usy
tuowana jest malowniczo na 
wzgórzu w pobliżu spływu Loary 
i Sarthe. W tym zamku znalazły 
swe siedziby Muzeum Sztuki De
koracyjnej i Muzeum Konia.

Na zał mczenie krótkiej podróży 
po zamkach nad Loarą przenieś
my się na chwilę w wiek XV i 
przypomnijmy za historykami 
francuskimi — Georgesem Duby i 
Robertem Mandrou — styl życia 
epoki Karola VIII, Ludwika XII, a 
zwłaszcza Franciszka I:
„... Król i książęta znajdują w tych 
zamkach wesoły przystanek w 
podróży, kiedy — z łowów na 
łowy — przemierzają całą dolinę 
Loary od Orleanu po Saumur. 
Życie złożone jest z długich jazd 
konnych, walk i turniejów w 
obecności dam, które też jeżdżą 
konno, biorą udział w wypra
wach, w piknikach w lesie, śpią 
pod gołym niebem, jeśli się nie 
zdąży przed nocą do najbliższego 
zamku, jednego z tych wielkich 
zamków mających piękne gzymsy 
i piłastry. otoczonych wodami i 
lasami doliny. Nie można zapomi
nać, że są to także miejsca posto
ju, okazałe miejsca spotkań myśli
wych, zdolne pomieścić w 
swoich podłużnych ciągnących 
się w a mfi ladzie komnatach kilka
set osób, zjeżdżających tam w 
strojach podróżnych z długiej 
wyprawy do lasu, w beztroskim i 
bezceremonialnym nastroju wiej
skiej wycieczki. Wyobrazić sobie 
Chambord czy Blois, to jedno
cześnie wyobrazić sobie długi 
szereg zajeżdżających tam jeźdź
ców i dam, upolowaną zwierzynę, 
przynoszoną aż pod tarasy i wy
sokie schody, jelenie i sarny rzu
cane psiarni i pieczone w wyso
kich kominach..."

Leszek Kwiatkowski

Słownik terminów

Artykulacja — podział ściany za po
mocą elementów architektonicznych 
(piłastry, gzymsy) oraz otworów 
okie-inych i drzwiowych.
Krenelaż (blankowanie) —zwieńcze
nie murów obronnych w kształcie pro
stokątnych zębów, służące do osłony 
broniących obwarowań.
Lukarna — okno o ozdobnym obra
mieniu występującym ponad połać da
chu, od okresu gotyku charakterysty
czny element architektury pałacowej.
Mur kurtynowy — część obwodu 
murów obronnych położona między 
dwiema wieżami, basztami lub bastio
nami o długości nie przekraczającej 
300 m.
Pilaster — płaski filar przyścienny 
(składający się z elementów analogi
cznych do kolumny — baza, trzon, 
głowica) służący głównie do dekora
cyjnego rozczłonkowania ścian. 
Sterczyna — pionowy, wieńczący 
element dekoracji architektonicznej.
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Wołoskie 
cule
Dla polskiego czytelnika niezbęd
ne jest na wstępie wyjaśnienie 
genezy i znaczenia tego słowa. 
Cula — czyt. kula — jest bowiem 
wyrazem pochodzenia tureckiego 
i oznacza zarówno wieżę, jak 
również ufortyfikowane miejsce 
mieszkalne. Niestety nie wiado
mo, a byłoby to istotne dla rozwa
żań, w jakim czasie słowo to 
pojawiło się i zadomowiło w języ
ku rumuńskim. Może warto też 
przypomnieć, że Wołoszczyzna — 
to jedna z historycznych krain 
rumuńskich, ograniczona od po
łudnia i zachodu Dunajem, od 
północy stokami Południowych 
Karpat, a od wschodu, od Morza 
Czarnego oddzielona Dobrudżą, 
dzieli się na Oltenię i Muntenię. 
Niegdyś było to samodzielne hos- 
podarstwo (księstwo), swymi po
czątkami sięgające XIII stulecia. 
W Polsce przedrozbiorowej mia
nem Wołoszczyzna — Wołosi ok
reślano wszystkich Rumunów, jak 
również oba rumuńskie hospo- 
darstwa, graniczącą wówczas z 
Polską Mołdawię, od której od
dzielał nas Prut i Czeremosz, oraz 
odleglejszą Wołoszczyznę.
Dawna rezydencjonalna mołdaw- 
sko-wołoska architektura przetrwa
ła do naszych czasów w charakte
rze szczątkowym, a stan wiedzy 
był o niej fragmentaryczny. Do
piero powojenne wzmożone ba
dania archeologiczne i architekto
niczne oraz podjęte na szeroką 
skalę prace konserwatorskie zna
cznie uczytelniły obraz tej archi
tektury, sygnalizując kilka jej cią
gów rozwojowych. Na tle dziejów 
rezydencjonalnej architektury ru
muńskiej cule stanowiły interesu
jący oraz zwarty i wyodrębniający 
się zespół budowli, chociaż wciąż 
jeszcze w pełni nie rozpoznany'. 
Cule zatem — to bojarskie obron
ne domy mieszkalne, coś pośred
niego pomiędzy wieżą mieszkalną 
a polskim dworem obronnym. Są 
to budowle na ogół niewielkie, 
zakładane na planie czworobo
cznym, często zbliżone do kwad
ratu, przeważnie o dwóch, niekie
dy trzech kondygnacjach, kryte 
dachami namiotowymi lub czte
rospadowymi z kalenicą, pobite 
przeważnie gontem. Zwykle na 
górnej kondygnacji, od frontu, a 
niekiedy również po bokach, 
znajduje się arkadowa loggia, 
która zapewne już od XVI w. 
weszła pod wpływem tureckim na 
trwałe do repertuaru form rumuń
skiej architektury. Nieco przeksz

tałcona na przełomie XIII i XIX w., 
a może nawet wcześniej, jako 
oszklona galeria-ganek stała się 
rodzimym, powszechnie stosowa
nym w zabudowie miejskiej ele
mentem budynku. Górne kondyg
nacje culi przeznaczone były na 
cele mieszkalne, podczas gdy 
kondygnacja dolna, z wydzielo
nym przedsionkiem i klatką scho-

Gorj). Niektóre cule mają plan i 
bryłę nieco urozmaicone, przez 
uskokowe załamanie elewacji 
frontowej (np. cula z 1790 r. rodu 
Creceanu w Maldareęti, okręg Vil- 
cea) lub usytuowanie w pobliżu 
osobnych niewielkich wieżyczek, 
połączonych z głównym budyn
kiem gankami nadwieszonymi na 
wysokości drugiej kondygnacji.

niektórych bogatszych rodów bo
jarskich, które mają charakter poś
redni pomiędzy obszerniejszym 
domem (casa) mieszkalnym a 
dworem, w rodzaju hospodar- 
skich domów wznoszonych w 
monastyrach (np. w Brebu lub 
Negru Voda w Cimpulung- 
Muscel). Wówczas plan takich 
culi jest prostokątny z wysunię

1. Curtisoara, cula z pierwszej połowy XVIII w.

dową, miała wyłącznie przezna
czenie gospodarcze. Grube mury, 
jedno wejście bramne od frontu 
na osi oraz wąskie otwory strzel
nicze na parterze, a niekiedy na 
wszystkich kondygnacjach (np. 
cula w Rocovita, 1787, okręg 
Arges), nadają budowli charakter 
obronny. Wnętrza przykryte są 
przeważnie stropami belkowany
mi, chociaż występują również 
sklepienia kolebkowe.
Przeciętny typ culi reprezentuje 
najlepiej cula z Maldareęti (okręg 
Vilcea), wzniesiona w 1812 r. 
(tzw. druga cula), a wariant zbli
żony do wieży mieszkalnej — cula 
w Pojogeni z XVIII w. (okręg 

Przeznaczenie tych „baszt" było 
różnorodne. W „baszcie" — jed
nej z najstarszych culi — w 
Curtisoara (początek XVIII w., 
okręg Gorj) mieści się kaplica, a 
ganek łączący oba budynki jest 
murowany. Natomiast w culi z 
Cerneti (okręg Mehedinti), 
wzniesionej w latach 1802— 
1806 i stanowiącej niegdyś włas
ność rumuńskiego bohatera na
rodowego Teodora Vladimires- 
cu, przywódcy powstania anty- 
tureckiego z roku 1821 — „baszt- 
ka" połączona z głównym budyn
kiem drewnianym gankiem pełni
ła po prostu funkcję danskeru. 
Zdarzają się tez cule, zwłaszcza 

tym od frontu węższym członem, 
mieszczącym na parterze przed
sionek, ą na piętrze arkadową 
loggię (np. cula w Glogova, po
czątek XVIII w., okręg Gorj). 
Liczba zachowanych do dziś culi 
nie jest znana. Jedno z najnow
szych opracowań wymienia na 
Wołoszczyźnie 40 zabytków za
równo istniejących, jak również 
znanych już tylko na podstawie 
przekazów ikonograficznych. By
ło ich tutaj zapewne więcej. Nie 
uwzględniono w nim zresztą culi 
późniejszych z końca XIX i XX w. 
Cula bowiem, po połączeniu Wo
łoszczyzny z Mołdawią w jeden 
organizm państwowy (1877 r ),
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2. MaldSresti, cula Greceanu z 1790 r.

4

3. Carnauti, cula Teodora Vladimirescu z lat_1802—1806, widok z arkadowej 
loggii

5. Cula koło Bacau z XIX—XX w. (wszystkie zdjęcia: R. Brykowski)
4. Maldśresti, cula Duca z 1812 r.

odegrała znaczną rolę w rumuń
skiej architekturze, zwłaszcza w 
okresie poszukiwań narodowego 
stylu rumuńskiego. Domy i wille o 
charakterze culi wznoszone były 
do drugiej wojny światowej, wzo
rowało się też na niej wiejskie 
budownictwo bogatszej warstwy 
chłopskiej.
Geneza i początki culi na Woło- 
szczyźnie nie są do dziś wyjaśnio
ne. Najstarsze zabytki zdają się 
pochodzić z pierwszej połowy 
XVIII w. — obok wymienionych 
cul z Curtisoara, Glogova, Pojo- 
geni, należą do nich jeszcze cule z 
Cernatesti (początek XVIII w., ok
ręg Dolj) i Zatreni (1754, okręg 
Vilcea). Niektórzy jednak badacze 

uważają, że cule mogą być starsze 
niż to się obecnie przyjmuje, po
nieważ nie mają one źródłowo 
potwierdzonych „metryk". Trady
cja natomiast łączy niektóre 
obiekty nawet z czasami woło
skiego hospodara Michała Wale
cznego (1596—1601), zamordo
wanego skrytobójczo na polece
nie sprzymierzeńca austriackiego 
gen. Jerzego Basty. Hospodar ten 
zapoczątkował ideę zjednoczenia 
wszystkich ziem zamieszkanych 
przez Rumunów i na krótki okres' 
zdołał opanować nie tylko Moł
dawię, ale i Siedmiogród. 
Niewątpliwie, wychodząc od 
źródłosłowu, pojawienie się culi 
na ziemi wołoskiej należy wiązać 

z okresem zależności Wołoszczy
zny od Turcji, w jaką popadła ona 
po śmierci Michała Walecznego. 
Istnieje też prawdopodobieństwo, 
że culę mogli spopularyzować 
bojarzy greckiego pochodzenia, 
napływający tutaj jako zausznicy 
sułtańscy już od pierwszej połowy 
XVII w. z greckiej dzielnicy Fonar 
w Konstantynopolu. Z nich wy
wodziło się wielu wołoskich hos
podarów, zwłaszcza po 1714 r. w 
tzw. erze faranoitów. Toteż dla 
dalszych badań niezwykle istotne 
byłoby ustalenie, do kogo należa
ły najstarsze cule — czy przypad
kiem nie do bojarów pochodzenia 
greckiego i czy bojarzy rumuńscy 
posiadali przywilej budowania cul 

— obronnych dworów mieszkal
nych.
Zagadnienie culi wymaga także 
dalszych studiów na szerszym tle 
południowej architektury bałkań
skiej. Okazuje się bowiem, że po
za Wołoszczyzną podobne bu
dowle występują też w Albanii, 
Serbii i na północnych obszarach 
Bułgarii2.

Ryszard Brykowski 
Przypisy
1. Obszerniejsze opracowanie tego 
zagadnienia, chociaż nie wystarczają
ce, zob. R. Creteanu, S. Creteanu. 
Culele diu Romania, Bukareszt 1969, 
oraz R. Brykowski, T. Chrzanow
ski, M. Kornecki, Sztuka Rumunii, 
1979.
2. Wiadomość o culach w Bułgarii i 
Albanii zawdzięczam prof. dr. arch. 
Jerzemu Kożucharowi z Sofii.
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Od architektury Marchii 
po zamki Turyngii

Wędrując po Niemieckiej Repub
lice Demokratycznej, znajdujemy 
tu w świecie zabytków sporo 
przykładów dawnego budownic
twa wartych bliższego poznania. 
Na północy dominuje soczysta 
czerwień. Na pierwszy rzut oka 
barwa ta nieco odstrasza swą 
ponurością, jednak przy dokład
niejszej obserwacji przytłaczające 
masywy takich budowli, jak ratu
sze, zamki, bramy miejskie czy 
kościoły, zaskakują dekoracyjnoś
cią frontonów, szczytów i wież. 
Budulec ten nazywają Niemcy 
„Backstein". Nazwa bowiem 
związana jest z procesem wypala
nia cegły, do produkcji której uży
wano gliny lub glinki z domieszką 
piasku i różnych łupków. Dzięki 
specjalnej technice utwardzenia 
otrzymano rodzaj sztucznego ka
mienia. Początki produkcji i za
stosowania tego materiału spoty
kamy już w starożytnych krajach 
— Mezopotamii, Grecji i Rzymie. 
W północnych regionach Niemiec 
budownictwo z palonej cegły za
częło rozwijać się po 1170 r„ 
kiedy coraz częściej sprowadzano 
mistrzów budowlanych z Lom
bardii oraz innych krajów zachod
niej Europy. Szczytowy okres 
rozwoju sztuki „baksztajnu" przy
pada na czasy gotyku. Przede 
wszystkim w XIII w. powstały 
obiekty o najlepszych rozwiąza
niach techniczno-konstrukcyjnych, 
wyrażonych doskonałą zwartością 
formy budowlanej.
Krainą, w której znajdujemy bo
gactwo architektoniczne spod 
znaku palonej cegły, jest Stara 
Marchia (Altmark), położona na 
zachód od środkowego biegu rze
ki Łaby (Elbe). Typowym przykła
dem — Tangermunde, urocze 
miasteczko, którego staromiejski 
rdzeń, po dzień dzisiejszy prawie 
całkowicie zamknięty murami 
obronnymi dochodzącymi do 10 
m wysokości, stanowi obraz śred
niowiecznego grodu. W nim to 
niepodzielnie panuje „baksztajn". 
Najokazalszą budowlą, zabytkiem 
najwyższej miary, jest późnogo- 
tycki ratusz; przede wszystkim 
jego wschodnia fasada — kom-
1. Chorin, w pobliżu Eberswalde Fi
nów, klasztor cysterski zbudowany w 
latach 1273—1334 w stylu gotyckim, 
stanowi jedną z najbardziej charaktery
stycznych i monumentalnych świątyń 
z palonej cegły w północnej części 
NRD. Szczególne wrażenie robią potę
żne filary i ostrołukowe arkady oraz 
ogromna nawa główna i cieniste kruż
ganki. Dekoracyjna jest fasada ściany 
bocznej wschodniego skrzydła.

pozycja ciemnoczerwonych brył 
cegieł, ożywionych zdecydowa
nie jasnymi fragmentami jej deko
racyjnych elementów. Budowni
czym ratusza był prawdopodob
nie Hinrich Brunsberg, rodem ze 
Szczecina. Innym zabytkiem tej 
sztuki jest kościół Sw. Stefana, 
gotycka świątynia halowa, w któ
rej murach zachowane są romań
skie resztki. Z wysokiej, wysmu
kłej wieży (94 m), przy dobrej 
widoczności dostrzec można 
romańsko-gotycką katedrę w Ha- 
velbergu i kościół klasztorny w 
Jerichow, jeden z najstarszych 
obiektów zbudowany z palonej 
cegły, o którego architekturze 
wnętrza mówi się, że „panuje tam 
rzadko spotykana dokładność 
geometryczna, potwierdzająca 
najwyższe osiągnięcia sztuki bu
dowlanej". Świątynia ta powstała 
dzięki niemieckim rzemieślnikom 
oraz niderlandzkim murarzom i 
francuskim rzeźbiarzom, sprowa
dzonym przez margrafa Albrechta 
Niedźwiedzia. Jeszcze jeden ele
ment architektoniczny zadziwia w 
Tangermiinde. Są nim bramy 
miejskie, z których najokazalszą i 
najdostojniejszą jest Neustadter 
Tor. Okrągła wieża obronna bra
my ma cztery piętra, a w połowie 
wysokości chodnik z czternasto
ma otworami strzelniczymi. Gład

kie jej ściany ożywione są specjal
nym ciemnym odcieniem glazuro
wanego „baksztajnu", dekoracyj
nie ukształtowanego w formie 
spirali i zygzaku, otaczającego 
kilkoma wieńcami bryłę wieży. Po
dobną sylwetkę ma Tangermun- 
der Tor w pobliskim mieście po
wiatowym Stendal. Bogactwo 
bram miejskich, w szczególności 
wieżowych, spotykamy prawie w 
każdym mieście i miasteczku, nie 
tylko na północy NRD.
Góry Harcu — to lasy, skały, ja
skinie, zapory wodne i legendarny 
szczyt Brockenu (1142 m npm), 
ale również kolebka osobliwego 
budownictwa, w Polsce określa
nego mianem muru pruskiego lub 
fachówki (niem. Fachwerk), naj- 
poprawniej zwanego konstrukcją 
szachulcową. Zasadniczy rozkwit 
tej sztuki budowlanej datowany 
jest w górach Harcu i na pogórzu 
harceńskim na XVI w. Wówczas 
to domy o drewnianej konstrukcji 
kratownicowej (bo i tak określa 
się niekiedy tę technikę) powstały 
przede wszystkim w takich mia
stach, jak Braunschweig, Halber
stadt, Hildesheim, Stolberg, Wer
nigerode oraz w Quedlinburgu, 
zwanym „kolorowym miastem u 
stóp Harcu" lub „podręcznikiem 
średniowiecznej sztuki budowla
nej". Właśnie w Quedlinburgu 
znajdujemy szachulec od bardzo 
prymitywnej postaci, stosowanej 
w XIV w., poprzez zabytki naj
wyższej klasy dolnosaksońskiej 
architektury XVI i XVII w., po XIX 
w. Fasady, portale, wykusze i 
balkony oraz drewniane obelko- 

wanie cechuje bogactwo prac 
snycerskich. Nic też dziwnego, że 
mówi się o „bajkowym pięknie 
renesansowych i barokowych 
chatynek". Miasto to w 1961 r. 
włączone zostało do specjalnej 
grupy miast NRD, których zabytki 
postanowiono uratować. Odre
staurowaniu miało podlegać 52% 
substancji budowlanej śródmieś
cia. W październiku 1974 r. zje
chali do Quedlinburga polscy ar
chitekci i historycy sztuki z Pra
cowni Konserwacji Zabytków w 
Toruniu. Całkowite zakończenie 
prac konserwatorskich — jak 
oświadczył dyrektor odbudowy, 
dr inż. Gerd Priese — nastąpi 
dopiero w 1990 r„ jednakże już 
obecnie widoczny jest wspaniały 
efekt pracy polskich specjalistów. 
Po zachowaniu dawnego stylu 
architektury zewnętrznej, miesz
kania w tych kamieniczkach 
otrzymują pełnokomfortowe wy
posażenie.
Konstrukcja szachulcowa znalazła 
zastosowanie także w innych re
gionach, w których dostosowana 
została do regionalnych odmian 
zdobnictwa fasadowego. I tak np. 
w południowo-zachodniej części 
Lasu Turyńskiego spotykamy fa- 
chówkę frankońsko-turyńską 
(lub hennebergijską, od hrabstwa 
Henneberg) o znamiennej kons
trukcji i ornamentyce. Styl ten 
miał przede wszystkim zastoso
wanie w budowie ratuszy oraz 
innych budynków państwowej 
rangi i znaczenia.
Krainą zamków obronnych jest 
Turyngia, chociaż spotykamy je
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2. Gransee, brama wieżowa zwana Ruppiner Tor; zabytek ten stanowi przykład 
budownictwa z palonej cegły. Podobnych bram miejskich spotyka się w NRD 
stosunkowo dużo. Ruppiner Tor ma interesujące wykończenie szczytowe i 
ostrołukową gotycką niszę, pozwalającą wmontować w nią bramę kratową.

3. Quedlinburg, Dom Klopstocka, jeden z bardzo charakterystycznych dla tego 
miasta zabytków o konstrukcji szachulcowej. W budynku tym urodził się i spędził 
dziecięce lat Friedrich Gottlieb Klopstock (1724—1803), poeta i prozaik, pierwszy 
klasyk literatury niemieckiej. Dom powstał w drugiej połowie XVI w., obecnie 
stanowi muzeum, a znajduje się przy Schlossplatz, w centrum miasta.

4. Suhl, ratusz w dzielnicy Heinrichs. Przebogata architektura szachulcowa jest 
odmianą turyńsko-hesko-frankońską, spotykaną w południowej części Lasu 
Turyńskiego; budynek pochodzi z około 1657 r.

5. Rudelsburg i Saaleck, dwie charakterystyczne dla krajobrazu Turyngii warowne 
twierdze, położone wysoko nad rzeką Soławą, w pobliżu uzdrowiska Bad Kósen. 
Zamki pochodzą z X i XI w., należały do miśnieńskich margrafów, rycerzy 
rozbójników i miasta Naumburg.

6. Leuchtenburg, zamek zwany „królową doliny rzeki Soławy", zbudowany przez 
grafów von Lobdeburg w XIII w., był typowym centrum władzy feudalnej i 
militarnej, po 1333 r. utracił pierwotne znaczenie, wreszcie stał się siedliskiem 
słynnego rycerza rozbójnika, zwanego podpalaczem Turyngii, Apela von Vitzthum. 
Wysoka wieża ma mury o grubości 2,55 m, średnicę 8,65 m oraz wysokość 30 m. 
W wieży tej znajduje się obecnie muzeum regionalne. Leuchtenburg leży powyżej 
miasteczka Kahla, znanego z produkcji turyńskiej porcelany.

4
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6

także w Saksonii i innych częś
ciach NRD. Fakt ten opiewało w 
swoich wierszach wielu poetów, 
wśród nich Franz Kugler, którego 
strofy, zaczynające się od słów: 
„An der Saale hellem Strande 
stehen Burgen stolz und Kuhn..."

powstały w średniowiecznej 
twierdzy Rudelsburg. Potężne rui
ny tego zamczyska oraz 500 m 
dalej mury innego o nazwie Saa- 
leck witają tych, którzy szosą lub 
pociągiem podążają w głąb Tu
ryngii, krainy, przez którą przewa

liły się różne zawieruchy wojenne, 
krainy poszatkowanej na pań
stewka, księstwa oraz hrabstwa, 
nękanej przez rycerzy — rabu
siów. Nie dziw zatem, że stawia
no tam liczne zamki obronne. Jak 
wynika z badań, przeprowadzo

nych przez archeologów Museum 
fur Ur- und Friihgeschichte Thu- 
ringen w Weimarze pod kierun
kiem prof, dr Guntera Behm- 
Blancke, do 1300 r. powstało na 
terenie Turyngii około 1500 róż
nego rodzaju obiektów o charak
terze obronnym. Wykopaliska 
świadczą również o tym, że pier
wszymi budowniczymi twierdz i 
grodów byli Celtowie. Ich dziełem 
jest — najlepiej po dziś dzień 
zachowany — zamek Steinsburg 
na górze Klein Gleichberg koło 
Rómhild, którego potężne pier
ścieniowe mury wzniesione ze 
skał bazaltowych tworzyły znako
mitą fortyfikację obronną. Germa
nie, osiedlając się najczęściej w 
dolinach i w pobliżu rzek, budo
wali swe grody w miejscach us
tronnych i na wzgórzach. Nazy
wali je „Fluchtburgami", w nich 
bowiem chroniła się ludność 
przed zbliżającym się niebezpie
czeństwem. Przykładem takiej bu
dowli jest Hasenburg (powiat 
Worbis).
Po upadku Królestwa Turyngii w 
531 r. punkty strategiczne powsta
ły dzięki nowym władcom, którymi 
byli Frankowie. Strażnicą ważnego 
szlaku handlowego, zwanego Por
ta Thuringica, był Sachsenburg. 
Taką tez rolę odgrywał Petersberg 
w Erfurcie — mieście, które wó
wczas stanowiło centrum handlo
we o szczególnym znaczeniu. 
Zamki Monraburg oraz Miihlburg 
wymienione zostały w dokumen
cie pochodzącym z 704 r.
Twierdze turyńskie miały także 
inne znaczenie. Król Henryk I 
(919—936) zabezpieczył granice 
na Soławie (Saale) oraz Łabie 
(Elbe) całym ciągiem zamków 
obronnych przed najazdami gro
źnego podówczas wroga, jakim 
byli Węgrzy. Budowle te służyły 
potem przez wieki organizacji 
ekspansji niemieckich panów feu
dalnych na wschód. Określenie 
Burgenkrieg zrodziło się w wyni
ku wojen prowadzonych pomię
dzy królami niemieckimi a książę
tami i grafami, strzegącymi swych 
posiadłości i przywilejów. Wtedy 
to powstawać zaczęły zamki, któ
re nazywano „Reichsburgami", 
inaczej — należącymi do władcy. 
Dzisiejsze określenie dla Turyngii 
Burgenland — kraina twierdz 
obronnych, nie jest przesadą, 
choć duża część z nich znajduje 
się w ruinie. Przemawia przez nie 
historia i romantyzm; przede 
wszystkim zaś stanowią cenne 
zabytki dawnej architektury, o 
które dba się w całym NRD, kon
serwując i restaurując pojedyncze 
budowle oraz całe zespoły urba
nistyczne.

Bogusław Kowalczyk
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zbiory i zbieracze
(pod red. prof. A. Ryszkiewicza)

Arcyzbieracz 
malarstwa polskiego - 
Ignacy Milewski
Pod koniec XIX w. mieliśmy tro
chę wielkich zbieraczy malarstwa 
polskiego — koneserów, estetów, 
miłośników. Cóż to była za galeria 
typów, warta przypomnienia i 
spopularyzowania, nie tylko dla
tego, że byli ludźmi nadzwyczaj 
interesującymi, znawcami sztuki i 
przyjaciółmi artystów, ale i dlate
go, że należeli do gatunku już 
chyba bezpowrotnie wymarłego: 
nikt już nie dysponuje takimi for
tunami i swobodnym czasem, nikt 
tez już pewnie nie zdobędzie się 
na szerokie gesty hojnego mece
nasa utrzymującego ulubionych 
artystów ż całym zrozumieniem i 
szacunkiem dla ich wielkości. Już 
więc chyba nie pojawią się tacy 
zbieracze, jak Feliks Jasieński, 
Erazm Barącz czy Wiktor Osław- 
ski, Juliusz Herman, Kierbedzio
wie i Bohdan Wydżga, ani ci 
najwięksi, jak np. Edward Ra
czyński.
Wszystkich ich bił z kretesem Igna
cy Korwin Milewski — wielkością i 
jakością kolekcji, ogromem płaco
nych sum, prawdziwym znaw
stwem. A był przy tym, jak mało kto 
„charakterny" — porywczy i za
dziorny, nieznośny i nie liczący się z 
nikim, snob i kosmopolita. Pozosta
wił po sobie osad niechęci, ale miał 
dla polskiej sztuki i szerzej — dla 
naszej kultury zasługi niezmierne, 
domagające się uwiecznienia.
Urodził się w Oszmiańskiem, w 
rodzinnym majątku Gieranony 
Murowane, w rodzinie bardzo bo
gatej (szczególnie po matce, z 
domu Wołk-Łaniewskiej). Wraz z 
bratem Hipolitem, późniejszym 
politykiem, publicystą i pamiętni- 
karzem, szkoły kończył w Paryżu. 
Ściągnięci w 1863 r. do Wil
na, poddani zostali represjom, 
choć do powstania byli usto
sunkowani niechętnie. Następnie 
obaj bracia studiowali prawo w 
Dorpacie, gdzie Ignacy przylgnął 
do niemiecko-bałtyckiej baronerii. 
Wówczas poczuł artystyczne 
skłonności, więc od 1870 r. za
mieszkał w Monachium, gdzie 
przez pięć lat studiował malar
stwo w Akademii. Poznał wtedy 
artystów i rozsmakował się w 
obrazach, które i sam początkowo 

malował i wystawiał. Jako malarz 
laurów jednak nie zdobył, więc 
„zniechęci! się i do malarstwa i do 
Monachium i ostatecznie się roz
stał z jednym i drugim".
Gorycz tej porażki osłodził sobie 
w Rzymie. Tutaj skutecznie zabie
gał o godność kawalera maltań
skiego i o papieski tytuł hrabiow
ski. Już jako świeżej daty arystok
rata wrócił do rodzinnego domu, 
gdzie podzielono między braci 
wielki majątek, który Ignacy je
szcze znacznie powiększy udany
mi transakcjami, aż stanie się pa
nem olbrzymiej fortuny. Odtąd w 
życiorysie Milewskiego przeplatać 
się będzie niepojęte pieniactwo z 
namiętną, jak wszystko, co w ży
ciu robił, pasją kolekcjonerską.
Nie warto wspominać wszystkich 
bojów toczonych przez hrabiego z 
separowaną żoną Janiną z Sa
dowskich (znaną jako margrabi
na Umiastowska), z innymi ko
bietami i ich mężami, z prowin
cjonalnym księdzem, z dziennika
rzami, politykami itd. W Milew
skim gorzał płomień, nie dający 
mu nigdy zaznać spokoju. Paro
krotnie zmieniał obywatelstwo: z 
rosyjskiego na austriackie, znów 
na rosyjskie, wreszcie włoskie. 
Przenosił się z miejsca na miejsce: 
z Gieranon do Wiednia, następnie 
z powrotem do Wilna, gdzie zbu
dował sobie wytworny pałacyk, 
dalej do pałacu Umiastowskich w 
Żemłosławiu (zbudowanym na 
kształt warszawskich Łazienek), 
następnie do Petersburga, Wied
nia, Zurychu, Paryża, Londynu, 
Berlina. Wciąż go rzucało po 
świecie — żeglował swym pię
knym jachtem „Litwa" (i opisywał 
te wyprawy), mieszkał na nabytej 
na własność eksterytorialnej wys
pie Santa Catarina na Adriatyku. 
Od 1905 r., szczególnie zaś w 
latach 1910—1912 Milewski pro
wadził zajadłą, obraźliwą kampa
nię publicystyczną, wydając jedną 
po drugiej broszurki polemiczne, 
drukowane po polsku i po rosyj
sku, a wymierzone przeciw niemal 
wszystkim. Siebie przedstawiał czy 
to jako litewskiego nacjonalistę, czy 
skrajnie lojalnego poddanego ro
syjskiego „polskiego pochodze-

1. Portret I. Milewskiego 
w stroju kawalerów 
maltańskich pędzla Wł. 
Czachórskiego z 1876 r. 
(zaginiony, ze zb. I. Mi
lewskiego)

nia", ale w gruncie rzeczy był 
kosmopolitą, monarchistą przy
wiązanym do tronu — właściwie 
obojętne którego. Słowo patrio
tyzm było mu obce.
Wojna światowa i nowy porządek 
europejski częściowo go zrujno
wały, całkowicie obdarty przy tym 
z politycznych iluzji. Ciężko obra
żona przezeń żona poczęła go 
ścigać procesami, sekwestrem 
obłożono resztę majątku, m.in. 
przechowywane w Wiedniu paki 
z ukochaną galerią obrazów i do
bytkiem. Zaplątany w procesy, nie 
mogąc ruszyć się ze swej wyspy, 
miotał się i szalał, ale — bezsilny 
— z wolna wypalał się do dna. 
Zmarł w 1926 r. jako osiemdzie
sięcioletni starzec o zupełnie jas
nym umyśle; pochowany został w 
Rovigno, obecnym jugosłowiań
skim Rovinj.
W życiu ukochał jedynie absolut
ną osobistą wolność oraz pieczo
łowicie dobraną, wypieszczoną 
galerię obrazów. Pod koniec życia 
pozbawiony był jednego i drugie
go; obrazy, wyprocesowane przez 
jego pełnomocnika pozbawione
go skrupułów, rozsypywały się po 
świecie bez udziału i częściowo 
bez wiedzy Milewskiego. Był to 
zbiór niezwykły. Milewski miał 
swą koncepcję estetyczną, dziwa
czną nieco, ale oryginalną: do
strzegał pewne polskie cechy na
rodowe, wypływające na wierzch 
w niektórych okresach history

cznych. Tak miało być w ostatnim 
trzydziestoleciu XIX w. z naszym 
malarstwem. Uważał, iż nastąpił 
wówczas okres jego świetności, 
który minie bezpowrotnie. Chciał 
go więc utrwalić. Że zaś uważał 
wpływ gustu francuskiego na Po
laków za zgubny, zamierzał gro
madzić — jak sam oświadczył — 
tylko dzieła „artystów-rodaków, 
obecnie żyjących, a między takimi 
wyłącznie tych, co należą łub 
należeli do szkoły monachijskiej". 
Z biegiem lat to kryterium rozlu
źnił. Starał się tylko o dzieła naj
lepsze i najważniejsze wybranych 
twórców, u których kupował je 
lub zamawiał bezpośrednio. Swą 
galerię, póki tylko mógł, udostęp
niał zawsze zwiedzającym i wy
pożyczał swoje skarby na wysta
wy — do Lwowa, Krakowa, 
Wiednia.
Doszedł do wyników niezwy
kłych. Miał ponad 200 obrazów, 
starannie wyselekcjonowanych. 
Dość pokazać to na przykładzie 
Aleksandra Gierymskiego, które
mu od 1888 r. wypłacał regularną 
pensję i sfinansował wyjazd do 
Paryża. Kupił odeń prawie 30 
obrazów, dzieł bodaj najlepszych 
z tego okresu: „Trąbki" (II, więk
sze), „Trumnę chłopską", „Anioł 
Pański", dwie wersje „Opery pa
ryskiej w nocy", „Żydówkę z cy
trynami", „Piaskarzy" (wersja jed
nobarwna), „Chłopca niosącego 
snop", wiele pejzaży, między któ
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rymi szczególnie nastrojową tzw. 
„Polską drogę". Do Matejki, choć 
chcial mu własnym sumptem po
mnik postawić, serca jednak nie 
miał. Kupił tylko — bagatela! — 
„Stańczyka". Natomiast malarzem 
ulubionym, obok A. Gierymskie
go, był Józef Chełmoński. Milew
ski kupił min. „Babie lato", 
„Jarmark na konie", „Próbę rysa
ka", „Scenę z powstania 1863 r.", 
„Dziewczynę niosącą dzbanek"

obrazy Jacka Malczewskiego 
(m.in. „Skazańcy odpoczywający 
na etapie", „Rybak i chimera" lub 
„Undyna", „Marzenie pastusz
ka"), dzieła Witolda Pruszkow
skiego (m.in. „Męczeństwo uni
tów" i „Procesja Bożego Ciała"), 
St. Witkiewicza, Bilińskiej, Żmur- 
ki, Juliusza Kossaka, Brandta, 
Wywiórskiego, Ajdukiewicza, Z. 
Jasińskiego, R. Kochanowskiego, 
Lófflera, Streitta i wielu innych.

2. Obraz J. Matejki „Stańczyk"

itd. Miał też główne dzieło W. 
Czachórskiego „Aktorzy przed 
Hamletem" i najważniejszy obraz 
W. Wodzinowskiego (któremu 
Milewski wybudował obszerną 
pracownię w Swoszowicach) 
„Odpoczynek żniwiarzy". Miał 
dalej piękny „Targ na jarzyny na 
Placu Żelaznej Bramy" Pankiewi
cza i „Połów raków" Wyczółkow
skiego (bo później kupował nie 
tylko obrazy o „orientacji mona
chijskiej"). Do galerii wchodziły 

Odrębne miejsce zajmowała w 
kolekcji galeria autoportretów, 
niespełna 20 płócien o analogi
cznym schemacie kompozycyj
nym: artysta stojący na wprost, 
pokazany do kolan, trzymający 
paletę w ręku, wielkości natural
nej. Takie były wizerunki m.in. A. 
Gierymskiego, Wierusza Kowal
skiego, Ajdukiewicza, Pochwal- 
skiego, Ludwika de Laveaux, 
Axentowicza, J. Malczewskiego, 
Wodzinowskiego. Tylko Matejko 

wyłamał się z tego szablonu. „Nie 
mogę być krępowany jakby nie
wolnik" — powiedział i przedsta
wił siebie siedzącego w fotelu. To 
jego słynny portret własny z 1892 
r. Z notat Gorzkowskiego wiemy, 
jakie były okoliczności jego pow
stania, rzucające pewne światło 
na Milewskiego. Zgłosił się on do 
Matejki osobiście. „Ze zdumie
niem spostrzegłem — pisze sekre
tarz artysty — że hrabia mu oka
zywał wielkie uczczenie". Cenę 
uzgodniono od razu na pokaźną 
kwotę 5000 złotych reńskich, z 
czego 1000 zbieracz „nie proszo
ny" od razu wypłacił. Osiemnaś
cie spośród tych autoportretów 
weszło do Muzeum Narodowego 
w Warszawie zakupione w 1929 
r. za 62 500 zł, którą to kwotę 
wyasygnowano specjalnie na ten 
cel z Funduszu Kultury Narodo
wej.
Milewski zamierzał cały swój 
zbiór ofiarować społeczeństwu, 
wystawić własnym kosztem 
gmach na ten cel i zbiory finanso
wo zabezpieczyć. Pertraktował w 
tej sprawie z Krakowem i Lwo
wem, ale bezskutecznie. Galeria 
została więc jego własnością. 
Gdy pod koniec życia nie mógł się 
ze swej wyspy ruszyć, jego pełno
mocnik i krewniak zaczął odzy
skane spod sekwestru obrazy 
sprzedawać. Ukazały się wówczas 
w prasie apele, by państwo zaku
piło całość tej niezwykłej kolekcji, 
ale nie dały one spodziewanego 
rezultatu. Do Muzeum Narodo
wego w Warszawie kupiono bez
pośrednio tylko „Stańczyka" Matej
ki i zespół autoportretów (z dziełami 
A. Gierymskiego i Matejki). Resz
tę nabyli antykwariusze i pośredni
cy, od których stopniowo odku

pywano poszczególne obrazy dla 
warszawskiego muzeum, wyjąt
kowo — i do innych (np. „Targ" 
Pankiewicza znalazł się w Mu
zeum Narodowym w Poznaniu). 
Reszta rozpierzchła się po całym 
świecie. Kilkanaście obrazów po
zyskał prowadzący interesy peł
nomocnika Milewskiego wiedeń
ski adwokat Emil Merwin. Zgro
madził on znaczną kolekcję malar
stwa polskiego (m.in. duży zespół 
prac Piotra Michałowskiego, któ
rego zresztą i u Milewskiego nie 
brakowało), której początek i 
trzon zasadniczy stanowiło 15 
dzieł po Ignacym Milewskim. Ten 
zbiór po wielu latach wypłynął w 
1968 r. w Ameryce. Próbowano 
go wówczas pozyskać w całości 
dla Polski, ale pertraktacje ze 
spadkobiercami załamały się. Całą 
galerię nabył wówczas wiedeński 
antykwariusz i za olbrzymie pie
niądze rozsprzedawał prywatnym 
nabywcom (na ogół polskim 
zbieraczom zamieszkałym w róż
nych krajach), co w naszej prasie 
wzbudziło gwałtowne polemiki i 
oburzenie.
Niespokojny duch pana na Giera- 
nonach jeszcze wiele lat po jego 
śmierci unosił się nad pozostałoś
cią kolekcji. Wieloletni, wytrwały i 
konsekwentny trud mecenasa i 
kolekcjonera raz jeszcze poszedł 
na marne. Jedna z najbardziej 
świadomie gromadzonych, naj
cenniejsza i najpiękniejsza z pol
skich galerii obrazów rozsypała 
się na wszystkie strony, grzebiąc 
pamięć swego twórcy.

Andrzej Ryszkiewicz

Zbiory rodziny Schiele 
w Londynie
Na niepozornej uliczce północne
go Londynu, gdzie ogródki, całe 
w kwiatach i zieleni, odgradzają 
małe ganki i wejścia od chodnika, 
na którym przechodnie niemal 
równie często mówią po polsku, 
co po angielsku, jeden z domów 
od wielu lat należy do rodziny 
Schiele. Nazwisko to kojarzy się 
oczywiście przede wszystkim z 
powszechnie znanym browarem 
Haberbusch i Schiele, który przez 
niemal wiek zaopatrywał Warsza
wę w piwo. I rzeczywiście Henryk 
Schiele (1889—1966), który w 
domu tym zgromadził jedną z naj
ciekawszych kolekcji poloniców 
w Londynie — ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki war
szawskiej — był wnukiem współ

założyciela browaru, Konstantego 
(1817—1886). Syn Henryka, Jan 
(urodzony w 1919 r.), nie tylko 
pieczołowicie opiekuje się wraz 
ze swą żoną Barbarą pozostawio
nymi mu zbiorami, ale je, w miarę 
możności, uzupełnia i pomnaża. 
Schielowie przybyli do Polski w 
połowie XVIII w.: Jan-Andrzej 
(1720—1788), syn Jana-Michała, 
a wnuk Benedykta służył w gwar
dii Augusta III. Mieszkał w War
szawie i tam został pochowany na 
cmentarzu ewangelickim. Miał sy
na Borchardą-Krzysztofa (1777— 
1850), a ten był ojcem wspo
mnianego już Konstantego, oże
nionego z Dorotą Klawe. Wraz z 
Błażejem Haberbusch (który wziął 
za zonę siostrę Doroty) i ze 

wspólnym teściem kupili oni w 
1848 r. niewielki browar. 
Zbieractwo było w zamożnej i 
powszechnie szanowanej rodzinie 
częstym zjawiskiem: raczej regułą 
niż wyjątkiem. Kolekcjonowali: 
ojciec Henryka, Feliks (1855— 
1924), jego bracia Stanisław 
(1881—1931) i Zygmunt (1887— 
1951) oraz brat stryjeczny Ale
ksander (1890—1976), dyrektor 
browaru. Henryk posiadał przed 
wojną, w swym mieszkaniu na pl. 
Trzech Krzyży, zbiór obrazów, 
między innymi Józefa Chełmoń
skiego, Juliusza Kossaka, J. N. 
Seydlitza „Plac Zamkowy", Teo
dora Ziomka, zegarków Gugen- 
musa (oraz duży zasób zapaso
wych do nich części), biżuterii 
żelaznej z okresu powstania sty
czniowego oraz broni palnej. 
Mieszkanie spłonęło we wrześniu 
1939 r., a ze zbiorów ocalało 
zaledwie kilka przedmiotów.

Wśród nich szkaplerz z XVII w. 
(?) malowany na blasze miedzia
nej, o wymiarach 15*12 cm, który 
należał do żony Henryka, Jadwigi. 
Przechodził on z pokolenia na 
pokolenie w rodzinie Ostaszew
skich. Szkaplerz przedstawia zam
knięte w owalu postacie Matki 
Boskiej i stojącego przed nią dzie
cięcego Chrystusa, z widocznym 
na piersiach wizerunkiem płoną
cego serca. Napis w otoku głosi: 
„Krołowo Serca Jezusowego 
Modł się za nami".
Poza tą pamiątką rodzinną zacho
wały się z przedwojennego zbioru 
jeszcze cztery rysunki: jeden Jana 
Matejlo, dwa Juliusza Kossaka i 
jeden Jacka Malczewskiego. Pier
wszy — to mała kartka (11*8 
cm), na której przedstawione jest 
popiersie mężczyzny z profilu, 
zwrócone w lewo, u dołu podpis: 
„do pojedynku" i monogram wią
zany: JM. Na odwrocie oprawio-
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1. Carle van Loo „Portret króla Stanisława Leszczyń
skiego i jego żony Katarzyny z Opalińskich" (miniatu
ra)

2. Rosal ba Giovanna Carriera — portrety Zygmunta 
III i Władysława IV (miniatury)

3. Portret Stanisława Augusta (rysunek) (fot. G. A. 
Baworowski)

nego w passe-partout i ramkę 
rysunku właściciel przylepił kart
kę: Rysunek, po (sic!) pojedynku 
nabyłem w Warszawie, około 
r. 1920, od spadkobierców Jana 
Matejki (wyciąłem ze szkicownika). 
Henryk Schiełe. Londyn 1960 
r. Ramkę wykonał Stanisław 
Mruk w Warszawie". Drugi rysu
nek (oprawiony w identyczną, co 
poprzedni ramkę) — to najpew
niej ilustracja do Ogniem i mie
czem H. Sienkiewicza. Wykonany 
jest brązowym atramentem i pod- 
malowany białym gwaszem. 
Przedstawia dwóch zbrojnych 
jeźdźców w kołpakach: niższy w 
półpancerzu i z buzdyganem, 
wyższy z długimi, opadającymi ku 
dołowi wąsami. Widziani są z 
przodu, jakby jechali ku widzowi. 
Można się domyślać, że to Skrze- 
tuski i Podbipięta. U dołu, w 
prawym rogu, wiązany monogram 
JK. Trzecia pozycja — to akware
lowy portret młodej dziewczyny 
(o wymiarach 17x13 cm), przed
stawiający głowę zwróconą w 
stronę patrzącego i lewe ramię 
oraz ozdobnie haftowany kołnierz 
bluzki wyłożony na stanik. Jasne 
włosy splecione są w warkocz 
przerzucony przez ramię. U dołu, 
po lewej i ukosem podpis: „Ju
liusz Kossak 1879”. Rysunek 
(atramentem) Jacka Malczew
skiego (48,5 x 31 cm) stanowi 
szkic do obrazu „Błędne koło". 
Nie zrazony utratą prawie całego 
zbioru Henryk Schiele rozpoczyna 
jego odbudowę — na skromną na 
razie skalę — we Francji, gdzie się 
znalazł już w 1939 r. Z tego 
okresu zachował się do dziś rysu
nek piórem P. Lormiera, przedsta
wiający husarza w zbroi, szyszaku 
i ze skrzydłami, z buzdyganem w 

prawej dłoni. Powyżej lewego 
łokcia widnieje napis: "trop long". 
Po lewej stronie lekki szkic ołów
kiem tej samej (czy bardzo po
dobnej) postaci widzianej z od
wrotnej strony, a poniżej, także 
wykonany ołówkiem, rysunek 
szyszaka z metalowymi piórami, w 
typie używanym przez poczto
wych chorągwi husarskich w po
czątkach XVIII w. Rysunek podpi
sany jest: „P. Lormier 1879. Jazda 
skrzydlata. Cavalerie aiłee Polo
naise'.' Po lewej stronie u dołu 
dodany jest komentarz: „Vers 
1829 un tableau se trouvait chez 
le Comte Krazinsky (sic!) (avec 
casques a ailes de fer) Pełisse en 
peau d'ours agraffee par les pat- 
tes".
Lata wojny spędził Henryk Schie
le w Szkocji, gdzie był poruczni
kiem służby zdrowia w I Korpusie. 
Syn jego, Jan, obecny właściciel 
kolekcji, był porucznikiem artylerii 
w I Korpusie i brał udział w wal
kach w północno-zachodniej 
Europie w latach 1944—1945. W 
zbiorze zachowały się ślady lat 
spędzonych w Szkocji w wojsku. 
Z 1940 r. pochodzi portret Henry
ka Schiele wykonany w Crawford 
(County Lanark, na południowy 
zachód od Edynburga), o wymia
rach 23x14 cm. Rysunek ołów
kiem przedstawia głowę portreto
wanego zwróconą w lewo. U gó
ry po prawej stronie widnieje nie
czytelny podpis artysty oraz 
..Crawford. 10.IX.40".
Pod koniec tego okresu, w 1946 
r. inny rysunek-portret wykonany 
został przez Mariana Kratochwila 
w obozie w Duddingston, County 
Midlothian, pod samym Edynbur
giem. Ten mały szkic miękkim 
ołówkiem (9,5x5 cm) przedsta

wia głowę Henryka Schiele w 
profilu, zwróconą w lewo, widzia
ną nieco z tyłu, Model ma okulary 
na nosie, jest zaczytany i zapewne 
nieświadomy skoncentrowanej na 
nim uwagi rysującego. Marian 
Kratochwil opowiadał mi, że w 
owym okresie, w czasie godzin 
spędzanych w kasynie, wykony
wał owych rysunków wiele (znam 
ich kilkadziesiąt), bądź przedsta
wiających pojedyncze osoby, 
bądź grupy oficerów grających w 
szachy czy karty albo zaciekle 
dyskutujących. Jeden z kolegów 
artysty, kapitan, ale z zawodu 
adwokat, nigdy nie pozwalał się 
portretować, zasłaniając twarz 
książką lub gazetą. Tłumaczył się 
... obowiązkiem zachowania taje
mnicy wojskowej, co oczywiście 
prowokowało przekornego ry
sownika do ponawiania prób. 
Intensywne i regularne groma
dzenie zbiorów rozpoczęło się do
piero po przybyciu Henryka 
Schiele wraz z żoną (która ciężko 
i dzielnie przeszła ostatnie lata 
wojny, wywieziona zaraz w pier
wszych dniach powstania z War
szawy do obozu koncentracyjne
go w Ravensbruck) i synem do 
Londynu w 1947 r. Polonica (ma
py, widoki miast, ryciny o polskiej 
tematyce takich artystów, jak S. 
della Bella czy Le Prince, nawet 
prace artystów polskich) były 
wtedy w Anglii, zresztą i w innych 
krajach Europy Zachodniej, bar
dzo tanie i łatwe do znalezienia, 
ale niewielu z tych, którzy kolek
cjonowali miało choćby skromne 
zasoby gotówki. Kupowało się 
więc ostrożnie, z namysłem, czę
sto za cenę wyrzeczeń, niekiedy 
odkładając sobie wybrane rzeczy 
u zaufanych antykwariuszy na 

później. Wtedy właśnie poznałem 
rodzinę Schielów.
W czasie wizyt rozmowy o polo
waniu na polonica, ich zdobywa
niu, konserwowaniu, utraconych 
okazjach przeplatane bywały 
anegdotami o Warszawie. Zacho
wały się, zapisywane na wielu 
rycinach i mapach ołówkiem 
przez handlarzy, ówczesne ceny. 
A były to ceny wywoławcze, dla 
stałych klientów zwykle obniżane. 
Dziś budzą one nostalgiczne 
wspomnienia, a wśród niewtaje
mniczonych — niedowierzanie. 
Stały się już same obiektami god
nymi kolekcjonowania. Żywo pa
miętam powszechną radość, jaką 
sprawiła przygoda, która przytrafi
ła się jednemu z nas w antykwa
riacie, do którego wszyscy uczę
szczaliśmy regularnie. Pokazała 
się tam mapa Polski z pierwszego 
wydania (1626 r.) atlasu J. Spee- 
da, jaskrawo kolorowana.
— No cóż. mapa dobra, ale kolo
rowanie mi się nie podoba. Chyba 
nieautentyczne.
— Nieautentyczne! — wykrzy
knęła z oburzeniem otyła handlar
ka. Nieautentyczne! Sama to 
przecież malowałam, wczoraj 
wieczorem — i wtoczyła się do 
pokoiku za antykwariatem, skąd 
przyniosła na dowód pudełko z 
akwarelami, w jej opinii pocho
dzące z XVII w.
Serdeczne przywiązanie rodziny 
Schiele do Warszawy spowodo
wało, że varsaviana w zbiorze są 
liczne i ciekawe. Można tu zna
leźć widok miasta z Civitates 
Orbis Terrarum G. Brauna 
(wszystkie widoki miast polskich 
zawarte w tym monumentalnym 
dziele z przełomu XVI i XVII w., 
pochodzące z wydania J. Jansso-
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na z lat 1652—1657, znajdują się 
w zbiorze, a dodatkowo niektóre 
także z pierwszego wydania z lat 
1572—1618), widoki wykonane 
przez generała szwedzkiego J. 
Dahlberga w czasie „potopu", a 
reprodukowane w dziele S. Pu- 
fendorfa z 1696 r„ widok F. B. 
Wernera z lat 1751—1755 ryto- 
wany w Augsburgu przez G. B. 
Probsta, w wersji z napisem: 
„Cum Gratia et Privilegio Sac. 
Caes. Majestatis...". Nie brak 
przedstawień późnych, z XIX w., 
jak widoki ulic, placów i budowli 
warszawskich, wykonane według 
pierwowzorów F. K. Dietricha, we 
Florencji, w 1831 r. u schyłku 
powstania listopadowego czy 
drzeworyt przedstawiający miasto 
z pierwszych miesięcy po wybu
chu powstania styczniowego, 
umieszczony w „L’lllustration" z 
14 marca 1863 r. Do rzadkich 
należą: widok Warszawy od stro
ny Wisły wykonany przez M. Bo- 
denehra oraz widok Kolumny 
Zygmunta i pałacyku na Mary- 
moncie, wszystkie umieszczone w 
książce K. H. Erndtla Warsa via 
physice illustrata, wydanej w Dre
źnie w 1730 r.
Duża kolekcja map zawiera m.in. 
„Sarmację" z wydań Geografii 
Ptolemeusza z 1525 oraz z 1545 
r„ „Polskę i Węgry", również z 
wydania Ptolemeusza (przez S. 
Munstera) z 1552 r„ „Polskę" G. 
de Jode z jego atlasu Speculum 
Orbis Terrarum z 1593 r„ map: 
Polski W. Gródeckiego (oraz jej 
wydanie z poprawkami A. 
Pograbskiego), a także Księstw 
Oświęcimskiego i Zatorskiego i 
Inflant z różnych wydań Theatrum 
Orbis Terrarum A. Orteliusa i wiel
ką mapę Litwy T. Makowskiego, 

opracowaną z inicjatywy M. Ra
dziwiłła, wydaną w 1613 r. w 
Amsterdamie przez W. J. Bląeu. 
Dodatkiem do niej jest mapa 
Dniepru. Ozdobę kolekcji stanowi 
inna mapa tej rzeki, na trzech 
arkuszach, wykonana przez Fran
cuza, W. Le Vasseur de Beaupla- 
na, inżyniera wojskowego i karto
grafa działającego w Polsce, 
głównie w służbie Władysława IV. 
Mapa powstała zapewne w latach 
1639—1647, a wydano ją w Am
sterdamie w wielkim atlasie J. 
Blaeu w 1662 r.
Wśród grafiki trzeba przynajmniej 
wspomnieć kilkanaście akwafort 
S. della Belli, dwadzieścia kilka P. 
Norblina, parę J. Ziarnki oraz pięć 
J. Falcka. Nie brak też — co 
ciekawsze — Rembrandta: jedna z 
dwóch jego rycin — „Polak 
wsparty na lasce" (Bartsch 141, 
stan V) — została przez Schielów 
nabyta w czerwcu 1966 r., na 
rozprzedaży kolekcji akwafort 
Rembrandta.
Ryciny jednak, choć na ogół rzad
kie i trudne do zdobycia, istnieją 
zwykle w wielu odbitkach i mo
żna je najczęściej znaleźć w któ
rymś z dużych zbiorów publi
cznych. Wypada więc przede 
wszystkim zwrócić uwagę na 
przedmioty z natury rzeczy niepo
wtarzalne: miniatury, rysunki, 
obrazy.
Pierwsza z miniatur —to podwój
ny portret, wykonany — jak głosi 
zresztą przekonywająco napis na 
ramce — przez Carla van Loo 
(1705—1765). Prostokąt (9,5 x 
13 cm) przedstawia króla Stani
sława Leszczyńskiego i jego żonę, 
Katarzynę z Opalińskich (po pra
wej). Portretowani pokazani są 
do połowy ciał, król w zbroi i 

peruce sięgającej niemal ramion, 
królowa w sukni o szczodrym 
dekolcie, przybranej klejnotami i 
w gronostajowym płaszczu zarzu
conym na ramiona. Ponad jej gło
wą podpis: Van Loo. Małżonko
wie zwróceni są ku sobie, ale 
twarzami ku widzom. Postacie 
obejmuje bogato zdobiona framu
ga. Ramka zaopatrzona jest w 
napisy: u góry CARL VANLOO, a 
u dołu STANISLAUS LECZINSKI 
(ROI DE POLOGNE) LA REI NE 
CATHERINE OPALIŃSKA.

Następne dwie miniatury wyko
nane są przez Rosalbę Giovannę 
Carriers (1675—1757), wenecką 
malarkę z pierwszej połowy XVIII 
w., pionierkę rokokowego, paste
lowego portretu, autorkę wielu 
miniatur. Owe w kolekcji Schie
lów — to portrety pierwszych 
Wazów na polskim tronie, Zyg
munta III i Władysława IV. Portre
ty są niemal identycznych rozmia
rów oraz identycznie oprawione, 
zamierzone były zapewne jako 
para lub część serii. Obydwa 
przedstawiają popiersia, malowa
ne na kości słoniowej, na owa
lach o wymiarach 7x9,5 cm w 
pierwszym wypadku i 8X9 cm w 
drugim. Obydwa podpisane są: 
„Rozalba" (nad lewym ramieniem 
Zygmunta i prawym ramieniem 
Władysława), Portret Zygmunta 
III, przedstawiający władcę w 
ataroi, z odkrytą głową i z orderem 
Zfbtego Runa na szyi, oparty jest, 
nawet w drobnych szczegółach, 
na akwaforcie wykonanej w 1604 
r. w Wiedniu przez jednego z 
najwybitniejszych przedstawicieli 
północnego manieryzmu w grafi
ce — Egidiusza Sadelera (1570— 
1629). Wizerunek Władysława, 

na którym miniatura opiera się, 
namalowany został w 1624 r. 
przez P. P. Rubensa. Portreto
wany był wtedy księciem Włady- 
sławem-Zygmuntem i w czasie 
swej podróży europejskiej złożył 
wizytę artyście w jego pracow
ni w Antwerpii. Portret znajdu
je się obecnie w Metropolitan 
Museum w Nowym Jorku, a jego 
owalna wersja w Galleria Durazzo 
Pallavicini w Genui. Miniatura 
opiera się jednak wyraźnie nie na 
oryginale Rubensa, ale na rycinie 
wykonanej według owego portre
tu w tym samym co obraz 1624 r. 
przez Pawła Pontiusa (1603— 
1658). Wskazuje na to wiele 
szczegółów, jak np. traktowanie 
fałd przerzuconego przez lewe 
ramię płaszcza, pozycja i trakto
wanie draperii oraz chmur w tle, 
traktowanie twarzy. Obydwie mi
niatury wymienione są i opisane 
(jako dzieła Rosalby Carriera) w 
katalogu pt. Polska cala. Katalog 
książek — map — sztychów XV— 
XX wieku, wydanym przez lon
dyńskiego antykwariusza Romana 
Umiastowskiego jesienią 1957 r. 
Inna pozycja w zbiorze także uka
zuje polskiego monarchę: Stanis
ława Augusta. Jest to rysunek 
tuszem, lawowany, szczególnie 
starannie wykonany. Przedstawia 
króla stojącego, zwróconego ku 
widzowi, ze szpadą u boku i orde
rem Orła Białego przewieszonym 
na wstędze przez pierś, z prawą 
ręką wyciągniętą przed siebie z 
teatralnym nieco gestem (wymia
ry 17x14 cm). Henryk Schiele 
nabył rysunek na licytacji w lon
dyńskiej firmie aukcyjnej Christie, 
gdzie został on określony jako 
dzieło Le Brun — bez podania 
imienia artysty: „Catalogue of Old
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Pictures and Drawings from va
rious sources. Christie, Manson & 
Woods. Thursday, June 3. 1954 
...No. 14. Le Brun. Portrait of 
Stanislaus H King of Poland in 
dark coat, standing. 6 3/4 in. by 4 
1/2 in." Wykonaną według tego 
rysunku rycinę przymocowano na 
odwrocie oprawy. Zaopatrzona 
jest w podpis: „Stanislaus Augu
stus, King of Poland" oraz herb 
Polski i Litwy z dodanym w środ
ku „Ciołkiem" Poniatowskich; ry- 
tował C. Warren, a wydał w 1789 
r. W & J. Stratford (no. 112 
Holborn Hill).
Jeśli ów portret jest w pewnym 
stopniu zagadkowy, to o wiele 
bardziej obraz o wymiarach 
138x111 cm, malowany przez 
nieznanego artystę. Przedstawia 
on na pierwszym planie po lewej 
młodego mężczyznę grającego na 
flecie, rozebranego powyżej pasa, 
w tle, po prawej stronie dwie 

postacie: popiersie młodej, zasłu
chanej kobiety i obok głowa oraz 
ręka młodego mężczyzny. Obraz 
zaopatrzony jest w prawym gór
nym rogu w angielski napis: „Buf- 
fardin Musician to the King of 
Poland". O wiele późniejszy od 
omówionych jest rysunek Józefa 
Feliksa Krzesz-Męciny (1860— 
1934) o wymiarach 34x45 cm, 
przedstawiający śmierć Chopina. 
Muzyk w pozycji półleżącej opar
ty jest na poduszce w fotelu. Oczy 
ma zamknięte, a palce spoczywają 
na klawiaturze fortepianu, na któ
rym stoi zgasła, jeszcze dymiąca 
świeca. Ten nie podpisany rysu
nek posłużył do wykonania ryci
ny, która podaje nazwisko artysty. 
W kolekcji nie brak też broni. 
Spośród poloniców wyróżnia się 
szabla bojowa z XVII w. o karabe- 
lowej rękojeści z drewnianymi 
okładzinami i czterema nitami, z 
krótkimi jelcami i wąsami, z głow-
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nią (zaopatrzoną w trudny do 
zidentyfikowania znak płatnerski) 
o trzech strudzinach, z piórem i 
młotkiem (całkowita długość 98 
cm). Inna szabla, karabela o wy
raźnie dekoracyjnym, kostiumo
wym charakterze z końca XVIII 
lub początku XIX w., ma rękojeść 
i oprawę pochwy ze srebra, boga
to zdobione przedstawieniami 
maszkar, trofeów oraz liści akantu 
o stylizowanych zwojach. Jej dłu
gość wraz z pochwą wynosi 91 
cm.
Oprócz poloniców zasługują w 
zbiorze Schielów na uwagę m.in. 
fajanse tureckie (z Isniku) z prze
łomu XV i XVI w., a wśród porce
lany dzbanuszek do mleka (czy 
śmietanki) z manufaktury w Wor
cester, zdobiony portretem króla 
pruskiego (jak głosi napis) — 
jednobarwnym, ciemnobrązo
wym, odbitym przez odciśnięcie 
przedruku (transfer), o oryginal-

4. J. F. Krzesz-Męcina „Śmierć Chopi
na" (rysunek)

5. Karabela z przełomu XVIII i XIX w. 

nym wzorze wykonanym na mie
dzianej płycie przez R. Hancocka. 
Dzbanuszek pochodzi z lat 
1760—1762. W zbiorze grafiki 
zasługuje na uwagę jedna z naj
bardziej cenionych i poszukiwa
nych akwafort G. B. Piranesiego: 
„Bazylika św. Piotra z placem i 
kolumnadą na pierwszym planie". 
Charakterystyczną cechą zbioru 
rodziny Schiele jest staranny do
bór kolekcjonowanych przedmio
tów. Nie decydowali tu płatni 
doradcy czy sprytni handlarze, ale 
smak zbieracza. Przedmioty są 
częścią składową dobrze prze
myślanej i z upodobaniem oraz 
znawstwem komponowanej ca
łości. Zbiór pasuje do wnętrza i 
wraz z nim stanowi właściwe, 
świadomie stworzone tło dla ży
cia, poglądów i obyczajów właś
cicieli.

Mieczysław Paszkiewicz

Domowe 
pamiątki
Nie jestem’ kolekcjonerem, choć 
trochę rzeczy gromadzę i 
przechowuję. Mimo, że zajmuję 
się historią sztuki i ciąży na mnie 
zwykłe w takich wypadkach 
„skrzywienie zawodowe", lubię 
dyletanctwo swojego zbieractwa. 
Otaczam się przedmiotami, które 
mi się podobają, lubię je lub mam 
do nich sentyment. Brak mi cierp
liwości albo też chęci do facho
wego zgłębiania wartości lub hi
storii gromadzonych szpargałów. 
Wystarczy mi, że „żyją" w moim 
otoczeniu. Jest to więc zbiór po
zornie przypadkowy jeśli spojrzeć 
na to okiem prawdziwego kolek
cjonera. Część zbioru narosła w 
ciągu ostatnich lat dzięki moim 
staraniom, część zaś przejąłem po 
dziadkach i rodzicach. I właśnie 
do tych rodzinnych pamiątek 
mam największy sentyment. Jest

to niesłychanie skromne „domo
we archiwum". Ot, kilka doku
mentów, listy, fotografie. Zwykłe

pamiątki, które zalegają wiele do
mowych szuflad i pudełek. Dlate
go właśnie chciałbym ukazać ich

wartość, może skłoni to niejedne
go czytelnika do uporządkowania 
i swoich równie skromnych, ale

1
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GLOS OBOZOWY
TYGODNIK

Nagrody ! ! ! Nagrody !!!

Zapraszamy Wszystkich!

KON KU RS-WYSTAWA

News-Paper of Pplish Camp 14/15

MUlhelm (Ruhr), 15. IX. 1945 Rok I

Wiadomości z^Swiata

iobl« glebokteh refleksji,

ilcryc o Pabke

zbrodnie swlatn.

ch I odnowierfrUrlnvch ludzi

rkiorow. kupców I rzemieślników.

Nareszcie Wraca

-le lo ware beznadziejne życie obozowe, 
wzrasta lace j t

MINI

Nr. 12

ARTYSTYCZNYCH PRAC RĘCZNYCH

Za najpiękniejsze prace przyznane beda nagrody:

m. i. material na spodnie 
lustro

czekolada
y papierosy i inne

Blizsze szczegóły u pp. Duszka i Mireckieąn 
w Świetlicy Obozu M 14 / Mulheim (Ruhr)

Uwaga!
Konkurs-wystawa, to impreza wszystkich członków obo
zu. Ambicja nasza jest, by wypadła jak najokazalej, 

z

Wszyscy wiec na słartl

Uśmiechnij sie . . .

3

1. Książeczka wojskowa mojego 
dziadka z 1889 r.
2. Świadectwo ukończenia przez moją 
matkę gimnazjum W. N. Łuczyńskiej w 
1913 r.
3. Strona tytułowa tygodnika „Glos 
Obozowy" z 15 IX 1945 r.
4. Jedno z ogłoszeń w „Glosie Obozo
wym" (zdjęcia: W. Jankowski)

cennych szpargałów. Wojny poz
bawiły nas większości pamiątek, 
dlatego ważna jest troska o ocala
łe nawet fragmenty. Składają się 
one przecież na historię naszych 
rodzin, a w sumie i narodu.
W 1889 r. powołano do wojska 
mego dziadka, Stefana Damięc
kiego. Mieszkał on wówczas w 
granicach zaboru rosyjskiego, we 
wsi Marusy, koło Ciechanowa. 
Zachowała się w domu książka 
wojskowa (Swiditielstwo wypoł- 
nienija wojnskoj powinnosti), no
tująca przebieg jego służby. Jako 
młodszy felczer dziadek służył 
m.in. w szpitalu wojskowym aż w 
dalekim Taszkencie. W 1894 r. 
przeniesiony został do rezerwy i w 
rok później ożenił się z Karoliną 
Pomaską, moją przyszłą babką. 
Fakt ten skrupulatnie odnotowały 
władze wojskowe w dokumencie, 
skreślając w odpowiedniej rubry
ce słowo „hołos" i wpisując „że- 
naty".
W 1895 r. urodziła się w Warsza
wie moja matka. Najstarszy za
chowany jej dokument — to 
świadectwo ukończenia w War
szawie w 1913 r„ żeńskiego 
gimnazjum W. N. Łuczyńskiej. 
Warto tu przytoczyć spis obowią
zujących wówczas przedmiotów, 
składających się na program na
uczania. Były to — religia, język 
rosyjski z literaturą, historia pow
szechna, historia Rosji, geografia 
powszechna, geografia Rosji, pe
dagogika, matematyka, fizyka z 

kosmografią, przyroda i higiena, 
języki niemiecki i francuski (do 
wyboru) kaligrafia, rysunki, robo
ty ręczne i jako przedmiot nieobo
wiązkowy — język polski. Świa
dectwo dekorują umieszczone na 
tle dwugłowego orła portrety — 
założyciela dynastii Romano- 
wych, Michała Fiodorowicza, i 
panującego wówczas Mikołaja II 
(obalonego w cztery lata później 
przez rewolucję) z rocznicowymi 
datami 1613—1913.
W 1923 r. dziadek uzyskał dowód 
osobisty, wystawiony przez Ko
misarza Rządu na miasto stołe
czne Warszawę. Na drugiej stro
nie dokumentu wklejona jest fo
tografia dziadka, w tle za nim 
widoczna krata ogrodzenia ota
czającego praską cerkiew. Musia
ło to być stałe miejsce fotografa, 
gdyż ogrodzenie to widać na wie
lu zdjęciach rodzinnych.
Przenieśmy się teraz w późniejsze 
lata, w czasy okupacji hitlerow
skiej. Przechowuję dwa doku
menty ojca, od których posiada
nia zależało nieraz wówczas ży
cie. Są to Kennkarte i Persona- 
lausveis. Na ostatniej stronie 
Kennkarty znajduje się nieczytel
ny podpis przedstawiciela 
Oberlagerfuhrung, poświadczają
cy przybycie ojca do obozu pracy 
w dniu 9 września 1944 r. Był to 
obóz w Essen (Essen 22, Bergen
hausen Lager, Josef Hommer 
Weg), do którego hitlerowcy wy
wieźli mężczyzn z prawobrzeżnej 
Warszawy w czasie powstania. 
Zachowało się kilka kartek kores
pondencji ojca z moim bratem i 
wujem, działającymi wówczas w 
konspiracji, w Górach Święto
krzyskich. Nie wymaga żadnego 
komentarza fragment karty pisanej 
przez ojca w Essen, w dniu 24 
grudnia 1944 r.: „Jutro święta, 
których nie spędzę ze swoimi ko
chanymi sercami. Żyję tylko na
dzieją. że niedługo będę wśród 
swoich, w przeciwnym razie życie

4

moje nie miałoby żadnej wartości. 
Dziś widzę czym dla mnie jest 
rodzina". W tym samym czasie 
brat mój, podpisujący się konspi
racyjnym nazwiskiem, z „lewych" 
dokumentów — Tadeusz Kamiń
ski, pisał do ojca: „Kochany, jest 
dziś wigilia. / znowu nie będziemy 
razem. Myślę o Tobie tak często, 
teraz rzecz zrozumiała jeszcze 
częściej niż rok czy pól roku te
mu... Ładny zwyczaj zostawiania 
jednego pustego nakrycia dziś 
dopiero, jak się okazuje, nabrał 
sensu i symbolicznego znacze
nia..."
Kartki od nas, z Warszawy, już 
nawet w 1945 r. po wyzwoleniu 
obozu przez Amerykanów nie 
miały łatwej drogi. Na jedynej 
zachowanej widnieje pieczątka: 
„Zwrot do miejsca nadania. Brak 
komunikacji pocztowej". 
Zaświadczenie nr 78778, wysta
wione przez Państwowy Urząd 
Repatriacyjny w Szczecinie, po
twierdza powrót ojca do kraju w 
dniu 22 października 1945 r.; 3 
listopada ojciec juz nie żył, zmarł 
na atak serca.
Wśród rzeczy przywiezionych 
przez ojca z Niemiec, oprócz fajki 
i bibułek do skręcania papierosów 
(A. JEZZI LTD, LONDON, ZIG — 
ZAG. Wartime Production) zna
lazł się również dokument wielkiej 
wagi. Jest to egzemplarz tygodni
ka „Glos Obozowy" (News-Paper 
of Polish Camp 14 (15) Mulheim 
(Ruhr), Rok I, nr 12 15.IX.1945). 
Drukarnia posługiwała się nie
mieckimi chyba czcionkami, stąd 
w tytule „Glos" zamiast „Głos". 
Artykuł wstępny, podpisany przez 
redaktora naczelnego Stanisława 
Urbanowskiego, już samym tytu
łem „Nareszcie wracamy" zapo- 
wiadal radosny moment i likwida
cję pisma. Sześciostronicowy nu
mer „Głosu" zawiera — wiado
mości ze świata, kronikę „Z życia 
obozów", wiadomości sportowe 
(działała wówczas jedynie sekcja 

piłki nożnej, m.in. mecz pomiędzy 
reprezentacją obozu polskiego z 
Wesel a wojskową drużyną an
gielską zakończył się wynikiem 
remisowym 2:2). W „Dziale Lite
rackim" całą stronicę zajmuje 
„Poezja Obozowa" (wśród auto
rów — Maria Rosińska, Witold 
Iwańczyk, D. J. i „Zawierucha" B. 
W.). Dalej „Kącik dla dzieci" pod 
redakcją Marii Rosińskiej, wspo
mnienia z powstania warszaw
skiego „Atak na Politechnikę", 
podpisany inicjałami H. G., kącik 
humoru „Uśmiechnij się ..." Zwra
ca uwagę czytelnika ogłoszenie 
— „Zapraszamy wszystkich. Kon
kurs — Wystawa artystyczna prac 
ręcznych. Za najpiękniejsze prace 
przyznane będą nagrody: m.in. 
materia! na spodnie, lustro, cze
kolada, papierosy i inne..." Prawie 
całą stronę wypełnia lista Pola
ków pochowanych na Głównym i 
na Starym Cmentarzu w Mulheim 
(Ruhr). Obok — ogłoszenia doty
czące poszukiwania rodzin, 
wreszcie obszerny dział „Z życia 
Polaków zamieszkałych w Nie
mczech" i dział „Rozrywki Umys
łowe", redagowany przez Ryszar
da Walkiewicza. I jeszcze raz og
łoszenie:

NIEBYWAŁA OKAZJA!
Odstąpimy 
natychmiast

Hotel o 300-lu pokojach umeblowanych, z btezaca 
woda t światłem obliczony na ca 1500 osob, nie 
zniszczony zbytnio działaniami wojennemL w którym 

znajduje sie sala koncertowa, kasyno 1 t. p., z cało
dziennym utrzymaniem w/g. normy około 2000 kalorii 
na osobę dziennie, oraz z przydziałem papierosów 
przeciętnie po 15. sztuk na osobę tygodniowo —

— wzamian za przydzielenie jednego składu pociągu 
dla ca. 1500 osob z zapewnieniem swobodnego przejazdu 
z Millheim (Ruhr) do dolski (końcowy etap może byc 
Poznan lub Warszawa).

Dla kobiet i starców pozadane jest kilka wagonow 
osobowych, dla pozostałych mogą byc wagony towarowe.

Niezależnie od b. korzystnej realnej zapłaty w wyżej 
wymienionych walorach, kontrahent, ktorego olerta 
zostanie przyjęta pozyska dozgonny dług wdzięczności 
nieszczęśliwych polskich repatriantów, którzy po latach 
tułaczki 1 cierpień wroca nareszcie do swych gniazd 

j rodzinnych.
Tylko poważne oferty .należy składać w Redakcji 

„Głosu Obozowego” pod „Sumienie ludzkości".
P. S. Prosimy przy składaniu olert brać pod uwagę 

następująca zasadę „Dwa razy daje, kto prędko 
daj e".

Janusz Kubiak
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rozmaitości
Zabytkoznawcy z PGR

Od lat wielu mówiono, wiele też 
pisano o niewłaściwym stosunku 
Państwowych Gospodarstw Rol
nych do powierzonych im dóbr 
kultury. Naprzeciw złej sławie wy
szło najpierw poznańskie zjedno
czenie PGR, podejmując zakrojo
ną na szeroką skalę akcję odbu
dowy i adaptacji starych dworów 
oraz pałaców na cele rekreacyjne. 
Z podobną inicjatywą wystąpiły 
ostatnio również zjednoczenia: 
wrocławskie, bydgoskie i gdań
skie. Rezultat — wiele cennych 
nagród w dorocznych konkursach 
na najlepszego użytkownika 
obiektu zabytkowego.
W .roku 1976 jedną z nagród 
Ministerstwa Kultury i Sztuki zdo
było także gdańskie zjednoczenie 
PGR za rekonstrukcję osiemna
stowiecznego dworku o kons
trukcji szkieletowej w Salinie. 
Użytkownikiem dworku jest po 
dziś dzień podległe zjednoczeniu 
Przedsiębiorstwo Usług Techni
cznych „Technirol". W skład tego 
przedsiębiorstwa wchodzą m.in. 
pracownie projektowe wykonują
ce prace na użytek rolnictwa. Po
zytywny rezultat podjętego trudu 
— ratowania unikatowego na te
renie województwa gdańskiego 
zabytku — stał się podnietą do 
utworzenia w ramach „Techniro
lu" specjalistycznej Pracowni do 
Spraw Zabytków. W jej skład we
szli architekci wykonujący juz 
wcześniej sporadyczne prace przy 
zespołach rezydencjonalnych, zaś 
w 1977 r. dodatkowo historyk 
sztuki, architekt zieleni, konstruk
torzy oraz instalatorzy. Kierowni
kiem nowo utworzonej pracowni 
został autor projektu rekonstrukcji 
salińskiego dworku — mgr inż. 
arch. Kazimierz Jarosz. Wyszuki
waniem obiektów w terenie oraz 
załatwianiem zleceń zajmuje się, 
specjalnie do tego celu powołany 
przy gdańskim zjednoczeniu PGR, 
inspektor nadzoru. On też czuwa 
nad właściwym przebiegiem prac 
konserwatorskich. Pracownia 
„Technirolu" wykonuje inwenta
ryzację, badania architektoniczne, 
dokumentację techniczną zabyt
ków wraz z wystrojem i aranżacją 
wnętrz, projekty rekultywacji par
ków oraz sprawuje nadzór autor
ski nad pracami budowlanymi. 
Opracowywane są także, podob
nie jak w Pracowniach Konser
wacji Zabytków, studia histo- 
ryczno-architektoniczne poszcze

gólnych zespołów rezydencjonal
nych. Materiały zebrane przez hi
storyka sztuki w archiwach i bib
liotekach, często także poprzez 
wywiad ustny z mieszkańcami 
wsi, pomocne są następnie przy 
odtwarzaniu brakujących elemen
tów wystroju zewnętrznego lub 
wewnętrznego budynków oraz 
wnętrz parkowych (tzw. mała ar
chitektura). Na szczególne pod
kreślenie zasługuje fakt trakto
wania przez pracownię wszyst
kich zespołów rezydencjonalnych 
kompleksowo, tj. łącznie budyn
ków mieszkalnych, gospodar
czych oraz towarzyszącej im ziele
ni, a czasem nawet elementów 
otaczającego krajobrazu.
Pracownia ds. Zabytków nawią
zała już ścisłą współpracę z 
Gdańskim Ośrodkiem Ochrony 
Dóbr Kultury oraz gdańską Pra
cownią Konserwacji Zabytków, 
wykorzystując w pełni dorobek i 
doświadczenie obu instytucji. 
Wspólnie z Gdańskim Ośrodkiem 
podjęła akcję ratowania zagrożo
nych parków zabytkowych, a na
wet także pojedynczych zespołów 
rezydencjonalnych, jak np. w Pa- 
raszynie (gm. Łęczyce). Znalazło 
to swoje odbicie w lokalnej prasie 
i specjalnych audycjach radio
wych, w tym jednej w programie 
ogólnopolskim. Zasięg działania 
pracowni obejmował początkowo 
województwa gdańskie i elblą
skie. Po reorganizacji zjednocze
nia dokonanej na przełomie lat 
1977 i 1978 zasięg działania 
ograniczony został wyłącznie do 
województwa gdańskiego. Obec
nie na deskach projektantów 
znajdują się zespoły rezydencjo- 
nalne w Rzucewie, Nowej Wsi 
Rzecznej, Paraszynie i Godęto- 
wie.
W kolejce czeka jeszcze wiele 
innych, a możliwości przerobowe 
są małe. Bowiem młoda, istnieją
ca zaledwie dwa lata pracownia 
boryka się ciągle z wieloma trud
nościami. Najważniejsze z nich — 
to brak doświadczenia, brak od
powiedniej kadry, lokalu, no i 
wykonawców projektów. Dwa 
pierwsze braki rekompensują 
częściowo nawiązane kontakty z 
PKZ i Gdańskim Ośrodkiem 
Ochrony Dóbr Kultury. Przydały
by się tu jeszcze odpowiednie 
podręczniki lub tak kiedyś popu
larne wzorniki. Niestety, jak do tej 
pory nikt nie podjął zakrojonych

1. Salino, dwór szachulcowy z XVIII w. od strony parku

2. Fragment wnętrza salińskiego dworu (zdjęcia: J. Skoczek)

na szerszą skalę badań w tym 
zakresie. Nie wznawia się również 
starszych opracowań. A szkoda. 
Brak odpowiedniej siedziby z 
przyczyn obiektywnych jest jak na 
razie nie do załatwienia. Nato
miast prace budowlane i konser
watorskie z konieczności wyko
nywane są przez brygady 
remontowo-budowlane PGR oraz 
zatrudnianych dorywczo wiej
skich zdunów, cieśli czy sztukato
rów. Inna sprawa, że są to nieraz 
świetni, choć nie szkoleni, fa
chowcy. Roboty w parkach też 
niestety wykonywane są przez 
dorywczo zatrudnianych ludzi, 
oczywiście pod nadzorem leśni
ków oraz architekta zieleni z 
„Technirolu".
Poruszone tu braki powodują nie
jednokrotnie nieuniknione w ta
kich wypadkach błędy, które nie 
wpływają dodatnio ani na tempo, 
ani na efektywność pracy. A ilość 
zabytków wymagających jak naj
szybszej interwencji niestety nie 
maleje, a wręcz przeciwnie — 
wzrasta. Jak dotychczas, gdań
skie zjednoczenie użytkuje 17 ze
społów rezydencjonalnych oraz 

13 parków już uznanych przez 
władze konserwatorskie za zabyt
kowe. Po przeprowadzonej wery
fikacji zabytków liczba ta znacznie 
wzrośnie — przypuszczalnie do 
65 zespołów rezydencjonalnych i 
60 parków. Już w tej chwili 
Gdański Ośrodek Ochrony Dóbr 
Kultury ma pełną ewidencję zało
żeń parkowych, w opracowaniu 
są założenia rezydencjonalne. 
Wydaje się, że naprzeciw cennej 
inicjatywie PGR powinny wyjść 
władze z resortu kultury, aby 
gdańska Pracownia ds. Zabytków 
mogła spokojnie, i co najważniej
sze, efektywnie kontynuować tak 
dobrze rozpoczętą działalność. No 
i aby mogła się ona stać wzorcem 
dla innych zjednoczeń PGR (i nie 
tylko)*.

Hanna Domańska

’ Na skutek różnych trudności w 1979 r. 
Pracownia została rozwiązana. Pozostali tyl
ko architekci i branzyści, którzy mogą przy 
zabytkach architektury wykonywać jedynie 
prace inwentaryzacyjne i projektowe. Szko
da, że tak cenna i z rozmachem planowana 
inicjatywa została zaprzepaszczona...

(Redakcja)

74



Cygańskie 
domy 

do skansenu 
Cyganie zazwyczaj kojarzą się 
nam z wozami. Jest to jednak 
skojarzenie bardzo powierzchow
ne. Polskę zamieszkują bowiem 
rozmaite szczepy Cyganów, róż
niące się między sobą językiem, 
obyczajami, a także tym, że jedni 
właśnie wędrują (dokładniej 
wędrowali) na swoich koloro
wych wozach, a inni już przed 
wiekami osiedlili się na stałe.
Pobyt Cyganów na naszych zie
miach datuje się od wieku XIV. 
Zawitały wtedy do nas pierwsze 
gromady śniadych koczowników. 
Przybyli oni bezpośrednio z Bał
kanów, dokąd wcześniej dotarli z 
północno-zachodnich Indii. W 
następnych wiekach przybywały 
na teren Polski grupy Cyganów 
uciekających przed prześladowa

nego świata Cyganów koczują
cych żyli Cyganie, którzy osiedlili 
się na terenach górskich, w pobli
żu wiosek — tzw. Cyganie Kar
paccy lub Górscy. W rejon Karpat 
i Podkarpacia dotarli gdzieś przed 
XV w. wraz z migracją pasterzy 
wołoskich, przybyłych z Półwys
pu Bałkańskiego. Byli to głównie 
rzemieślnicy zajmujący się obrób
ką metalu, a więc producenci 
dzwonków, kotłów, biżuterii oraz 
zwykli kowale. Osiedlali się na 
skraju wsi, w ubogich szałasach, 
a w miarę rozrostu populacji prze
nosili się pojedynczymi rodzinami 
do kolejnych wiosek. Zapotrzebo
wanie na ich pracę i usługi było 
zawsze wielkie, więc chętnie wi
tano osiedlającą się w pobliżu 
rodzinę cygańską. Tam, gdzie 
tworzyły się większe cygańskie 
skupiska, dochodziły do głosu 
niechęci spowodowane różnicami 
kulturowymi i rasowymi. Historia 
Cyganów we wsiach karpackich 
charakteryzuje się właśnie tą 

szczególne budynki zachowały 
wiele cech specyficznych, pozwa
lających je wyróżnić spośród 
miejscowego budownictwa gó
ralskiego.
Najwięcej Cyganów Karpackich 
mieszka obecnie na terenie woj. 
nowosądeckiego, gdzie jest ich 
ponad 2000, co stanowi mniej 
więcej połowę Cyganów Karpac
kich w Polsce. Druga połowa 
mieszka w rozproszeniu w mia
stach województw sąsiednich: w 
Rzeszowie, Tarnowie, Nowej Hu
cie, a także na Górnym Śląsku i w 
Bystrzycy Kłodzkiej. Pozostali Cy
ganie zamieszkują w większych 
skupieniach w Jabłonce na Ora
wie, w Czarnym Dunajcu i Szafla
rach na Podhalu, w Czarnej Górze 
i Niedzicy na Spiszu, a także w 
Maszkowicach koło Łącka, w 
Szczawnicy i Kraśnicy. Osady te 
liczą po 100—200 osób. Mniejsze 
skupiska, po kilka rodzin, spotkać 
można w Kowańcu koło Nowego 
Targu, Ochotnicy, Jurgowie, Os- 

kominów, więc dym wyprowa
dzony jest ponad powałę, na pod
dasze, a stąd rozchodzi się szcze
linami w gontach dachu.
Cygańskie mieszkanie umeblowa
ne jest prosto — w zasadzie jedy
nymi sprzętami są w nim stojące 
pod ścianami łóżka. W zależności 
od wielkości mieszkania i liczeb
ności rodziny — jedno, dwa, do 
czterech. Bardzo często dzieci 
śpią po kilkoro z rodzicami, nie
kiedy na noc rozkłada się na pod
łodze siennik. Maleńkie dziecij 
czasem i do dwóch lat, śpią w 
kołysce skonstruowanej z płachty 
zawieszonej na żerdzi, która koń
cami wpuszczona jest w ścianę, 
po przekątnej, w rogu izby. Posiłki 
spożywa się siedząc na łóżkach 
lub na podłodze, w lecie na pro
gu. Niekiedy w izbie jest niska 
ławeczka do siedzenia albo kilka 
taKich ławeczek. Stół, jeśli nawet 
jest, rzadko służy do stawiania na 
nim posiłków. Wyciąga go się z 
kąta dla obcego gościa, a naj-

1. Fragment cygańskiej zabudowy w Nowym Targu

1

2. Cygański budynek w Czarnej Górze

niami z Niemiec, później ogromne 
rzesze cygańskie uwolnione z 
poddaństwa w Rumunii. W efek
cie znalazły się u nas cztery, dość 
obce sobie szczepy cygańskie. 
Najbardziej ekspansywni, zajmu
jący się dochodowymi profesjami 
— kotlarstwem i handlem końmi, 
to Kelderasze (z języka rumuń
skiego caldera=kocioł) i Lowari 
(z języka węgierskiego ló=koń). 
Są to Cyganie najbardziej kosmo
polityczni, słabo związani z jakim
kolwiek krajem, w miarę możli
wości nadal uprawiający swą 
wiekową wędrówkę po świecie. 
Przybyli do nas w drugiej połowie 
wieku XIX. O kilka wieków 
wcześniej dotarli na nasze tereny 
Cyganie zwani dziś potocznie Cy
ganami Polskimi lub Nizinnymi. 
Koczowali oni na ogół w grani
cach kraju, a nawet w mniejszych 
rejonach, wielkości kilku woje
wództw. Związani z terenem swej 
penetracji nie zapuszczali się w 
zasadzie na obszary im obce, w 
podobny sposób „zajęte" przez 
inne rody.
Na uboczu barwnego, wędrow- 

dwoistością -stosunku do nich 
mieszkańców gór. Byli potrzebny
mi rzemieślnikami, a jednak ludem 
różnym, o innej obyczajowości. 
Żyjąc na marginesie społeczności 
wsi, zakładali swe niewielkie, li
czące kilka rodzin osady w pew
nym oddaleniu od wioski, nad 
potokami, przy lesie, na nieużyt
kach. W okresie międzywojennym 
osady te znacznie rozrosły się i 
niekiedy liczyły kilkadziesiąt ro
dzin (Czarny Dunajec, Kacwin, 
Szczawnica).
Po ostatniej wojnie wiele osad 
cygańskich zniknęło bez śladu, 
zwłaszcza na obszarze Beskidu 
Niskiego i w Bieszczadach. Stało 
się to na skutek wysiedleń lud
ności (obszar Łemkowszczyzny) 
lub tez migracji do miast, głównie 
do Nowej Huty i na Śląsk (z 
Podhala i terenów sąsiednich). 
Inne osady rozrosły się, przybyło 
w nich murowanych domów, i 
zaczęły znikać domki jednoizbo
we i ubogie. Trudno się dziś 
gdziekolwiek doszukać także 
dawnej kuźni. Nadal jednak za
równo same osady, jak też po- 

2

trowsku, Łapszach, Frydmanie, 
Krywej. Spora liczba Cyganów 
zamieszkuje w miastach regionu, 
niekiedy w nowoczesnych blo
kach (Nowy Targ, Zakopane, 
Rabka, Nowy Sącz).
Wiejskie osady cygańskie, które 
dziś można spotkać wędrując 
szlakami turystycznymi, to cha
rakterystyczne skupiska ciasno 
zabudowanych domków, położo
nych najczęściej „na kamieńcu" 
— a więc na zalewowej części 
brzegu rzeki czy potoku, blisko 
jakiegoś lasu. Zabudowa osady 
jest dość chaotyczna, uwarunko
wana rzeźbą terenu, stosunkami 
wewnątrz grupy i możliwościami 
materialnymi.
Najstarsze cygańskie domy są 
jednoizbowe, o powierzchni od 
poniżej 10 do 15 m2. Dom taki nie 
ma sieni, drzwi wychodzą wprost 
na dwór. W zimie ogrzewany jest 
stojącym w rogu przy drzwiach 
piecem, zbudowanym z płaskich 
kamieni rzecznych lepionych gli
ną. Piec nagrzewa się w czasie 
gotowania i jakiś czas utrzymuje 
ciepło. Niektóre domy nie mają 

częściej służy do innych celów, 
np. stoją na nim obrazki religijne, 
zdjęcia rodzinne itp. W bardziej 
zasobnych domach, o większej 
powierzchni, znaleźć można półkę 
na naczynia, szafę na ubrania, 
rzadziej — krzesło. Są to sprzęty 
na ogół stare, nabywane okazyj
nie od chłopów.
Osiedle cygańskie w zasadzie 
pozbawione jest wszelkich zabu
dowań gospodarczych, tak cha
rakterystycznych dla zagrody 
chłopskiej. Jedyne obiekty nie
mieszkalne — to kuźnie, zacho
wane już tylko w nielicznych eg
zemplarzach. Ich wyposażenie 
jest równie proste, jak wyposaże
nie mieszkań. Poza paleniskiem, 
miechem i kowadłem znajduje się 
tylko kilka najprostszych narzędzi. 
Dawniej cały warsztat kowala 
znajdował się w izbie mieszkalnej, 
później lokalizowano go w sieni, 
a dopiero w ostatnich kilkunastu 
latach w osobno stojącym budyn
ku.
Od niedawna też w osadach cy
gańskich pobudowano studnie. 
Przedtem wodę czerpano wprost
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3. Jednoizbowy dom cygański w Szaflarach

Cave 
canem? 

Wspaniały dog rozłoży! się wygodnie. 
Na muskularnej szyi, okolonej szeroką 
obrożą, wysoko trzyma ciężki łeb i 
lekko skręciwszy go w bok, łypie ocza
mi w krzaki. Przednie łapy wysunął 
przed siebie, a tylne, podkurczone 
ułożył przy lewym boku razem z dłu
gim zawiniętym ogonem. Psa znają 
niemal wszyscy — i miejscowi, i przy
bysze bawiący w tych stronach. Jedni 
i drudzy chętnie go odwiedzają pod
czas spacerów, często się z nim fo

tografują. Dzieciaki z wielką radością 
gramolą się na poczciwe psisko i pró
bują je dosiąść niby rumaka. Bardzo 
stary dog, który niejedno już przeżył, 
obojętnie przyjmuje karesy. Nawet nie 
warknie, kiedy ktoś próbuje podpisać 
się na jego... cielsku.
Nic dziwnego. Mowa tu przecież o 
kamiennej rzeźbie psa wielkości natu
ralnej, wykutej w piaskowcu. Stoi ona 
na niskim, półmetrowym postumencie, 
w różanym ogrodzie parku zdrojowego 
w Szczawnie-Zdroju pod Wałbrzy
chem. Umieszczono ją przy bocznej 
ścieżce, z dala od promenad i alejek. 
Jest częściowo zasłonięta krzewami, 
na stoku wzgórza, u stóp którego

z potoku. Są nawet jeszcze osady 
pozbawione energii elektrycznej. 
Świeci się tu więc lampą naftową, 
świeczką, a niekiedy nawet trady
cyjnym kagankiem. Cygański ka
ganek — to po prostu metalowe 
pudełko, np. po paście do butów, 
napełniony tłuszczem i zaopatrzo
ny w knot ze sznurka. Czasem 
funkcję kaganka pełni łyżka we
tknięta w szparę w ścianie. Przy 
tak nikłym świetle słucha się wie
czorem radia tranzystorowego, a 
do niedawna jeszcze w czasie 
dłuższych wieczorów jesiennych i 
zimowych snuli opowiadania sta
rzy Cyganie, znający mnóstwo 
bajek, przypowieści i piosenek. 
Oczywiście jest to obraz najbar
dziej tradycyjnych domów cygań
skich, których ubywa z każdym 
rokiem i dziś zostało ich tylko 
kilkanaście na obszarze całych 
Karpat polskich. Cyganie stają się 
zamożniejsi, zmienia się także ich 
mentalność. Dokonuje się też 
ewolucja domów cygańskich — 
najpierw dobudowuje się sień, 
która chroni przed zimnem, wia
trem i śniegiem, a jednocześnie 
pełni funkcję pomieszczenia skła
dowego na opał (w lecie można 
tam również spać), następnie do
budowuje się drugą izbę i oczy
wiście zakupuje więcej sprzętów. 
Ostatnio w niektórych osadach 
cygańskich ponad niskie, drew
niane domy wybijają się już pię
trowe, murowane wille. Standard 
wnętrz nie odbiega od innych 
bogatych wnętrz wiejskich czy 
nawet miejskich. Proces ten prze
biega w tempie coraz szybszym. 
Za kilka lat niewiele zostanie z 
tradycyjnych cygańskich domów. 
Już i te najstarsze nie mają więcej 
niż 30 lat. Mieszkania typu półzie- 
mianek daje się dziś zrekonstruo
wać jedynie na podstawie relacji 
starych Cyganów.
Historycy i etnografowie dopiero 
niedawno niestety wskazali na 
konieczność objęcia ochroną po
zostałych jeszcze i możliwych do 

zabezpieczenia resztek dawnej 
kultury Cyganów, zamieszkują
cych nasze ziemie. Prawdopo
dobnie niejeden Czytelnik żachnie 
się w tym miejscu, że cóż to za 
kultura, ten zbiór starych rupieci 
pośród rozwalających się ścian. 
Otóż jest to swoistość tej grupy 
etnograficznej, wynikająca z o- 
kreślonego historycznie i kulturo
wo stylu życia, obyczajowości. 
Jak każda społeczność tradycyj
na, a przy tym izolowana społe
cznie, zachowali Cyganie wiele 
elementów kultury archaicznej, 
których poznanie do dziś jest nie
dostateczne. Jako zaś grupa 
mniejszościowa, a jednocześnie 
od wieków zamieszkała w otocze
niu ludności chłopskiej, związała 
się z tą ludnością więzami gospo
darczymi i obyczajowymi. Podob
nie jak Żydzi, Cyganie pełnili o- 
kreślone funkcje społeczne we 
wsiach górskich. Wywarli silny 
wpływ na obyczaje chłopskie. 
Wszak powszechnie znana jest 
postać Cygana w obrzędach kar) 
nawałowych. W Rzeszowskiem 
panuje zwyczaj, że młodą parę 
powracającą z kościoła wita na 
gościńcu grupa przebierańców w 
strojach cygańskich. Słowo „Cy
gan" trafiło do wielu przysłów i 
powiedzeń. Również w toponimii 
Karpat znaleźć można niemało 
„Cygańskich Łąk", „Cygańskich 
Lasków", „Potoków" itp. Badając 
cygańską kulturę, odnajdziemy w 
niej również wiele zanikłych już 
elementów kultury miejscowej. 
Cygański język zachował zwroty 
już dziś w gwarze chłopskiej nie 
używane. Analiza cygańskiego 
budownictwa wskazuje na prze
jęcie wzorów z dawnych kon
strukcji i rozplanowania szałasów 
i innych prymitywnych budowli 
wiejskich. Cygańskie domy sta
nowią ponadto jakże charaktery
styczny i w swoim sensie malow
niczy akcent w krajobrazie wsi 
górskich. Już tych kilka przykła
dów powinno przekonać, że

4. Cygańska kuźnia w Jurgowie (wszystkie zdjęcia: A. Bartosz)

problem ochrony cygańskiej kul
tury ma głębokie uzasadnienie w 
poznaniu całości kultury ludowej 
Karpat.
W wyniku zainteresowania tym 
zagadnieniem wysunięty został 
projekt objęcia ochroną zabytków 
cygańskiego budownictwa po
przez ich umieszczenie w muzeum 
na wolnym powietrzu, czyli skan
senie. Projekt przedstawiono dy
rekcji Sądeckiego Parku Etnogra
ficznego, a następnie Radzie Mu
zealnej i w efekcie z obszaru są
deckiego skansenu wydzielony 
został odpowiedni skrawek, poło
żony na uboczu, reprezentujący 
podobne warunki, w jakich sy
tuowane były cygańskie osady. W 
owym sektorze cygańskim już w 
tym roku stanie pierwszy obiekt, 
cygański dom jednoizbowy, wy
posażony w oryginalne meble i 
sprzęty, przeniesiony z Maszko- 
wic. Obok stanie kuźnia cygań
ska, przeniesiona z osiedla w 
Czarnej Górze, a w przyszłości — 
kilka innych domów wytypowa
nych z różnych osad na terenie 
Karpat. Projektuje się też rekon
strukcję nie zachowanego do na
szych czasów typu mieszkania — 
jednoizbowej chaty z paleniskiem 
i miechem kowalskim we wnętrzu 

mieszkalnym.
Sektor cygański w Sądeckim Par
ku Etnograficznym będzie jedyną 
ekspozycją budownictwa cygań
skiego na świecie. Jednocześnie 
będzie on doskonałym dopełnie
niem ekspozycji skansensowskiej, 
gdzie zakłada się prezentację 
wszelkich grup społecznych i et
nograficznych zamieszkujących w 
przeszłości i obecnie teren Beski
du Sądeckiego oraz obszarów 
przyległych.
Na zakończenie należy dodać, ze 
idea ochrony i eksponowania cy
gańskiej kultury nie jest zupełnie 
nowa. Już bowiem na wystawie 
etnograficznej, która odbyła się w 
1880 r. w Kołomyi, zaprezento
wano kilka wyrobów cygańskich 
kowali. W tym samym czasie na 
światowej wystawie w Paryżu 
wydzielono skromny dział po
święcony Cyganom. W końcu XIX 
w. francuski antropolog P. Batail- 
lard zabiegał o utworzenie w 
Peszcie, gdzie istniało wówczas 
światowe centrum zainteresowa
nia kulturą Cyganów, muzeum im 
poświęconego. Podobne koncep
cje głoszono również w Polsce. 
Idea ta w formie skansenowskiej 
realizowana jest dopiero dziś.

Adam Bartosz 
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przed kilkunastu laty wystawiono po
mnik Henrykowi Wieniawskiemu.
Stan zachowania rzeźby można ostate
cznie uznać za zadowalający, choć 
wpływy atmosferyczne poczyniły w 
niej niemałe szkody. Dziś wizerunek 
doga stracił świeżość wyrazu, wido
czną jeszcze na fotografii sprzed nie
mal pół wieku. Największe zmiany 
zaszły w przedstawieniu łba. Zatarciu 
uległ modelunek oczu, nosa, pyska i 
uszu. Nie można już prawie odczytać 
motywów dekorujących obrożę. Ot, 
zwykły los kamiennej rzeźby, która 
eksponowana na wolnym powietrzu z 
upływem w setki liczonych lat zmienia 
formę niby najpiękniejszy bałwan z 
nastaniem odwilży. Nie koniec to by
najmniej rejestru zniszczeń. Dog jest 
ciężko okaleczony — z łap tylko lewa 
przednia zachowała się w całości, po
zostałe są żałosnymi, obtłuczonymi 

szczególnie przypadł do gustu pier
wszemu pruskiemu komendantowi 
Brzegu — generałowi von Hautchar- 
moi. Z jego to rozkazu w rok późnjej 
przywieziono rzeźbę do wioski 
Wszechświęte pod Oleśnicą, nowej 
rezydencji komendanta. Nie wiemy, 
gdzie ją ustawiono, czy w nie istnieją
cym dziś pałacu czy w przylegającym 
doń parku. Nowy pan szczerze polubił 
kamiennego doga. Był do niego za
pewne bardzo przywiązany. Kiedy bo
wiem w 1757 r. poległ w bitwie pod 
Pragą i ciało generała sprowadzono do 
Wszechświętych, aby pochować w 
tutejszym kościele, na płycie nagrob
nej, chyba zgodnie z ostatnią wolą 
zmarłego, postawiono ukochanego 
psa. Wierne psisko przez kilkadziesiąt 
lat strzegło prochów pana. Na począt
ku lat czterdziestych XIX w. lub nieco 
później (w 1852 r.) znów zmieniło 

kroku, a niewątpliwy przedmiot dumy 
doktora stanowiły fragmenty rzeźb ar
chitektonicznych, pochodzących z 
wrocławskich kamienic, m.in. późno- 
gotycki portal z 1525 r., wszystkie 
wmurowane w ściany oberży. W tym 
romantycznym nastroju świetnie pre
zentowała się także kamienna figura 
doga, której niezwykłe dzieje jakże 
musiały być atrakcyjne dla gości. Ksią
żęce, potem generalskie, a teraz dok
torskie psisko czuwało w kolumnadzie 
u wejścia do oberży. Nowa służba 
znów trwała dobre kilkadziesiąt lat. 
Kamienny dog strzegł gospody jeszcze 
w 1918 r., ale już w trzy lata później 
stał w ogrodzie różanym parku zdrojo
wego, gdzie znajduje się do dziś.
Spróbujmy teraz określić autora i czas 
powstania rzeźby. Przypuszcza się, że 
wyszła spod dłuta Michała Kramera, 
Saksończyka, od 1560 r. nadwornego 

1. Pomnik psa w Szczawnie-Zdroju

2. Widok psa od przodu; widoczne są zniszczenia pomnika (zdjęcia: J. Pokora)

kikutami. A najsmutniejsze, że całą 
rzeźbę „zdobią" liczne ryte inskrypcje 
— autografy wandalów. Taki smutny 
los spotkał rzeźbę, której dzieje są 
raczej niezwykłe. Poznajmy je zatem. 
Książę Jerzy II Piast, pan na Brzegu, 
jedna z najwybitniejszych postaci Ślą
ska w XVI w. — świetny gospodarz, 
polityk i hojny mecenas artystów, miał 
ukochanego doga. Pewnego razu, jak 
to zapisał w 1689 r. ówczesny śląski 
kronikarz, gdy książę po długiej nie
obecności wrócił do Brzegu i wjeżdżał 
na dziedziniec zamkowy, pies ciesząc 
się szalenie z powrotu pana skoczył ku 
niemu z wysokich krużganków. Skok 
okazał się tak niefortunny, że biedne, 
wierne psisko roztrzaskało się o bruk. 
Książę, jak to podaje dalej dziejopis, 
polecił wykonać wizerunek upamięt
niający wierność swego faworyta i 
umieścić go w krużgankach. Tyle mó
wi kronika. Dziś przypuszcza się, że 
rzeźbę psa ustawiono na pierwszym 
piętrze krużganków, u progu komnaty 
księcia. W jaki więc sposób znalazła 
się w Szczawnie?
Dalsze dzieje rzeźby są równie niezwy
kłe, jak powód jej powstania. Chyba 
cudem jakimś wyszła cało z oblężenia 
Brzegu w 1741 r., kiedy pod obstrza
łem pruskiej artylerii bardzo ucierpiał 
zamek, którego ocalałe wnętrza zdo
bywcy przeznaczyli następnie na ma
gazyny wojskowe i pomieszczenia biu
rowe. Wizerunek książęcego doga 

właściciela. Kupił je miłośnik sztuki, 
doktor August Zemplin, twórca bardzo 
nowoczesnego jak na owe czasy uz
drowiska w Szczawnie, pierwszy tutej
szy balneolog.
Doktor z wielką energią urządzał 
szczawieńskie uzdrowisko. Założył 
park, z jego inicjatywy, częściowo i 
funduszów, wznoszono nowe pensjo
naty. Także staraniem Zemplina wysta
wiono w 1831 r. oberżę, wybierając na 
lokalizację Wzgórze Gedymina, zwane 
także Górą Parkową czy Stróżkiem, 
a dawniej — Wzgórzem Tkaczy lub 
Szpitalnym. Wzniesienie to, wysokie 
na 500 m, góruje nad pasmem leśnym 
rozciągającym się między dzisiejszym 
parkiem zdrojowym a Starym Zdrojem, 
dzielnicą Wałbrzycha. W 1841 r. do 
oberży dobudowano wieżę widokową, 
a w 1852 r. nastąpiła dalsza rozbudo
wa. Piękne położenie, wspaniałe roz
ległe widoki ściągały tu licznych gości. 
W nie zachowanej do naszych czasów 
gospodzie 8 lipca 1838 r. popijał kawę 
car Mikołaj I ze swą małżonką, Ale
ksandrą Fiedorowną, w towarzystwie 
licznych książąt, co upamiętnione zos
tało tablicą z odpowiednio wytwornym 
napisem. Ze znanych rodaków gościł 
tu m.in. Józef Korzeniowski, autor 
Kollokacji, który natchniony nastrojem 
zakątka i pięknem roztaczających się 
stąd widoków poświęcił mu opowia
danie pt. Spotkanie w Salzbrunn. Gust 
Zemplina widać tu było na każdym 

artysty księcia Jerzego II, jednego z 
najwybitniejszych rzeźbiarzy na Śląsku 
w drugiej połowie XVI w. Trudno 
ustalić dokładny czas wykonania dzie
ła, pewne jedynie, że powstać musiało 
przed zgonem księcia, tj. przed 1586 r. 
Zatem, jeśli przyjąć autorstwo Kramera, 
rzeźba psa została wykonana w okresie 
wyznaczonym przez dwie daty — po 
1569 r., a przed 1586 r.
Tak więc niszczejący w Szczawnie 
zabytek liczy ponad czterysta lat. Jed
nakże nie w wieku tkwi jego najistot
niejsza wartość. Jest to prawdopodob
nie jedyny w kraju, a chyba i jeden z 
nielicznych w całej Europie renesanso
wy pomnik zwierzęcia. Bo przecież 
rzeźba psa powstała dla upamiętnienia 
wiernego przyjaciela księcia Jerzego II. 
Tylko i wyłącznie z tego powodu. I, co 
nie mniej ważne, jest owa rzeźba 
kompletnym dziełem sztuki o samo
dzielnym, pełnym i zamkniętym zaso
bie treści, a nie elementem z programu 
ideowego, którego podmiot stanowi 
co innego lub kto inny niż pies czy 
ogólniej — zwierzę. Nie można więc 
(nówić o pomniku psa np. w wypadku 
— jakże często spotykanego — wize
runku tego czworonoga w średniowie
cznej rzeźbie nagrobnej.
Człowiek i pies. Temat — morze. Od 
prawieków zawsze aktualny i nigdy do 
końca nie wyczerpany, wszak o przyja
źni można nieskończenie. Przypomnij- 
my więc miejsce tego zwierzęcia w 

kulturze. W starożytnym Egipcie pies 
symbolizował degradację, poniżenie. 
Zawsze treści z nim związane miały 
charakter ujemny. Dlatego też m.in. w 
Biblii bardzo rzadko mówi się o psie 
jako przyjacielu człowieka. Inaczej by
ło w antyku, a przede wszystkim w 
starożytnym Rzymie. Rzymianie darzyli 
bowiem swe psy wielką miłością, cze
go dowodem są do dziś zachowane 
liczne psie nagrobki, opatrzone prze
pojonymi uczuciem epigramami w ro
dzaju:

„ Wszystko, czym jaśniała Theia, suczka 
miła.
Piękno i tkliwe serce — ta mogiłka 
skryła ".

„Mój zgon łzy jak grochy
Wycisnął najszczersze,
A pan mój napisał te wiersze 
Własnoręcznie zgarniając me prochy".

Obie inskrypcje pochodzą z Rzymu. 
Inna, z Salerno, wspomina o panu, 
który „zalewając się łzami, niósł swego 
najwierniejszego pieska do grobu", 
mówiąc „w głębokim żalu składam cię 
w mym marmurowym grobie, abyśmy 
śmiercią złączeni na wieki już trwali 
przy sobie". \N rzymskich miastach 
niemal co krok na bramie czy portalu 
domu czytać można było napis „CAVE 
CAN EM", co znaczy „strzeż się psa", 
odpowiadający dzisiejszemu „Uwaga, 
zły pies". Owym stróżem domu rzym
skiego był najczęściej molosyjczyk, 
nazwany tak od miejscowości Molos- 
sis w Grecji, potomek wilka tybetań
skiego, sprowadzony do Grecji przez 
Aleksandra Wielkiego. Było to wielkie 
psisko, podobne do doga, tak przez 
Greków, jak i Rzymian po odpowied
nim przeszkoleniu używane jako pies 
wojenny. Wizerunek czworonożnego 
wojownika spod Maratonu upamięt
niony został przez jednego z najznako
mitszych malarzy greckich, Polignota, 
na obrazie znajdującym się niegdyś w 
Atenach, w Stoa Pojkile.
Pies zagościł i w astronomii. Sirius czy 
inaczej Canicula — to przecież „Psia 
gwiazda" w konstelacji... Canis Major. 
W chińskim systemie zodiakalnym pies 
jest znakiem września. Ten tak pow
szechny w antyku pozytywny stosunek 
do psa przejęła sztuka chrześcijańska. 
Odrzucone zostały więc płynące z Bib
lii negatywne treści wiązane z psem, a 
ich miejsce zajęły wierność i lojalność. 
Stąd nieprzypadkowo jna średniowie
cznych nagrobkach kobiecych u stóp 
zmarłych pań przedstawiano właśnie 
psa. Co więcej, czworonożny przyja
ciel człowieka stał się atrybutem popu
larnych w średniowieczu świętych, jak 
np. Bernard, Wendelin, Benignus, 
Roch, Dominik, Parthenius, Godfrey z 
Amiens czy Sira.
W europejskiej kulturze dworskiej jed
nakie było miejsce psa salonowego i 
karła —trefnisia. Obaj służyli rozrywce, 
krotochwilnym uciechom, obu czę
stokroć niezmiernie rozpieszczano. Ka
rolowi II, królowi Anglii, psy towarzy
szyły podczas podniosłych uroczystoś
ci dworskich, a nawet w czasie narad 
wagi państwowej. Zresztą od imienia 
owego koronowanego miłośnika psów 
jedna z ras nosi nazwę „King Charles". 
Portrety pędzla van Dycka czy Velas- 
queza są chyba najlepszym dowodem 
zjawiska'canefolii, rozpowszechnione
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go wśród ... panujących w XVI i XVII w. 
Także w Polsce pies cieszył się łaską 
władców. Wystarczy wspomnieć, że za 
czasów Jagiellonów ras psów myśliw
skich było u nas przeszło trzydzieści. 
Jak podaje Gloger, „piesek pokojowy 
królewicza Zygmunta i zwał się 
^Bieliku. Widocznie cała rodzina po
dobnych psów pełniła służbę pokojo
wą u Jagiellonów, bo i króla Ale
ksandra .nawet w kościele — jak to 
widać z współczesnych miniatur — nie 
opuszczał inny biały piesek, zapewne 
tej samej rasy, co Bielik jego brata". 
Podobnie było wśród szlachty i mag- 
naterii. Bystroń pisze, że u nas „kocha
no się w psach, płacono za rasowe psy 
ogromne sumy". „Za charty nic to jest 
dać i parę koni" utyskuje Opaliński. 
Dobrze ułożony pies był cennym po
darunkiem; wydzierano sobie też psy 
podstępem czy przemocą, o co sporów 
i bójek było dość. Ale też pies był 
nieodstępnym towarzyszem szlachcica, 
zarówno w domu, w drodze, jak i w 
„polu", czyli na polowaniu; był wier
nym sługą i cierpliwie znosił wszystkie 
fantazje pańskie, odbierając w zamian 
takie starania, jakie mało kiedy miewał 
poddany włościanin. Pisze Ostroróg, 
że pies winien słuchać pana, «... a to 
będzie, kiedy go będą miłować i wie
rzyć mu. Żeby go wtedy miłowali, ma 
się do ma między nimi bawić, głaskać, 
karmić nie tylko u koryta, ale i z wacka 
czymkolwiek na potkaniu, i co naj
częściej ma się z nimi pieścić, rozmai
cie grać z nimi, i wszystkich sposobów 
szukać, żeby go psi miłowali". Nie 
rozpisując się na temat psów myśliw
skich, bo to przecież bardzo szerokie 
zagadnienie, warto może przypomnieć 
o rzeźbach na nagrobku Władysława 
Jagiełły, wystawionym w katedrze wa
welskiej w drugiej ćwierci XV w. Cho
dzi o umieszczone u stóp cokołu sar
kofagu figurki sokołów i psów, wiąza
ne przez niektórych historyków sztuki z 
myśliwskimi zamiłowaniami króla. 
Canefolia wielki tiumf święciła w cza
sach romantyzmu. Byron po śmierci 
nowofunlandczyka, wabiącego się 
Boatswain, po polsku — Bosman, ka
zał wystawrć pomnik z epigramem o 
takiej treści: „Tu spoczywają zwłoki 
psa, który był piękny, nie będąc pró
żnym, był uroczy, nie będąc zuchwa
łym, był odważny, nie będąc dzikim". 
Walter Scott piórem znamienitym wy
sławiał swego czworonożnego przyja
ciela o imieniu Maida, a wybitni mala
rze nieraz uwieczniali wygląd faworyta 
szkockiego poety i pisarza.
Właśnie w pierwszej połowie XIX w. 
na nowo — opiewana w poematach i 
służąca za temat adaptacji teatralnych 
— wielką karierę robi legenda o psie 
Aubry'ego. Według owego podania 
Karol V miał faworyta, rycerza Aubry 
de Montargis. Inny dworzanin, Macai- 
re, zazdrosny o łaski króla zamordował 
Aubry'ego w lesie Bondy nie opodal 
Clichy, a ciało ofiary zakopał w ziemi. 
Wierny pies odnalazł zwłoki swego 
pana, potem, wykrywszy mordercę, 
skoczył mu do gardła. Król powiado
miony o całej sprawie zarządził „Sąd 
Boży". I tak w 1371 r. na wyspie Notre 
Dame na Sekwanie doszło do poje
dynku psa z Macaire. Dworzanin po
walony na ziemię przyznał się do mor
derstwa i jeszcze tego samego dnia 
oddał głowę pod topór kata. Ile w tej 
historii prawdy, trudno orzec. W każ

dym razie wiadomo, że Karol V w lesie 
Bondy kazał wystawić psu pomnik i 
opatrzyć łacińskim napisem o treści: 
„Wy, śmiertelnicy, jesteście ślepi. 
Gwałcąc najświętsze uczucia.
Gdy nawet nieme zwierzę was poucza. 
Aby być wdzięcznym.
Niechże więc nawet cień wasz drży ze 
strachu.
Gdyby was naszła chęć czynienia zła".

Owa legenda posłużyła Guilbertowi de 
Pierecourt do napisania melodramatu 
Le chien de Montargis, który z kolei 
przez wiedeńskiego poetę o nazwisku 
Castelli został przerobiony na dramat 
zatytułowany Pies Aubry'ego. Sztuka 
szła przy kompletach widzów w Kró
lewskim Teatrze w Berlinie. Rozgłos, 
jaki zyskała, był tak wielki, że nawet 
sam Goethe, wówczas już od dwu
dziestu sześciu lat dyrektor Teatru 
Dworskiego w Weimarze, veto 
przeciwko jej wystawieniu okupił po
daniem się do dymisji. W kwietniu 
1817 r. Psa Aubry'ego pokazano w 
Weimarze, a rozgoryczony dymisjono
wany dyrektor tamtejszego teatru za
uważył z sarkazmem:
„Gdy scena psią budę na pamięć przy
wodzi,
Poeta zniknąć musi, skoro pies nad
chodzi".
Mniej więcej w tym samym czasie, bo 
w 1814 r., w Bernie zdechł czternasto
letni bernardyn Barry, do dziś najsław
niejszy ze wszystkich psów. Podczas 
dwunastoletniej wiernej służby w 
schronisku na Wielkiej Przełęczy Św. 
Bernarda Barry uratował ponoć czter
dziestu turystów zagubionych w Al
pach. Od około połowy XIX w. piórem 
i pędzlem zaczęto wysławiać czyny 
Barrego. Szczególnym wzięciem cie
szyła się historyjka o rzekomym ocale
niu dziecka, w przeróżnych wariantach 
rozpowszechniana w niezliczonych 
opowiadaniach, wierszykach, grafice, 
a także malarstwie. Motyw wyratowa
nego dziecka jadącego na Barrym, po 
raz pierwszy pojawił się w Próbie 
doskonałej zoopsychołogii, wydanym 
w 1840 r. dziełku Piotra Scheitlina, w 
którym mamy do czynienia ze skrajnym 
antropomorfizowaniem zwierząt. Stąd 
zaczerpnął go szwajcarski mąż stanu i 
pisarz — Fryderyk von Tschudi do 
swego Świata zwierzęcego Alp, dając 
w ten sposób początki karierze owej 
jazdy dziecka na Barrym. Jak przystało 
na najsłynniejszego psa, Barry ma nie
jeden pomnik. Gdy zdechł, wypchano 
go i wystawiono w berneńskim Mu
zeum Narodowym. Następnie, w 1923 
r. preparat przerobiono na nowo, wy
konując przy okazji odlew gipsowy do 
dziś eksponowany w hallu wspomnia
nego muzeum. Inny pomnik Barrego, 
chyba najbardziej okazały, stoi pośrod
ku cimetiere des chiens na tzw. Wyspie 
Robinsona, między Asnieres a Clichy, 
niedaleko Paryża. Na cokole uwie
czniono Barrego w biegu, z dzieckiem 
na grzbiecie. Całość oddano w wiel
kości naturalnej. Jeszcze inny monu
ment Barrego wystawiono z wielką 
pompą w Berlinie w 1934 r. z okazji 
obchodów Światowego Dnia Ochrony 
Zwierząt.
Wymieniony cmentarz w Asnieres jest 
najsłynniejszym psim cmentarzem na 
świecie. Założony w 1899 r. przez 
panią Durand i pana Harmois służy 
dziś jako miejsce spoczynku dla około

Tajemniczy 
głaz 

We wsi Gleśno, położonej na obszarze 
Krajny, w obrębie dawnej kasztelanii 
nakielskiej, znajduje się bardzo intere
sujący zabytek: niekształtny głaz o 
płaskiej powierzchni, na której w pry
mitywnym rycie wyobrażono postać 
ludzką. Głaz ten spoczywa obok koś
cioła, który w dzisiejszym swym kształ
cie jest neobarokową budowlą z 1925 
r., wzniesioną według projektu po
znańskiego architekta Rogera Sław
skiego, ale stanął na miejscu starszej, 
gotyckiej, którą wzmiankuje dokument 
z 1418 r.
Chciałem się czegoś dowiedzieć na 

czterdziestu tysięcy psów i innych 
zwierząt. Inne najbardziej znane cmen
tarze tego rodzaju powstały niemal w 
tym samym czasie. W Londynie, w 
Hyde Parku, w 1881 r. starczyło miejs
ca dla dziesięciu tysięcy psów i innych 
zwierząt. W Hartsdale pod Nowym 
Jorkiem powstał w 1896 r. najbardziej 
luksusowy z cmentarzy amerykańskich, 
nazywany Canine Cemetery, usytuo
wany w ekskluzywnej miejscowości 
willowej. Pełno tu psich mogił ze 
wspaniałymi nagrobkami w marmurze, 
bazalcie czy brązie. Niepowtarzalny 
nastrój owego miejsca świetnie oddał 
słynny reporter Egon Erwin Kisch. Psie 
nagrobki spotykamy często również w 
prywatnych posiadłościach, np. w par
ku przy willi Wagnera w Bayreuth, 
gdzie w głowach grobu kompozytora 
spoczywają jego psy, wśród których 
uprzywilejowane miejsce zajmują 
szczątki bernardyna upamiętnionego 
krótkim epigramem: „Tu spoczywa 
Russ Wagnera".
I w naszych czasach niejednokrotnie 
odbywają się uroczyste pogrzeby 
czworonożnych przyjaciół człowieka. 
Np. w październiku 1974 r. Art, 
owczarek niemiecki, który uratował 
życie swego pana, policjanta Lee Yeo- 
mana, zasłaniając go własnym ciałem 
przed kulami bandytów, został pocho
wany na cmentarzu zwierząt w Hou
ston w stanie Teksas w obecności 
licznego gremium. Żegnały go rodziny 
i przyjaciele policjantów, a wartę ho
norową przy grobie pełniło sześć 
owczarków alzackich, siedzących w 
postawie „czuwaj" i sześciu policjan
tów wyprężonych na baczność.
Na marginesie warto chyba dodać, że 
różne bywają motywy wystawiania 
pomnika zwierzęciu, niekiedy jeszcze 
za życia czworonoga. Oto w styczniu 
1978 r. w Starym Polu pod Elblągiem 
odsłonięto monument ... krowy. W ten 
sposób postanowiono uczcić rekor- 
dzistkę dającą rocznie ponad siedem i 
pół tysiąca litrów mleka. Jej wizerunek 
wielkości naturalnej być może już nie
długo stanie się swoistą atrakcją tury
styczną.
Nawet tak szkicowo przedstawione — 
i na dodatek — niektóre tylko z aspek
tów rozległego tematu „człowiek i 
pies" rzucają pełniejsze światło na 
wartość i znaczenie rzeźby w 
Szczawnie-Zdroju. Pomnik ukochane
go doga księcia Jerzego II jawi się w 
tym świetle jako najczystszej próby 
wykwit kultury dworskiej doby rene- 

temat tajemniczego głazu, nigdzie jed
nak nie znalazłem wiarygodnej infor
macji. W pracy zbiorowej Sztuka pol
ska przedromańska i romańska do 
schyłku XIII w/e/rt/ (Warszawa 1971) 
znajduje się następujące zdanie: „Zali
czane do bab kamiennych granitowe 
posągi z Otorowa pod Szamotułami, 
Witowa w powiecie aleksandrowskim, 
Trzebiegoszczy pod Lipnem, Głisna 
pod Chojnicami, wzbogacają listę po
gańskiej plastyki sakralnej, aczkolwiek 
ich przeznaczenia szukać należy raczej 
w sferze pomników nagrobkowych niż 
antropomorficznej deifikacji".
W interesującym mnie zagadnieniu 
zdanie to zawiera kilka dość istotnych 
błędów: głaz w Gleśnie (tak bowiem 
brzmi prawidłowa nazwa miejscowoś
ci) nie jest posągiem, trudno go też 

sansu. Trudno jednak orzec, ileż w tym 
zjawisku wyraźnego nawiązania do 
antyku, a ile zwykłego uczucia czło
wieka do najwierniejszego przyjaciela. 
Jedno wszakże wydaje się pewne. 
Renesansowe novum rzeźby z Brzegu 
tkwi w temacie. Oto znów bowiem 
samodzielnym tematem godnym talen
tu artysty stało się zwierzę, ponownie 
darzone gorącą miłością, jak u staro
żytnych. I co istotne, wizerunek konk
retnego zwierzęcia powstał dla zacho
wania pamięci o książęcym ulubieńcu. 
Jest przeto pomnikiem. Pełni podobną 
funkcję, jak malowany przez Rafaela 
portret .Hanno, ulubionego słonia pa
pieża Leona X, czy od czasów roman
tyzmu do dziś bez przerwy powstające 
psie nagrobki. Ów wizerunek konkret
nego zwierzęcia nie jest efektem przy
rodniczych zainteresowań artysty ani 
też chęcią uwiecznienia chwały czło
wieka poprzez portret zwierzęcia. To 
ostatnie zjawisko występuje oczywiś
cie we wszystkich wizerunkach o cha
rakterze trofeum myśliwskiego, jakże 
popularnych i w czasach, kiedy wyko
nywano rzeźbę książęcego doga. Wte
dy najczęściej przedstawiano zwierza
ka jako żywego, wielkości natural
nej, a odpowiednia inskrypcja infor
mowała — kto i kiedy upolował ów 
wspaniały okaz o takiej to a takiej 
wadze i wymiarach. Do dziś w wielu 
pałacach myśliwskich oglądać można 
tego rodzaju eksponaty, ot choćby 
malowane w 1584 i 1592 r. dwa 
portrety wspaniałych jeleni ustrzelo
nych przez kurfirstów saksońskich, 
zdobiące wnętrza Schloss Moritzburg 
pod Dreznem.
Jeden postulat co do dalszych losów 
pomnika książęcego doga jest najsłu
szniejszy. Po przeprowadzonej jak naj
rychlej konserwacji stare psisko, tuła
jące się przez przeszło dwa stulecia po 
Śląsku, powinno powrócić do domu 
— na zamek w Brzegu. Postulat ten 
zgłoszono (vide: „Ochrona Zabytków, 
1974, nr 4) podczas zakrojonych na 
wielką skalę przygotowań w Brzegu 
do obchodów przypadającej w 1975 r. 
trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia linii 
Piastów, kiedy to trwały intensywne 
prace konserwatorskie na brzeskim 
zamku. Jednakże mimo nadarzającej 
się wtedy naprawdę świetnej okazji do 
zakończenia tułaczki książęcego ulu
bieńca pies nadal pozostaje w 
Szczawnie-Zdroju. Czyżby „CAVE CA- 
NEM"?

Jakub Pokora
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1
zaliczyć do owych słynnych bab po
morskich, które są rzeźbami pełnymi, 
no a sama miejscowość znajduje się 
bardzo daleko od Chojnic, znacznie 
bliższa niewielkim miastom krajeńskim: 
Łobżenicy, Wyrzyskowi i wspomnia
nemu już Nakłu. To, co napisałem, nie 
stanowi jakiejś złośliwości wobec 
dzieła, które cenię wysoko, z którego 
stale korzystam i korzystać będę, bo
wiem z własnej praktyki wiem dosko
nale jak łatwo o pomyłkę, zwłaszcza w 
sprawach niejako drugorzędnych, w 
których pominięto nużący obowiązek 
sprawdzania szczegółów.

Osobiście nie wydaje mi się, aby ryt na 
głazie gleśnieńskim miał cokolwiek 
wspólnego z pogańską plastyką Po
morzan czy Prusów. Przeciwko tej 

hipotezie przemawia w moim przeko
naniu postać wyobrażonej tu osoby, 
która rozkłada ręce w geście oranta 
(proszę zauważyć, że jedna z postaci 
na słynnej posadzce wiślickiej tak 
właśnie została przedstawiona); zresz
tą gest ów ma bardzo stare tradycje i 
od starożytności wędruje przede 
wszystkim ku wschodowi (Bizan
cjum), ale nie obcy jest także sztuce 
zachodniej. Trudniej określić na pew
no, czy wyobrażona w Gleśnie postać 
klęczy, za czym przemawiałoby wyra
źne podgięcie nóg, czy jest to tylko 
wynik ogromnego prymitywizmu owe
go rytu. Patrząc na owo żmudnie od
kute grubym żłobkiem „człekokształt
ne" wyobrażenie, odczuwamy, że oto 
znaleźliśmy się w kręgu dzieciństwa 
sztuk plastycznych. Na kiedy ono jed-

1. Głaz z rytem w Gleśnie

2. Kropielnica z kościoła w Górce 
Klasztornej (zdjęcia: T. Chrzanowski) 

nak przypada w tym konkretnym wy
padku?
Krajna, jak sama nazwa wskazuje, to 
obszar przygraniczny, a zatem niespo
kojny, nie ustabilizowany. Za Krzy
woustego toczyły się o te ziemie walki 
z Pomorzanami, nieco później pojawiło 
się zagrożenie i pomorskie, i pruskie, a 
wreszcie krzyżackie. Dopiero pokój 
toruński w 1466 r. ustanawia dla tej 
ziemi okres względnego spokoju. 
Osadnictwo zresztą było tu zawsze 
dość rzadkie, co wynikało również z 
niezbyt urodzajnej gleby, z rozległych 
lasów i mokradeł. Do zupełnych wyjąt
ków należą tu budowle średniowie
czne, czego przykładem jest reliktowo 
zresztą w swej pierwotnej formie za
chowany kościół w niedalekim Orlu 
(jest tam także pozostałość obronnego 
dworu, zapewne już z XVI w.). Az do 
naszego stulecia dominowało tu bu
downictwo drewniane, a zabytki sztuk 
plastycznych z rzadka sięgają wieku 
XVI, gotyckie zaś należą do unikatów 
(rzeźby w Sępolnie Krajeńskim). 
Przypuszczeniem zatem, bez dostate
cznej argumentacji, jest to, że głaz w 
Gleśnie powstał we wczesnej fazie po 
schrystianizowaniu tego obszaru, a 
więc — wbrew pozorom archaiczności 
— nie jest chyba starszy niż wiek XII.

Nieznany 
order
W 1966 r., podczas opisywania ekspo
natów w Skarbcu Jasnogórskim, o. 
Kazimierz Szafraniec wyjął z pudła ze 
złomem niewielki, nie znany wcześniej 
krzyż. Był on mosiężny, w kształcie 
kwadratu, spomiędzy ramion rozcho
dziły się promienie, rozszerzające się 
na zewnątrz, pokryte kolorową emalią. 
W spojeniu ramion awersu umieszczo
ny był biały orzeł polski, trzymający w 
szponach berło i jabłko, na czerwonym 
tle, otoczony napisem ..In hol signum 
vinces" („w tym znaku zwyciężysz"). 
Na marginesie należy powiedzieć, iż w 
napisie tym wystąpił mały błąd języko
wy. Otóż zamiast słowa „hol" powi
nien być wyraz „hoc". Ten mały błąd 
oraz bardzo nieestetyczne wykonanie 
napisów świadczą o pośpiechu w pra
cy grawerskiej, którą prawdopodobnie 
wykonano w pracowni klasztornej. 
Wracając do samego krzyża — na 
ramionach umieszczono tekst w skró
tach: „Cas/Pula//Mar/Lomz//Trib/ 

Prae/ Miu//Bene/ Mer/in/C1 / Monte/ " 
Na rewersie odznaczenia znajduje się 
wizerunek Matki Boskiej Częstochow
skiej z okalającym go napisem ..Maria 
victrix hostium" („Maria zwyciężczyni 
nieprzyjaciół"), a na ramionach umie
szczono inskrypcję ..Pro fide et Maria, 
pro lege et patria" („Za wiarę i Marię, 
za prawo i ojczyznę"). Po wstępnym, 
pobieżnym przeglądzie odznaczenie 
zostało określone jako „order konfedera
tów barskich" i umieszczone w gablocie 
odznak wojskowych pod nr 172 a. 
Należy zauważyć, że nie było więk
szych trudności z odczytaniem symbo
liki przedstawionej na krzyżu. Konfe
deracja barska wystąpiła pod sztanda
rami narodowymi, stąd też biały orzeł 
nie jest oczywiście przypadkowy. Po
dobnie rzecz się ma z wizerunkiem 
Matki Boskiej Częstochowskiej — 
konfederaci już w pierwszym manifeś
cie obrali za swą patronkę właśnie 
Matkę Boską z Jasnej Góry.Ona też 
była wyhaftowana na pierwszym 
sztandarze barszczan.
Nieco trudności, a później wątpliwoś
ci, przysporzyła inskrypcja umieszczo
na na ramionach awersu krzyża. Pod
czas urządzania drugiej części Skarbca

Jasnogórskiego w maju 1969 r. „or
der", odnaleziony przed trzema laty, 
przeniesiono do Arsenału. Pracujące 
przy opisywaniu eksponatów panie 
Zofia Rozanow i Ewa Smulikowska 
określiły go jako odznaczenie przyzna
ne przez Generalność Konfederacji Ka
zimierzowi Pułaskiemu. Swoje spo
strzeżenia opublikowały w czasopiś
mie „Nasza Ojczyzna" (nr 10, 1970, s. 
25—26). Ponadto autorki artykułu roz-

Przypuszczam też, zgodnie z hipotezą 
prof. Józefa Kostrzewskiego (Kultura 
staropolska. Warszawa 1962), że cho
dzi tu o wyobrażenie nagrobne, acz
kolwiek wątpię, by było ono pogań
skie.
Jedyne, co mogę wysunąć w poparciu 
mego przypuszczenia, to fakt, że nie 
mniej prymitywne wyobrażenia poja
wiają się także na zabytkach, które w 
sposób niewątpliwy powstały już po 
przyjęciu chrztu przez mieszkańców 
Krajny, a także sąsiednich obszarów 
pomorskich. Niezbyt daleko od Gleśna, 
pod samą Łobżenicą znajduje się w 
Górce Klasztornej dawny zespół po- 
bernardyński, gdzie w kościele zacho
wała się kropielnica (dawniej niewąt
pliwie chrzcielnica) o formie niezdarnie 
odkutego słupa z zagłębieniem na wo
dę. Otóż na owej kropielnicy znajdują- 
się prymitywnie ryte krzyże oraz relie
fowe przedstawienie czegoś, co od 
biedy można by określić mianem ludz
kiej postaci. Podobnie opracowane 
kropielnice granitowe spotykamy na 
ziemi chełmińskiej: w Płużnicy pod 
Wąbrzeźnem (krzyż i postaci ludzkie), 
w Brodnicy (same krzyże i nieokreślo
ne znaki). Również w słynnej kolegia
cie kruszwickiej na Kujawach zacho
wał się dziwny granitowy głaz — 
czworobok odkuty tak, że zawiera po
jemnik na wodę (więc znów chrzciel
nica?) — z niewielkimi krzyżykami 
odkutymi na krawędzi. Takich rytów i 
niezdarnych reliefów jest zresztą na 
Kujawach więcej (Inowrocław) i na 
Pomorzu (Słupsk).
A przecież już wkrótce miały się poka
zać na Pomorzu (Grudziądz, Chełmno, 
Górsk pod Toruniem) i na Warmii 
wspaniale rzeźbione chrzcielnice po
chodzenia skandynawskiego (zapew
ne z Gotlandii, gdzie istniał znany 
ośrodek rzeźbiarski), które ukierunko
wały produkcję lokalną. Zatem owe 
prymitywne wyroby, do których zali
czyłbym także głaz w Gleśnie, ukazują 
świat chrześcijaństwa i zarazem świat 
sztuk plastycznych na obszarach, które 
dopiero co włączyły się w orbitę łaciń
skiej Europy.

Tadeusz Chrzanowski

Awers i rewers odznaczenia

pisały rzekomo nie rozszyfrowany na
pis z awersu krzyża. Miał on brzmieć: 
„Bene Merenti in Claro Monte Die 2 
Februarii 1771, Casimiro Pulaski Ma
res cha! ko Lomzinenis Tributum Prae- 
mium", czyli „Wielce zasłużonemu na 
Jasnej Górze 2 lutego 1771 Kazimie
rzowi Pułaskiemu, Marszałkowi Łom
żyńskiemu, przyznano nagrodę". Mia
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łoby to być więc odznaczenie pamiąt
kowe przyznane 2 lutego 1771 r. ko
mendantowi obrony Jasnej Góry, a w 
skarbcu klasztornym zostało złożone 
przez Pułaskiego jako votum, gdy opu
szczał na zawsze ojczyznę. Byłaby to 
nielada pamiątka po bohaterze spod 
Savannah.
Jednakże prawda jest nieco inna. Już 
w połowie XIX w. w Starożytnościach 
polskich (t. 2, Poznań 1852, s. 267— 
268) Jędrzej Moraczewski podał nieco 
inną wersję napisu na krzyżu: „Casimi- 
rus Pułaski, Marescha/eus Lomzinesis, 
Tribuit Praemium Bene Merentibus in 
C/aro Monte D. 2. Febr. 1771". Co 
wynika z tej wersji? Kazimierz Pułaski 
nie został odznaczony (Tributum), lecz 
przydzielił {tribuit) odznaczenie wielce 
zasłużonym na Jasnej Górze w 1771 r. 
Co przemawia za tym, że interpretacja 
J. Moraczewskiego jest właściwa? 
Przede wszystkim rozszyfrowanie po
szczególnych wyrazów napisu nastą
piło w kolejności ich umieszczenia na 
ramionach krzyża (tzn. od górnego 
ramienia w prawo). Dalej — odznacze
nia zawsze miały imiona albo inicjały 
imion lub nazwisk swoich założycieli, a 
nie odznaczonych. Innym dowodem 
może być fakt, że Pułaski w czasie 
ucieczki z Polski, po wydanym na 
niego zaocznie wyroku śmierci przez 
sejm warszawski 2 września 1773 r., 
nie miał czasu na składanie vota w 
klasztorze jasnogórskim — cenniejsza 
była przecież jednak własna głowa. 
Trzeba jeszcze dodać, że egzemplarzy 
tego odznaczenia w XIX w. istniało 
kilka, co świadczy, że było przyznawa
ne, a nie nadawane przez Pułaskiego. 
Z przytoczonych wyżej argumentów 
należy sądzić, że odznaczenie ekspo
nowane w Arsenale na Jasnej Górze 
jest odznaczeniem bojowym przyzna
wanym za zasługi na polu bitwy. Jest 
więc nie tyle fantastyczną pamiątką po 
bohaterze dwóch narodów, lecz do

wodem na istnienie odznaczenia woj
skowego w 20 lat przed powszechnie 
uznanym za pierwsze — Orderze Virtuti 
Militari. Był rozdawany barszczanom 
broniącym Jasnej Góry w styczniu 
1771 r. Stąd też można powiedzieć, iż 
jest ono pierwszym polskim odznacze
niem wojskowym.
Czy był to jednak order? Wydaje się, że 
nie. Nie spełniał bowiem wszystkich 
warunków przysługujących orderom. 
Nie miał kapituły, stroju, święta i statu
tów orderowych. Co prawda nawiązy
wał swoim kształtem, inskrypcjami do 
kilku odznak noszonych przez bar- 
szczan od chwili zawiązania w Barze 
29 lutego 1768 r. konfederacji. W 
pewnym sensie kontynuował tradycje 
tzw. Zakonu Krzyża Świętego — naj
ściślejszej grupy konfederatów — który 
miał własne statuty, odznaki i był 
czymś w rodzaju zakonu rycerskiego. 
Można przypuszczać, że z biegiem 
czasu powstałyby wszystkie elementy 
składające się na orderowy charakter 
odznaczenia (tak było z Orderem Vir
tuti Militari), jednakże warunki history
czne nie pozwoliły na dalszą ewolucję 
krzyża barszczan. Upadek konfederacji 
barskiej, skazanie na śmierć Kazimierza 
Pułaskiego, założyciela odznaczenia, 
powszechne potępienie konfederacji i 
osób biorących w niej udział nie mogły 
dodatnio wpłynąć na rozwój odzna
czenia, a osoby posiadające ten krzyż 
zmuszone zostały do ukrycia go w 
zakamarkach pamiątek rodzinnych.
Czy powstanie tego odznaczenia było 
ewenementem w historii wojska pol
skiego? Pozornie wydaje się, że tak. 
Bowiem polska historia wojskowości 
nie znała prawie do końca XVIII stule
cia odznaczeniowej formy wynagra
dzania za zasługi na polu bitwy. Skądi
nąd wiadomo, że opozycja szlachecka 
nie pozwoliła królowi Władysławowi 
IV zrealizować zamierzeń ustanowienia 
Orderu Niepokalanego Poczęcia Naj

świętszej Maryi Panny, pomimo ak
ceptacji papieża Urbana VII, posiada
nych statutów oraz listy pierwszych 
kawalerów. Na takie same trudności 
natknął się August II Mocny, ustana
wiając Order Orła Białego. Jednakże 
początek XVIII w. to były już inne 
czasy. Wielu dostojników państwo
wych nosiło ordery obcych państw i 
co więcej — modnym stawało się 
przypinanie coraz to nowszych odznak 
orderowych. W tym klimacie zapewne 
nie budziło zgorszenia ustanowienie 
przez Pułaskiego własnego odznacze
nia, wziąwszy pod uwagę, że przyzna
ne zostało nielicznej grupie osób wal
czących pod sztandarami konfederacji. 
Ponadto w sąsiednich państwach ta 
forma nagradzania zasług wojennych 
istniała już wcześniej. Dla upamiętnie
nia zwycięskiej bitwy pod Kolinem (18 
czerwca 1757 r., podczas wojny sied
mioletniej) cesarzowa Austrii ustano
wiła austriacki Order Wojskowy Marii 
Teresy. W Rosji Piotr I w 1698 r. 
utworzył Order Św. Andrzeja Pier
wszego Powołania, który również był 
przyznawany za zasługi bojowe. Po
dobnie było z pruskim orderem Czar
nego Orła (ustanowiony w 1701 r.), a 
oddalając się od Polski z królewską 
komandorią Orderu Łaźni w Wielkiej 
Brytanii.
Mówiąc o sprzyjającym klimacie two
rzenia orderów, należy pamiętać, że w 
Rzeczypospolitej istniały już dwa orde
ry: Orła Białego i Św. Stanisława, król 
Stanisław August planował ustano
wienie Orderu Św. Kazimierza, a w 
niedługim czasie zaczęto rozdawać w 
armii ukraińskiej, dowodzonej przez ks. 
Józefa Poniatowskiego, medale Virtuti 
Militari. Ogólna więc sytuacja sprzyjała 
takiemu nagradzaniu zasług wojsko
wych i decyzja Pułaskiego — ustano
wienie i rozdanie odznaczenia, nie była 
czymś aż tak wyjątkowym. Ponadto 
konfederacja nie rozporządzała już du

żymi funduszami, dlatego też najlep
szym rozwiązaniem nagrodzenia zasłu
żonych żołnierzy było przyznanie im 
odznak w formie krzyża, specjalnie na 
ten cel ustanowionego.
Kiedy i kogo odznaczono „orderem"? 
Prawdopodobnie uroczystość odbyła 
się 2 lutego 1771 r. w święto Matki 
Boskiej Gromnicznej. Nie była ona 
jednakże zbyt okazała, gdyż żadna z 
kronik klasztornych nie odnotowała 
tego zdarzenia. Ilu żołnierzy odznaczo
no — również trudno powiedzieć. W 
połowie XIX stulecia na terenie Polski 
było kilka egzemplarzy tego odznacze
nia. Przechowywano je w Towarzy
stwie Starożytności w Szamotułach, w 
prywatnych zbiorach rodzin byłych 
konfederatów: Mirskich — po generale 
Tomaszu Mirskim, Kossakowskich — 
po Szymonie Kossakowskim, Potoc
kich — po Marianie Potockim. Obec
nie prawdopodobnie jedyny egzemp
larz tego odznaczenia znajduje się, jak 
już uprzednio wspomniano, na Jasnej 
Górze.
Opisywany eksponat złożony był w 
klasztorze paulińskim jako votum, ale 
nie wiadomo przez kogo. Dziurka na 
górnym ramieniu sugeruje, iż był po
wieszony na gwoździu na nastawie 
ołtarza cudownego obrazu Matki Bo
skiej. •
Liczne tajemnice otaczają to niewielkie 
odznaczenie, na wiele pytań nie można 
dać autorytatywnej odpowiedzi. Nie
mniej jednak można stwierdzić, że 
wbrew powszechnie przyjętej tradycji 
nie Order Virtuti Militari jest pierwszym 
polskim odznaczeniem wojskowym, 
lecz „order" Konfederatów Barskich 
Kazimierza Pułaskiego. Miał on mniej 
szczęścia w historii narodu polskiego 
niż jego „młodszy kolega" — los nieraz 
lubi płatać figle nie tylko ludziom.

Marek Budziarek

Zamki polskie
Znaczki pocztowe odgrywają wielką 
rolę w propagowaniu idei ochrony 
zabytków. W ciągu ostatnich kilkuna
stu lat coraz częściej poczty przedsta
wiają na emitowanych znaczkach dzie
ła sztuki, rzeźby, malarstwa, zabytko
wych obiektów architektonicznych. 
Przykładem może być ogłoszona przez 
UNESCO akcja ratowania zabytków 
nubijskich w Egipcie, która zyskała 
poparcie wielu krajów, przede wszyst
kim afrykańskich i azjatyckich. W la
tach 1962—1964 znaczki z zabytkami 
Nubii wydane zostały w Afganistanie, 
Arabskiej Republice Egiptu, Algierii, 
Ghanie, Indonezji, Iraku, Korei Połud
niowej, Nigerii, Syrii, Senegalu, Tu
nezji, Maroku, Togo, Watykanie. Na 
znaczkach tych przedstawiano prze
ważnie świątynię Abu Simbel, Ramze
sa II, widok świątyni w Philae, królową 
Nefretete i posąg bogini Izis. Obok 
głównego motywu na wszystkich 
znaczkach umieszczano symbol 
UNESCO. Wśród zbieraczy znane są 
znaczki poświęcone ratowaniu zabyt
ków Wenecji, wydane dla poparcia 
akcji ogłoszonej przez UNESCO.
Poczta Republiki Francuskiej wydawa
ła przed laty cykl znaczków pt. Zamki 
nad Loarą; \n Czechosłowacji od 1966 
r. ukazują się rokrocznie dwa znaczki 
emisji Prażski Hrad, poświęcone za
bytkom Pragi. Szczególnie dużo 
znaczków z reprodukcjami zabytków 

odnajdujemy na znaczkach Grecji, a 
ostatnio także Rumunii i Bułgarii 
(sztuka Traków).
Poczta Polska także poświęciła wiele 
znaczków, kart pocztowych i datowni
ków okolicznościowych pomnikom 
przeszłości: zamkom, pałacom, dziełom 
dawnej sztuki (ołtarz Wita Stwosza, 
Arrasy wawelskie, fraski z Faras, wazy 
korynckie itp.). Dziś przedstawiamy 
serię ośmiu wielobarwnych znaczków 
pocztowych Zamki polskie, wprowa
dzonych do obiegu pocztowego 5 
marca 1971 r. Na znaczkach ukazane 
są następujące zamki:
Chęciny — 20 gr: ruiny zamku królew
skiego z XII w.; Wiśnicz Nowy — 40 
gr: zamek gotycki wzniesiony przez ród 
Kmitów na początku XVI w.; Będzin — 
60 gr: zamek zbudowany w XIII w.; 
Ogrodzieniec — 2 zł: zamek wzniesio
ny w latach 1530—1545 przez Sewe
ryna Bonera; Niedzica — 2,50 zł: za
mek zbudowany przed 1330 r. przez 
rodzinę Berzeviczych; Kwidzyn — 3,40 
zł: gotycki zespół zamkowo-katedralny 
z XIV w.; Pieskowa Skała — 4 zł: 
zamek wzniesiony przez Kazimierza 
Wielkiego w XIV w.; Lidzbark Warmiń
ski — 8,50 zł: gotycki zamek biskupi 
z XIV w.
Wszystkie znaczki tej serii projektował 
artysta plastyk Tadeusz Michaluk.

Eligiusz Ristau
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PRZEDSTAWIAMY WYDAWNICTWA ODZ

Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie rozpoczął działalność wydawniczą w 1962 r., tzn. 
w roku powołania tej instytucji do prowadzenia ewidencji zabytków na terenie naszego kraju. 
Oprócz informatora popularnonaukowego „Spotkania z zabytkami", ODZ wydaje następujące 
publikacje:
Kwartalnik „Ochrona Zabytków". Jedyny w naszym kraju specjalistyczny periodyk konserwa
torski. Do 1979 r. wydane zostały 32 roczniki (127 numerów).
Seria: „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków" - A. Publikowane są w niej 
materiały źródłowe z zakresu architektury, rysunki architektoniczne z różnych zbiorów. Dotychczas 
ukazało się 12 tomów, m.in.: „Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie. 1. Rysunki Napoleona Ordy" (Warszawa 1975, cena 120 zł); „Katalog 
ysunków architektonicznych Henryka i Leandra Marconich w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie" (Warszawa 1977, cena 85 zł); „Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie. Cracoviana cz.1" (Warszawa 1978, cena 100 zł).
Seria: „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków" - B. Publikowane są w niej 
materiały warsztatowe, szkoleniowe i informacyjne dla potrzeb służb konserwatorskich i 
muzealnych oraz materiały z konferencji. Ukazało się 58 tomów, ostatnio m.in.: Wł. Sieroszewski 
„Ochrona dóbr kultury w ustawodawstwie UNESCO" (Warszawa 1979); M. Ostaszewska 
„Przenoszenie malowideł ściennych w Polsce" (Warszawa 1979); „Ochrona zabytków techniki — 
materiały z konferencji" (Warszawa 1980). Publikacje z tej serii są bezpłatne. Do publikacji 
przygotowuje się z serii o tym samym tytule — „Zeszyty Dokumentacyjne Zabytków", zawierające 
materiały dokumentacyjne zabytków ruchomych (malarstwo, rzeźba itp.) i nieruchomych (zespoły 
miejskie, dwory, kościoły itp.).
Seria „Teka Konserwatorska". Wydawnictwo dokumentujące czołowe osiągnięcia konserwa
torstwa polskiego. Ukazało się 8 zeszytów, m.in.: J. Cydzik, W. Fijałkowski „Wilanów" (Warszawa 
1975, cena 200 zł); O. Czerner „Rynek wrocławski" (Warszawa 1975, cena 125 zł).
Wydawnictwa pozaseryjne (bezpłatne), np. polska „Ustawa o ochronie dóbr kultury i o 
muzeach" w czterech wersjach językowych (rosyjskiej, angielskiej, francuskiej i niemieckiej), 
„Wydawnictwa Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie 1962-1975" (katalog), „Zalecenie 
UNESCO dotyczące ochrony zespołów zabytkowych i tradycyjnych" oraz wiele materiałów 
instruktażowych odnoszących się m.in. do ewidencjonowania zabytków.

Informowanie na temat wydawnictw ODZ oraz nabywanie tych wydawnictw w 
Ośrodku Dokumentacji Zabytków, 00-258 Warszawa, ul. Brzozowa 35, tel. 31-14-91 
(-92), w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 10-14.
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KRAJOWA AGENCJA WYDAWNICZA 
ODDZIAŁ W LUBLINIE

CENA ZŁ 80-

Obiekty z wystawy „Konserwacja dzieł sztuki w 
Polsce Ludowej" (Warszawa, lipiec, sierpień, wrze
sień 1979 r.), prezentującej dorobek polskich ośrod
ków konserwatorskich - pracowni muzealnych, PP 
PKZ, konserwatorów indywidualnych, studentów 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie 
oraz Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. W 

_— następnym numerze informatora zamieścimy rozmo
wę z konserwatorem rzeźby „Św. Barbara", która 

> również była eksponowana na wystawie.

1. Madonna z Dzieciątkier 
rzeźba drewniana, polichrorrr
wana, z XIV w. (fot. W. Jaa 
kowski)
2. Matka Boska z Dzieciąa 
kiem, rzeźba drewniana, z
w. (fot. W. Jankowski)
3. Fragment tryptyku z XV vg
tempera na desce lipowej (fcf35 
Z. Dubiel) W
4. Zygmunt III Waza, obraz i 
XIX w., szkoła polska (fot. i 
Dubiel)
5. Portret trumienny z koń£ 
XVII w. (fot. Z. Dubiel)
6. 7. Kopie technologiczny 
tempera na desce według szk^ 
ły flamandzkiej (fot. Z. Dubie(zz 
8. Madonna, rzeźba drewni»= 
na, polichromowana, z ok. 14S 
r. (fot. W. Jankowski)
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