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Od redakcji
W bieżącym zeszycie „Spotkań z zabytkami" redakcja poleca kolejny artykuł prof. 
Jana Zachwatowicza, w którym autor wyjaśnia zbyt często nadużywane pojęcie 
„polska szkoła konserwacji zabytków”.
Na marginesie tego artykułu trzeba zwrócić uwagę na niezwykle trudną sytuację, 
jaką w okresie społeczno-gospodarczej odnowy kraju przeżywają mecenasi - 
użytkownicy zabytków, kontynuujący w pewnym sensie założenia powojennej 
renowacji. Od wielu miesięcy coraz więcej osób prywatnych i instytucji, które 
dotąd uczciwie i sumiennie użytkowały obiekty zabytkowe, wycofuje się z ich 
dalszego utrzymywania, czyli opieki nad nimi. Przyczyną tego - oprócz od dawna 
występujących ogromnych trudności w załatwianiu spraw formalnych związa
nych z przejęciem obiektu, w zdobyciu podstawowych materiałów budowlanych 
i wykonawstwa robót, nie mówiąc już o znacznych kosztach remontu, a następnie 
utrzymania w odpowiednim stanie zabytku - stały się ostatnio posądzenia 
o nieuczciwe zdobywanie funduszy na remonty zabytków, o spekulację, a w wy
padku instytucji państwowych - o nieuzasadnione przedsięwzięcia i nieprawidło
we wydatkowanie środków finansowych. Zarzuty te, najczęściej bezpodstawne, 
stawiane są mecenasom zabytków zarówno przez jednostki zwierzchnie i instan
cje kontrolne, jak i przez załogi instytucji użytkujących lub grupy miejscowego 
społeczeństwa. Wszyscy sądzą dziś wszystkich i w ferworze tego sądzenia nie 
wszyscy skazani muszą być winni. Tak się składa, że do takich sytuacji najczęś
ciej dochodzi tam, gdzie ktoś jest właścicielem odremontowanego dworu czy 
pałacu, co przypomina niestety niechlubny okres powojenny, kiedy każdy „z 
dworu" był wyzyskiwaczem, a dwór - symbolem wyzysku i ucisku. Stąd już tylko 
krok do pozostawiania obiektów zabytkowych własnemu losowi lub ich niszcze
nia. Żebyśmy tylko nie przedobrzyli odnowy w dziedzinie ochrony zabytków.

Prof. Jerzy Stankiewicz rozpoczyna cykl tematyczny zatytułowany „Polskie zdro
je”. W bloku tym będziemy prezentowali polskie zabytkowe uzdrowiska, w bieżą
cym zeszycie przedstawiamy Sopot.
Zainteresowanie zbieraczy wzbudzi na pewno artykuł Zbigniewa Radzikowskiego 
na temat tworzenia swojej kolekcji samowarów oraz działalności warszawskiego 
Klubu Kolekcjonerów, którego był założycielem.
Rozwija się nasza AKCJA CMENTARZE. Z całego kraju otrzymujemy nie tylko 
sygnały o cmentarnych zabytkach, ale także artykuły na ten temat. Czekamy na 
dalsze, bo okazuje się, że akcja była potrzebna - olbrzymia liczba zabytkowych 
nagrobków wymaga w wielu wypadkach natychmiastowej interwencji.

P.S. Wobec licznych, stale powtarzających się pytań Czytelników, wyjaśniamy: 1) dotychczas ukazały się 
następujące zeszyty „Spotkań” - 1977 (bez numeru), 1979 (bez numeru), 1980 (nr 3 i 4), 1981 (nr 5 i 6); 

2) „Spotkania” sprzedawane są w kioskach „Ruchu”; 3) informator nie jest czasopismem i w związku z 

tym nie można go zaprenumerować.
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O polskiej 
szkole

Jan
Zachwatowicz

konserwacji 
zabytków
Rozważania prof, dra Jana Zachwatowicza na 
temat często używanego określenia „polska 
szkoła konserwacji zabytków” sprowokowane 
zostały przez redakcję rocznika „Człowiek i Nau
ka” (Wyd. „Wiedza Powszechna”) i tam opubliko
wane (1979 r„ s. 320-339). Ze względu na bardzo 
interesujące, warte szerokiego upowszechnienia 
oceny dotyczące dziejów polskiej i europejskiej 
konserwacji zabytków, zdecydowaliśmy się - po 
dokonaniu niewielkich skrótów - udostępnić je 
także Czytelnikom „Spotkań z zabytkami”.

Ochrona dóbr kultury, w tym również zabytków, jest 
dziedziną złożoną, zawierającą w sobie cechy natury 
społecznej i politycznej, historiozoficznej i estetycznej, 
wychowawczej i prawnej, a zarazem zawiera w sobie, 
w zakresie zabezpieczenia, utrwalania dziedzictwa kul
turalnego. wiele problemów natury technicznej i po 
prostu użytkowej. Nic dziwnego, że w tak złożonej 

1. Fragment Zamku Królewskiego i Placu Zamkowego w 1937 r. (fot. J 
Lisowski)
2. Zamek w 1943 r. (fot. J. Lisowski)
3. Teren Zamku w styczniu 1971 r. (fot K Nowiński)

problematyce krystalizacja pojęć, zasad i metod stano
wiła długi proces, przebiegający często w ostrych kon
trowersjach, do dziś jeszcze nie zakończony. Zarówno 
zakres pojęciowy w sensie - co jest dobrem kultury 
i zabytkiem, jak i geograficzny zasięg procesów ochro
ny dóbr kultury uległy znacznemu rozszerzeniu. Na 
przebieg linii rozwoju zarówno pojęć, jak i metod 
ogromny wpływ wywarły losy zabytków, m in. w mo
mentach kataklizmów lub wielkich zniszczeń wojen
nych.
Dla możliwości oceny polskich poczynań w dziele 
ochrony i konserwacji zabytków konieczny jest rzut oka 
na zasadnicze fazy rozwoju myśli konserwatorskiej oraz 
jej przejawy w związku z losami zabytków w Polsce. 
Zastrzegam, że ograniczam się tylko do tzw. zabytków 
nieruchomych, czyli wszelkiego rodzaju budowli.

Polscy „starożytnicy” pod zaborami
Idea ochrony zabytków oraz wynikająca z niej intencja 
podtrzymania ich egzystencji krystalizuje się w XVIII w., 
chociaż pewne przejawy tej idei można sporadycznie 
zaobserwować i w dalszej przeszłości. W Polsce jednak 
druga połowa XVIII w. była okresem inicjatyw w ochro
nie zabytków, traktowanych jako „osobliwości”, „pa
miątki starożytności” lub „przodków naszych pamiąt
ki”. Z utratą niepodległości występuje coraz częściej 
termin „pamiątek narodowych”, „pomników narodo
wych”. Znaczenie zabytków wzrasta jako istotny instru
ment identyfikacji narodowej, tak ważnej dla kraju roz
dartego na trzy zabory. Trzeba przy tym stwierdzić, że 
zaborcy, wśród różnych form pognębiania uciemiężo
nych, stosowali również deprecjację zabytków związa
nych z historią narodu polskiego. Metoda ta znalazła 
2

3

2



szczególnie drastyczny wyraz w drugiej połowie XIX w. 
Często przebudowywano zamki lub klasztory na więzie
nia (np. w Lublinie, na Św. Krzyżu), likwidowano szcze
gólnie bliskie sercu każdego Polaka obiekty lub pomie
szczenia (np. Salę Senatorską w Zamku Królewskim 
w Warszawie, pamiętną uchwaleniem Konstytucji 3 Ma
ja, czy urządzenie koszar w pokojach królewskich Za
mku Królewskiego na Wawelu), stawiano różne obiekty 
w centrach zabytkowych miast (np. więzienia w Toruniu 
i w Gnieźnie, olbrzymi sobór z dzwonnicą w centrum 
Warszawy).
Przykładów zniszczeń i deprecjacji zabytków kultury 
polskiej oraz historycznych ośrodków miast polskich 
było bardzo dużo. Skutki były dla społeczeństwa pol
skiego istotnie przygnębiające, lecz jednocześnie po
czynania te wywoływały sprzeciw oraz pobudzały do 
walki o pomniki kultury narodowej i troski o nie w miarę 
możliwości, w trudnych warunkach rządów zabor
czych. Podejmowano różnego rodzaju inicjatywy w za
kresie badań, studiów i inwentaryzacji zabytków, opie
rając się bądź na towarzystwach naukowych w okre
sach, kiedy one mogły działać, bądź też wykonując je 
jako ofiarne prace indywidualne. Najszerzej były prowa
dzone prace w tym zakresie w zaborze austriackim, 
gdzie zresztą na bazie Towarzystwa Naukowego po
wstała w 1872 r. Akademia Umiejętności, dzięki czemu 
badania i publikacje dotyczące zabytków zyskały szer
sze możliwości. Podejmowano również prace nad od
nowieniem i restauracją zabytków.

Teorie, metody i „polska szkoła”
W tym czasie w krajach europejskich na tle różnic 
zarysowujących się w poglądach i metodach ochrony 
i konserwacji zabytków, tworzą się kierunki, które mają 
cechy „szkół”. W XIX w. podstawowymi kryteriami 
w uznaniu obiektu za zabytek były jego „dawność” oraz 
uznane wartości artystyczne. Był to wybór dość selek
tywny, uwzględniający przede wszystkim większe dzieła 
architektury: zamki, pałace, duże kościoły - katedry. 
Ewenementem stało się ponowne odkrycie sztuki śred
niowiecznej, dotychczas pogardzanej. Ku średniowie
czu zwracała się wówczas literatura romantyczna, a for
my romantycznie widzianego średniowiecza znalazły 
oddźwięk w dziełach architektury neogotyckiej, a także 
w podejmowanych wówczas pracach przy restauracji 
zabytków. W Polsce przykładem takim może być m.in. 
restauracja katedry warszawskiej, przeprowadzona 
w latach 1837-1840 przez Adama Idżkowskiego w dość 
fantastycznym „stylu gotyckim”. Na tle ówczesnych 
prac i projektów w duchu romantycznym wyróżnia się

restauracja zamku w Będzinie, przeprowadzona w 1834 
r. przez Franciszka Marię Lanciego. Ruina zamku zbu
dowanego z kamienia została uzupełniona zwieńcze
niem wieży, dopełnieniem wyrw po otworach okiennych 
oraz arkadami ni to mostu, ni to akweduktu. Te dekora
cyjne uzupełnienia zostały wykonane jednak nie w ka
mieniu, lecz w cegle, a więc z czytelnym odróżnieniem 
partii restaurowanych. Zastosowana przez Lanciego 
metoda zasługuje na wyróżnienie na tle ówczesnych 
metod restauratorskich.
Równocześnie z podejmowaniem restauracji prowa
dzone były w Europie gruntowne studia nad historią 
architektury, w szczególności nad architekturą średnio
wieczną. Powstawała baza do podejmowania prac 
opartych nie na domniemaniu, lecz na coraz pełniejszej 
znajomości dziejów architektury i budownictwa. Na 
czoło w tych badaniach wybija się Francja i tu właśnie, 
równolegle do badań nad historią architektury, rozwija 
się nowa metoda restauracji zabytków, w pełni zasługu
jąca na miano „szkoły francuskiej”. Jej czołowym re
prezentantem jest architekt Eugeniusz Emanuel Viollet- 
le-Duc (1814-1879), znakomity znawca architektury 
średniowiecznej oraz twórca znanej francuskiej szkoły 
restauracji zabytków. Napisał wielotomowe, gruntowne 
dzieło o architekturze francuskiej, a jednocześnie zrea
lizował wiele restauracji zabytków, charakterystycz
nych dla głoszonych przez niego zasad: ,,restaurować 
budynek to nie znaczy go utrzymać, naprawić lub prze
robić, to znaczy doprowadzić go do stanu kompletne
go, który być może nawet nigdy nie istniał w określonym 
czasie ’ (np. kompletna odbudowa z ruin zamku Pierre- 
fonds czy murów i baszt Carcassonne). Poczynania 
Viollet-le-Duca znalazły lieznych naśladowców i konty
nuatorów zarówno we Francji, jak i w innych krajach

5

4. Zamek w 1973 r. (fot W. Styliński)
5. Zamek w 1980 r. - RESTYTUCJA (fot B Kornatowski)
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europejskich. Podstawową tendencją było doprowa
dzenie obiektu do „czystości” jego form pierwotnych, 
z usunięciem przekształceń lub przeróbek, którym uległ 
on w ciągu dziejów swego istnienia. Były to prace 
restauratorskie nacechowane intencjami puryzmu sty
lowego, czyli nadawania zabytkom jednolitego, czyste
go charakteru.
Nic też dziwnego, że takie traktowanie zabytków, ich 
oczyszczanie, a jednocześnie dopełnianie domniema
nymi historycznymi formami, wywołało gwałtowne 
sprzeciwy, tym gorętsze, że intencje restauratorów były 
diametralnie różne od romantycznego widzenia zabyt
ku, z jego własnym życiem, jego starością, a nawet 
umieraniem, z ujawnionym w zabytku zwycięstwem 
czasu i sił przyrody nad dziełem rąk ludzkich. Restaura
torzy zyskiwali miano wandali i niszczycieli zabytków. 
Jednym z pierwszych, gwałtownie zwalczających ów
cześnie realizowaną restaurację zabytków, był angielski 

teoretyk sztuki John Ruskin (1819-1900). Niemało prze
ciwników było i we Francji, a także we Włoszech. 
Kontrowersje narastały, osiągając apogeum na przeło
mie XIX i XX w.
W końcu XIX w. ruch restauracji na wielką skalę, połą
czony z radykalnym uzupełnianiem, a nawet przekształ
caniem zabytków, rozwija się w Niemczech, tworząc 
„niemiecką szkołę” o pejoratywnym raczej znaczeniu. 
Niemcy po zwycięstwie nad Francją w 1870 r. znaczną 
część wyegzekwowanej z Francji ogromnej kontrybucji 
przeznaczyli na restaurację zabytków „wielkiej Rzeszy 
Niemieckiej”. W ten sposób w krótkim okresie gotyckie 
katedry w Kolonii i (Jim uzupełniono wieżami i lukami 
przyporowymi, odtworzonymi na podstawie rysunków 
z XIV w. Uzupełniono w stylu romańskim zachodnią 
część katedry w Spirze oraz zakończono i dokompleto- 
wano formy wielu innych średniowiecznych kościołów. 
Doprowadzono do stanu „średniowiecznego” liczne 
ruiny średniowiecznych zamków, jak Wartburg, Mal
bork, Czocha i wiele innych.
Szerokie rozpowszechnienie się tych metod znalazło 
oddźwięk także w Polsce, chociaż wychodzono tu z in
nych pobudek. Przeprowadzono w latach 1875-1886 
restaurację katedry we Włocławku, według koncepcji 
Tadeusza Stryjeńskiego zrealizowanej przez Konstan
tego Wojciechowskiego w „nadwiślańskim stylu”. 
W pewnym zakresie do tego kierunku należała również 
restauracja Sukiennic w Krakowie, dopełniona „gotyc
kimi” podcieniami, według projektu Tomasza Pryliń- 
skiego w latach 1875-1879. Jednak przykłady te należą 
w Polsce do wyjątków. Przeprowadzane wówczas prace 
restauratorskie odznaczały się umiarem, świadomością 
znaczenia i wartości nawarstwień historycznych w ar
chitekturze i unikaniem rozwiązań purystycznych. Ta-

7

6 Rynek Starego Miasta - strona Barssa w 1945 r. (fot. L Sempoliński)
1 Fragment strony Barssa w 1980 r. - ODBUDOWA (fot. K. Nowiński)
8. Rynek Starego Miasta - strona Dekerta ODBUDOWA (fot. B. Kornatowski)
9 Katedra Św. Jana w Warszawie w 1951 r. (fot. E Kupiecki)
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kie stanowisko zajmowali liczni konserwatorzy szcze
gólnie środowiska krakowskiego, gdzie przebiegała 
ożywiona dyskusja na te tematy przy każdej realizowa
nej lub projektowanej restauracji.
Ta rozwaga i unikanieskrajności w koncepcjach restau
racji zabytków, badania oraz dążenie do oparcia prac 
restauratorskich i konserwatorskich na podstawie nau
kowej, przejawiające się w Polsce w drugiej połowie XIX 
w., skłaniają Jerzego Frycza do nazwania tego okresu 
okresem kształtowania się ,.polskiej szkoły konserwa
torskiej”. Sądzę, że istotnie prace konserwatorskie, 
prowadzone w Polsce w drugiej połowie XIX w. i na 
początku XX w. oraz formułowane wówczas zasady 
zasługują na wyróżnienie terminem ..polskiej szkoły”, 
tym bardziej że jest to okres wybujałej działalności 

restauratorskiej,,szkoły niemieckiej”, dość bezceremo
nialnie obchodzącej się z zabytkami, aby tylko nadać im 
cechy jednolitości stylowej i,,wspaniałości”. Jak twier
dził jeden z teoretyków i głównych realizatorów restau
racji tego kierunku Bodo Ebhardt - należy wszystkie 
ruiny doprowadzić do dawnej świetności. Trwająca przy 
tym nieustannie, od czasów Ruskina, krytyka i gwałtow
na opozycja przeciwko tak pojętej restauracji wzrasta. 
Opiera się ona jednak głównie na romantycznym deter- 
minizmie, czemu dał wyraz m in. znany pisarz francuski 
Anatol France, sprzeciwiając się wymianie zniszczo
nych kamieni - ,,ten kamień był wykończony przez 
najbardziej potężnego rzeźbiarza - czas. Nie ma on ani 
młotka, ani dłuta - ma do użycia deszcz, światło księży
ca i wiatr północny” (A. France, Pierre Woziere, Paris 
1899).
Z podobnie deterministycznych założeń wychodzi rów
nież teoria filozoficzna ochrony zabytków, która stała 
się podstawą nowej szkoły konserwacji zabytków, 
,.szkoły austriackiej”. Wyrazicielem tej szkoły był Alois 
Riegl, który twierdził, że należy odrzucić jakąkolwiek 
ingerencję w formę i substancję zabytku, pozostawiając 
go ze wszystkimi śladami zniszczeń i przeróbek, którym 
uległ w swych dziejach. Ta ułatwiona teoria, umożliwia
jąca niepodejmowanie żadnych prac przy obiektach 
zabytkowych, została gorąco przyjęta przez historyków 
sztuki, przerażonych wynikami radykalnych poczynań 
restauratorskich. Mniej entuzjastycznie została przyjęta 
przez praktyków konserwatorów realizujących zabez
pieczenie i konserwację zabytków. Zmusiła jednak do 
oględnego stosowania dotychczasowych metod i do 
poszukiwań technicznych i technologicznych zabie
gów, aby utrwalać zabytki bez naruszania ich substan
cji. Jednak można stwierdzić, że zarysował się w po-

10. Katedra Św. Jana w 1980 r. REKONSTRUKCJA I ODBUDOWA (fot B 
Kornatowski)
11 Mury obronne Starego Miasta w Warszawie - REKONSTRUKCJA (fot. B 
Kornatowski)
12. Paskiem ciemnego cementu oddzielono mur autentyczny od dobudowane
go (fot K Nowiński)
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czątkach naszego wieku pewien dualizm: głoszonych 
teoretycznych zasad oraz często niezgodnych z nimi 
praktyk realizacyjnych, szczególnie wobec słabości te
chnicznych i technologicznych metod, które pozwoliły
by na zachowanie zabytku. Zaczęto wówczas np. zabez
pieczać kamień przez fluatowanie, czyli nasycanie roz
tworem soli kwasu fluorokrzemowego, co po pewnym 
czasie okazało się środkiem nie tylko nietrwałym, lecz 
i niebezpiecznym dla obiektów kamiennych.
Teoria Riegla trafiała niekiedy w konflikty dość zasadni
cze, jak stało się to po katastrofie zawalenia się kampa- 
nili na placu Św. Marka w Wenecji w 1902 r. Po wielu 
deliberacjach kampanila została odtworzona jako ko
nieczny element kompozycyjny. A więc uznano, że 
w obliczu katastrofy może zajść konieczność nie tylko 
restauracji, lecz nawet odtworzenia zabytku. Ciekawym 
przykładem konfliktu z zasadami Riegla stał się problem 
restauracji Zamku Królewskiego na Wawelu. W 1905 r. 
Zamek zwolniono z funkcji koszarowych i zostały pod
jęte prace przy jego odnowieniu pod kierunkiem archi
tekta Zygmunta Hendla. Przedstawiono projekt uwol
nienia renesansowych krużganków z dziewiętnastowie
cznego obmurowania. Mimo oczywistej słuszności tego 
projektu, został on odrzucony w 1908 r. przez ówczes
nego generalnego konserwatora w Wiedniu Maksa 
Dvoraka, historyka sztuki i teoretyka, rozwijającego 
idee rieglowskie. Oczywiście zasady Riegla i Dvoraka 
nie mogły być stosowane do zdeprecjonowanego aus
triackimi przeróbkami Zamku Królewskiego na Wawelu. 
Prace prowadzone zarówno przez Hendla, jak i od 1916 
r. przez Adolfa Szyszko-Bohusza wykonywano w myśl 
jedynie słusznej zasady przywrócenia Zamkowi królew
skiego splendoru, opierając się na reliktach dawnej
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architektury i badaniach naukowych. W ten sposób 
historyczne warunki i stan naszych czołowych zabyt
ków zmuszał po prostu do znacznego udziału prac 
restauratorskich oraz rezerwy do ,.austriackiej szkoły” 
zasad Riegla i Dvoraka. Jednak zarówno w działaniach 
realizacyjnych, jak i w uchwałach zjazdów polskich 
miłośników zabytków wyczuwalny jest wpływ idei He
glowskich, wyrażający się w umiarkowaniu i poszuki
waniu kompromisu. Ten racjonalny umiar w ustalaniu 
kierunku konserwacji zabytków, dostosowanego do 
warunków oraz losów zabytków w Polsce, już wówczas 
nabierał cech ,,polskiej szkoły”, stawiającej na pierw
szym planie nie ambicje architektonicznej twórczości, 
działającej kosztem autentyczności zabytku, i nie abs
trakcyjne założenia determinizmu rieglowskiego, lecz 
troskę o właściwą formę i trwałość pomników kultury 
narodowej.

Powojenne odtwarzanie
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. pozwoliło na 
wzmożenie i zjednoczenie wysiłków ochrony zabytków. 
Niezwłocznie powołano służbę konserwatorską w kraju 
i centralny organ w ramach administracji państwowej. 
Już w 1918 r. ukazał się dekret o ochronie zabytków, 
zastąpiony w 1928 r. Rozporządzeniem Prezydenta 
z mocą ustawy. Należy podkreślić nowoczesność ujęcia 
spraw w tym dokumencie i szerokie znaczenie definicji 
zabytku, obejmującego wielorakie przejawy działalnoś
ci człowieka, w tym również zespoły obiektów i zabytko
we rozplanowania miast, a także ogrody i parki. Ustawa 
nie wprowadza żadnych limitów czasowych do uznania 
obiektu za zabytek. Wymieniam te okoliczności, gdyż są 
one wyróżniającym wkładem myśli polskiej w całym 
światowym dorobku legislacyjnym. (Ustawa ta działała 
w Polsce aż do 1962 r., kiedy w nowej ustawie ujęto 
zabytki w szersze pojęcie,.dobra kultury” oraz zmienio
no elementy dotyczące nowych stosunków społecz
nych i administracyjnych).
Po pierwszej wojnie światowej przed konserwatorami 
polskimi stanęły ogromne zadania. Lata 1914-1918 
przyniosły wielkie zniszczenia na ziemiach polskich.
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13- Zniszczony ratusz w Gdańsku

14- Ratusz gdański obecnie RESTAURACJA (fot. W Pawelec)

16 Te same budynki po tych pracach KONSERWACJA (fot. J. Milka)

Na kongresie konserwatorskim w Atenach w 1931 r. 
delegat polski Alfred Lauterbach, historyk sztuki i wy
bitny znawca problemów konserwatorskich, powiedział 
m.in.: ,,Restauracja bardziej lub mniej daleko posunięta 
będzie zawsze absolutnie konieczna, nawet wówczas, 
gdy pewna hipokryzja nadaje jej nazwę konserwacji"

15. Zespól tzw. jatek śledziowych przy rynku w Legnicy przed podjęciem prac 
konserwatorskich (fot. J. Pilch)

Niemcy spalili całe zabytkowe śródmieście Kalisza, 
w działaniach wojennych zostały zniszczone lub ciężko 
uszkodzone takie zabytki, jak np. kolegiata w Wiślicy, 
kościoły w Siennie, Falkowie, zamki w Brzeżanach, 
Lisku, Żółkwi, liczne pałace i dwory, jak np. Bohorod- 
czany, Sosnowica i inne.
Jednocześnie z odbudową i restauracją zniszczeń pod
jęto restaurację i konserwację zabytków szczególnie 
ważnych dla kultury polskiej. Podjęto gruntowne prace 
przywrócenia do dawnej świetności Zamku Królewskie
go w Warszawie oraz kontynuowano prace przy Zamku 
Królewskim na Wawelu. Te dwa obiekty stanowiły naj
większe pozycje w budżecie państwowym przeznaczo
nym na cele ochrony i konserwacji zabytków. Prace na 
Wawelu wspomagane były poza tym ze środków społe
cznych, pozyskiwanych słynnymi ..cegiełkami”.
Zakres prac w kraju był bardzo rozmaity - od pełnej 
odbudowy, jak w Wiślicy czy Brochowie, do subtelnych 
zabiegów konserwatorskich, jak na przykład przy za
bezpieczaniu ruin zamku w Trokach. Podstawą podję
cia prac było zawsze dążenie do przywrócenia lub 
ukazania zagubionych wartości kulturowych. W Za
mościu odrestaurowano ratusz z przywróceniem form 
renesansu zatartych w XIX w., w Warszawie odsłonięto 
mury obronne średniowiecznego miasta oraz gotycki 
most. Każda z tych prac w pewien sposób kolidowała 
z tezami rieglowskimi, lecz kolizje te były dość powsze
chne w Europie. Odbudowano, a nawet odtworzono 
wiele zabytków zniszczonych w czasie wojny, jak na 
przykład domy mieszkalne podcieniowe czy ratusz 
w Arras we Francji lub katedrę i hale w Ypres w Belgii. 
Nawet całkowite odtworzenie znalazło tu pełne uzasad
nienie i społeczne uznanie. Nie znaczy to, aby romanty
czne idee Ruskina-Riegla poszły w zapomnienie. Zna
lazły one we Francji tak zagorzałego stronnika, jak 
Achille Carlier, który, nie znając zresztą prac Riegla 
i Dvoraka, mienił siebie autorem doktryny „konserwo
wać nie restaurować" i wrogiem intelektualizmu. Sama 
zasada „konserwować - nie restaurować” była wów
czas głoszona powszechnie, chociaż realizacje 
w ogromnej większości należały do zakresu restauracji. 

Uchwały tego kongresu nie były nacechowane doktry- 
nalnością, zalecały unikanie odtworzeń, z tym że „w 
wypadku, gdyby odtworzenie stało się nieuniknionym 
czy to skutkiem powstałego uszkodzenia, czy zniszcze
nia, należy, zdaniem Kongresu, uszanować historyczne 
i artystyczne oblicze, które przeszłość zabytkowi nada
ła, i nie narzucać mu stylu pewnej jednej epoki" (M. 
Lalewicz, Sprawozdanie z międzynarodowej kónferen- 
cji. zwołanej w 1931 r. w Atenach; Warszawa 1932, s. 10). 
Rzetelna wypowiedź Alfreda Lauterbacha i nacechowa
ne realizmem uchwały kongresu odpowiadały założe
niom prac konserwatorskich, podejmowanych w tym 
czasie w Polsce. Wymienić tu można jako przykłady: 
restaurację zespołu klasztoru dominikanów w Sando
mierzu (arch. Jarosław Wojciechowski), odbudowa ko
legiaty w Wiślicy (arch. Adolf Szyszko-Bohusz), restau
racja Zamku Królewskiego w Warszawie (arch. Kazi
mierz Skórewicz), przywrócenie dawnego oblicza prze
robionemu na cerkiew kościołowi pijarów w Warszawie 
(arch. Oskar Sosnowski). Rzetelność wstępnych badań 
i studiów oraz umiar w uzupełnieniach były cechą tych 
prac, dyskutowanych zresztą i konsultowanych w To
warzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości, aktyw
nej, społecznej organizacji fachowej (w Warszawie, 
Krakowie i Wilnie).
W tym okresie zostały również podjęte badania i studia 
całych zespołów miejskich, historycznych ośrodków 
miast. Ujmowane były w nich zarówno problemy kon
serwatorskie, jak i urbanistyczne, aby zapewnić tym 
ośrodkom wydobycie ich wartości zabytkowych, a jed
nocześnie włączyć je do współczesnego życia miasta. 
Takie opracowanie podjęto dla Zamościa i Sandomie
rza, a nowa ta metoda, dziś nazywana rewaloryzacją, 
miała objąć i inne miasta. Motywacje poczynań tego 
okresu w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków 
można znaleźć w wypowiedzi Alfreda Lauterbacha 
z 1938 r.: ,.Konieczność odbudowy po wielkiej wojnie 
(1914-1918 J.Z.) wielu cennych zabytków, a nawet ca
łych zespołów zabytkowych wysunęła siłą faktów zasa
dę historycznej restauracji i rekonstrukcji, a niechęć do 
tej metody maleje w miarę posiadania ścisłych danych 
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i operowania konkretnymi materiałami, a nie domysłami 
i fantazją, jak to działo się często przy restauracjach 
,,historycznych" ubiegłego stulecia”.
Wypowiedź ta określa i zamyka okres II Rzeczypospoli
tej, stwierdzając, że losy zabytków polskich nie pozwoli
ły na stosowanie w czystej formie zasady - „konserwo
wać nie restaurować” - że restauracja, a nawet odtwa
rzanie były konieczne. I właśnie ta wypowiedź padła 
w przeddzień nowego okresu, kiedy zawarte w słowach 
Lauterbacha stwierdzenia stają się jedyną możliwą for
mą działania wobec tragicznego zagrożenia nie tylko 
dorobku kultury polskiej, lecz samego bytu narodo
wego.

Świadoma odbudowa

Czas drugiej wojny światowej i okupacji był okresem 
rozpaczliwej i dramatycznej walki o istnienie narodu 
polskiego i o uratowanie dorobku jego kultury, przy 
czym, przy największych nawet stratach nie zaistniał 
moment rezygnacji. Również w odniesieniu do dziedzic
twa architektonicznego, które uległo programowemu 
zniszczeniu przez hitlerowskiego okupanta, niezmien
na była postawa utrzymująca, że dziedzictwo to, jako 
symbol polskiej kultury, będzie odbudowane, odrestau
rowane lub nawet odtworzone. Takie założenia odnaj
dujemy w tajnych pracach różnych zespołów oraz w tro
skliwym zabezpieczaniu i ratowaniu wszelkich materia
łów niezbędnych dla przyszłych prac odbudowy za
bytków.
Od 1945 r. jesteśmy w Polsce świadkami zjawiska nie
zwykłego: w kraju straszliwie zniszczonym, pozbawio
nym podstawowych elementów egzystencji, równole
gle z odbudową zakładów produkcyjnych, mieszkań 
i urządzeń komunalnych, niezbędnych dla funkcjono
wania życia społecznego, przejawiona została przez 
władze i społeczeństwo troska o zabezpieczenie, a na
stępnie o odbudowę i restaurację zabytków. Zjawisko 
to, zauważone i ocenione w świecie, zyskało uznanie 
i szacunek jako przejaw polskiego patriotyzmu.
Istotnie, myśli i dążenia konserwatorów polskich oraz 
koncepcje dojrzewające w konspiracji okazały się po 
wyzwoleniu zgodne z dążeniami społeczeństwa, które 
udzieliło im pełnego poparcia. Motywacje odbudowy, 
a nawet odtworzeń obiektów zabytkowych nawiązywały 
do tez konferencji ateńskiej z 1931 r. i wypowiedzi A. 
Lauterbacha; przekształciły się one w konkretny pro
gram, który ująłem w artykule, opublikowanym w 1946 
r„ gdzie m.in. pisałem: ,,.. Z premedytacją wydarto całe 
strony naszej historii, pisane kamiennymi zgłoskami 
architektury. Nie możemy na to się zgodzić. Poczucie 
odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga 
się odbudowy tego, co nam zniszczono, odbudowy 
pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu kon
serwatorskiego... Sprawa zabytków jest podstawowym 
zagadnieniem społecznym - zagadnieniem kultury na
rodu. Nie możemy wobec nich stosować jednostronnie 
abstrakcyjnej teorii, musimy uwzględniać potrzeby dnia 
dzisiejszego..."
Było to więc świadome, bez hipokryzji, odejście od 
doktryny rieglowskiej. Nie było ono tworzeniem nowej 
doktryny, lecz tylko przejęciem metody postępowania 
w okolicznościach szczególnych, dramatycznych. I pro
gram ten został przyjęty w Polsce przez historyków 
sztuki i teoretyków konserwacji, a nawet po pewnych 
wahaniach przez zwolenników teorii Riegla. Ważki był 
w tym wypadku głos prof. Ksawerego Piwockiego, który 
aprobując tezy programu, a nawet konieczność w pew

nych wypadkach odtworzeń zabytków, przestrzegał, 
i słusznie, przed tendencjami purystycznymi oraz przed 
zbyt daleko idącym odtwarzaniem wnętrz (K. Piwocki, 
Uwagi o odbudowie zabytków, „Biuletyn Historii Sztuki 
i Kultury”, z. 1/2, 1948, s. 49-59).

A więc „szkoła” czy szkoła?
Realizacja według przyjętych metod i programu odbu
dowy całych zespołów staromiejskich w Warszawie, 
Gdańsku, Poznaniu odbiła się szerokim echem w śro
dowiskach konserwatorskich. Zresztą chętnie przed
stawialiśmy nasze zamiary i realizacje na międzynaro
dowych wystawach, kongresach i konferencjach w celu 
uzyskania krytycznych uwag i opinii konserwatorów. 
Przecież podejmowaliśmy prace, które w pewien spo
sób podrywały przyjęte ogólnie pryncypia konserwator
skie, stawiające na pierwszym miejscu autentyczność 
zabytku i eliminujące kopie. Nic dziwnego, że przyjęte 
w Polsce metody były niekiedy przyjmowane krytycznie 
i termin „polska szkoła” brzmiał w tym kontekście 
ujemnie. Jednak jasne i uczciwe wyjaśnienie naszych 
motywów działania znalazło ostatecznie zrozumienie, 
szczególnie u tych, którzy zapoznali się z wynikami 
prac. Takie zrozumienie wykazał m.in. prof. Roberto 
Pane z Neapolu, światowej sławy historyk architektury 
i znawca problemów konserwacji zabytków. Napisał on 
w 1957 r.: .... Ani Carta del Restauro, ani inne zalecenia
różnego pochodzenia nie mogły przewidzieć, nawet 
w przybliżeniu, ogromu zniszczeń dziedzictwa kultural
nego, a w szczególności architektonicznego, które mo
że spowodować wojna na dużych obszarach i w kon
sekwencji stworzyć konieczność podjęcia wszelkich 
sposobów dla ratowania i odbudowy zabytków, aby 
uniknąć ich całkowitej zagłady, nawet w sprzeczności 
z normami stosowanymi w czasie pokoju. . . A następnie: 
... pełna troska konserwatorów polskich, wspomagana 
jednomyślnym uczuciem społeczeństwa " przy odbudo
wie dawnego oblicza zabytkowych zespołów miejskich 
... znajduje pełne uzasadnienie ". Podobne stanowisko 
zajął w swych wypowiedziach prof. Walter Frodl z Wied
nia, były prezes Urzędu Konserwatorskiego Austrii, zna
ny teoretyk konserwacji zabytków i wybitny autorytet 
w tym zakresie. Pisał on m.in.: ,,Odbudowa po 1945 r. 
miast polskich, a przede wszystkim stolicy Warszawy, 
była wybitnie politycznym zadaniem. Odtworzenie his
torycznego środowiska dało, zagrożonemu zagładą na
rodowi, widoczną i odczuwalną jego narodową prze
szłość. Te zadania, przeprowadzone w podziwu godnej 
rozległości i z wielką akrybią, były przez dłuższy czas nie 
rozumiane i naturalnie tu i tam w środowisku konserwa
torów i architektów natrafiały na sprzeciwy. Mogło to 
niekiedy, przynajmniej według moich doświadczeń, 
prowadzić do zaciemnienia pojęcia konserwacji zabyt
ków..." Frodl podkreślił tu niebezpieczeństwo szerokie
go i bezkrytycznego naśladowania polskich metod, 
jeżeli kto chce „polskiej szkoły”, metod i programu, 
które miały i powinny mieć charakter wyjątkowy. Dlate
go też przy opracowywaniu tez tzw. Karty Weneckiej 
w 1964 r. przyjmowano te tezy jako instrumenty normal
nego działania konserwatorskiego, a nie tych szczegól
nych warunków, w których musiała przebiegać i kształ
tować się odbudowa zabytków w Polsce. Lepiej zatem 
nie mówić o „polskiej szkole konserwacji zabytków”, 
gdyż nie jest to żadna doktryna, lecz właśnie wyjątek. 
Trzeba dodać, że na warunkach odstępstwa od doktry
ny, wobec zniszczeń wojennych, przeprowadzono od
budowy i odtworzenia zabytków również we Włoszech, 
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we Francji i w Niemczech. Oficjalnie głoszono przy tym 
tezy o nieuzupełnianiu zniszczonych części budynków 
lub uzupełnianiu ich w sposób widoczny. W praktyce 
doprowadzono obiekty do kompletnej całości, szybko 
i dyskretnie. We Francji mamy przykład całkowitej od
budowy w dawnych formach miasta Saint Mało, położo
nego nad kanałem La Manche i straszliwie zniszczone
go podczas desantu aliantów w 1944 r. Przytaczam te 
przykłady, aby wskazać, że nie tylko my stosowaliśmy 
odstępstwa od ścisłych zasad konserwatorskich, co 
podważa pojęcie tak rozumianej „polskiej szkoły”.

Za przykładem Polski

Istnieje pewien zespół cech działalności konserwator
skiej w Polsce pozytywnych, uznawanych i cenionych 
w świecie, cech, mających za sobą pewną tradycję 
wielkiego wysiłku i wielkiego wkładu w dzieło ochrony, 
restauracji i odbudowy zabytków. Jest ich niemało 
i chciałbym określić najistotniejsze.
Ogromnie ważną sprawą w problemach konserwacji 
i restauracji zabytków są gruntowne i wszechstronne 
studia. Służą temu prowadzone w Polsce prace inwen
taryzacyjne oraz opracowania monograficzne prowa
dzone i publikowane przez Instytut Sztuki PAN, Ośro
dek Dokumentacji Zabytków i inne placówki naukowo- 
badawcze. Pracom i publikacjom tym towarzyszą bada
nia i publikacje w zakresie technicznych i technologicz
nych problemów konserwatorskich oraz odpowiednia 
sprawozdawczość w czasopismach i innych wydawnic
twach poświęconych sprawom zabytków.
Niezmiernie istotną sprawą jest kształcenie kadr kon
serwatorskich różnych specjalności. Taką specjalisty
czną formę wykształcenia daje Instytut Zabytkoznaws- 
twa i Konserwatorstwa na Uniwersytecie im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Również w zakresie tzw. obiek
tów ruchomych, to jest malarstwa, rzeźby, grafiki i sztu
ki zdobniczej, istnieją specjalne wydziały w akademiach 
sztuk pięknych w Warszawie i w Krakowie. Poza tym na 
politechnice w Warszawie i w Krakowie działają studia 
podyplomowe konserwacji zabytków dla architektoni
cznych i zbliżonych specjalności.
Szczególny nacisk położono na studia i prace związane 
z historycznymi ośrodkami miejskimi. Ścisłe zespolenie 
problematyki urbanistycznej i konserwatorskiej i trakto
wanie historycznych zespołów jako żywych elementów 
współczesnego miasta należy niewątpliwie do dużych 
osiągnięć polskich; można by tu widzieć pewien wkład 
„szkoły polskiej". Polscy konserwatorzy- urbaniści byli 
i są zapraszani na konsultacje w tym zakresie do innych 
krajów, mają za sobą liczne publikacje i aktywny udział 
w odpowiednich organizacjach międzynarodowych. 
Warto w związku z tym przytoczyć charakterystyczny 
moment, że francuski minister Andre Malraux, uzasad
niając w Zgromadzeniu Narodowym projekt nowej usta
wy o ochronie zabytków, która miała uwzględniać jako 
zabytki również zespoły miejskie, powołał się na przy
kład Polski i Warszawy.
Duże znaczenie miało powołanie w 1950 r. specjalisty
cznego przedsiębiorstwa pod nazwą Pracownie Kon
serwacji Zabytków. Łączy ono w swych ramach specja
listów wszelkiego rodzaju z różnych dziedzin architek
tury, budownictwa i związanych z tym specjalności 
technicznych i rzemieślniczych. Pracownie podejmują 
również studia, badania i sporządzają dokumentację 
architektoniczno-techniczną zarówno dla poszczegól
nych obiektów, jak i całych zespołów miejskich. Poza 

tym w pracowniach czynne są laboratoria i specjalne 
działy konserwacji malarstwa oraz polichromii ścien
nych, rzeźby, grafiki, wyrobów z drewna, metali i cera
miki, tkanin, witraży, a nawet organów. Wielotysięczny 
zespół podzielony na liczne oddziały filialne na terenie 
całego kraju spełnia wielorakie prace i, obok wieko
wych już mistrzów reprezentujących zanikające umie
jętności rzemieślnicze, kształci również młodą kadrę. 
Prace przedsiębiorstwa są znane również poza granica
mi Polski, mają dobrą renomę i dlatego przedsiębiors
two to wykonuje złożone prace konserwatorskie w róż
nych krajach Europy i Afryki. Tak wielostronny instru
ment do realizacji złożonych zadań konserwatorskich 
jest jedyny w swoim rodzaju.
Podejmowane prace badawczo-naukowe w placów
kach przy wyższych uczelniach i PKZ przyniosły dzięki 
udziałowi specjalistów m.in. takich dziedzin, jak che
mia, wartościowe rezultaty o dużym ogólnym znaczeniu 
w zakresie konserwacji kamienia i innych materiałów 
budowlanych (znane są szeroko nazwiska prof. Wiesła
wa Domasłowskiego z Torunia czy dra Janusza Leh
manna z Poznania).
Polska przez swoich przedstawicieli jest stałym, aktyw
nym uczestnikiem różnych międzynarodowych akcji, 
kongresów i konferencji oraz organizacji związanych 
z ochroną i konserwacją zabytków. Podpis przedstawi
ciela Polski figuruje na Karcie Weneckiej. Wielka mię
dzynarodowa organizacja - Międzynarodowa Rada 
Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych (ICOMOS) 
powstała w Polsce w 1965 r. Przez wiele lat przewodni
czącym Rady był prof. Stanisław Lorentz, a obecnie 
wiceprezesem ICOMOS jest dr hab. Krzysztof Pawłow
ski. ICOMOS ma czterech honorowych członków, w tym 
dwóch Polaków (St. Lorentz i J. Zachwatowicz). Przyta
czam te różne elementy dla potwierdzenia, że działal
ność w zakresie ochrony zabytków w Polsce jest wyso
ko ceniona w świecie w środowiskach konserwator
skich i nie tylko. Daje to powód do satysfakcji i zachętę 
do bardziej aktywnej i skutecznej ochrony i konserwacji 
zabytków w Polsce, lecz nie daje dostatecznych pod
staw do nazywania tej działalności „polską szkołą kon
serwacji i rekonstrukcji zabytków”.
Pojęcie szkoły wiąże się, jak usiłowałem powyżej wyka
zać, z pewną doktryną filozoficzną. My, w Polsce nie 
tworzyliśmy doktryny, lecz w obliczu tragedii i losów 
naszych zabytków zastosowaliśmy pewne, konieczne 
w danej sytuacji metody. Bo ideą przewodnią działal
ności konserwatorskiej jest zachowanie i należyte 
utrzymanie pomników kultury narodowej i zespolenie 
ich z życiem współczesnych i przyszłych pokoleń.

Jan Zachwatowicz
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Polskie zdroje
Inicjując w „Spotkaniach z zabytka
mi" cykl artykułów poświęconych 
polskim miejscowościom kąpieli
skowym i uzdrowiskowym pod 
wspólnym tytułem „Polskie zdroje”, 
we wstępie wypada zacząć od przy
słowiowych już „starożytnych Rzy
mian". No bo przecież nie kto inny, 
jak właśnie antyczni Rzymianie 
ukształtowali na europejskim konty
nencie pojęcie „balneum", czyli do
mowej łazienki, które z czasem roz
winęło się w publiczne zakłady ką
pielowe - „balnea”.
Od około przełomu naszej ery, 
głównie dzięki aspiracjom cesar
skich władców, zaczęły pojawiać się 
„thermae" - wielofunkcyjne archi
tektoniczne kolosy o charakterze 
nie tylko kąpielowym i leczniczym, 
lecz także rekreacyjnym, rozrywko
wym, towarzyskim, nierzadko od
grywające znaczącą rolę społecz
no-kulturalną, wyróżniające się mo
numentalnym wyrazem przestrzen
nym oraz bogatymi formami archi
tektonicznymi i artystycznymi 
zwłaszcza jeśli chodzi o wnętrza - 
wręcz przepychem.
Oczywiście warunkiem funkcjono
wania łazienki i term była woda 
Tam, gdzie jej brakowało na miej
scu, czystą, nierzadko nie pozba
wioną walorów leczniczych wodę 
sprowadzano za pomocą przemyśl
nie skonstruowanych dzieł sztuki 
inżynieryjnej - akweduktów. Tam 
zaś, gdzie istniały źródła wód cie
płych, zwłaszcza leczniczych, roz
wijały się ośrodki i miejscowości ką
pieliskowe o złożonych nazwach, 
w których jedno ze słów to „aquae" 
- wody. I tak dawne Aquae Helveti- 
cae (w Szwajcarii pod Zurychem) 
lub Aquae Pannonicae (w Austrii 
pod Wiedniem) to słynne do dziś 
„bady” - Baden. Do najbardziej 
znanych należała Civitas Aurelia 
Aquensis (badeńskie Baden-Ba- 
den). Tradycje rzymskie kontynuo
wane są również przez liczne miej
scowości uzdrowiskowe i kąpieli
skowe dzisiejszej Francji, których 
złożone nazwy mają wspólny trzon 
„les-Bains”, np. niegdysiejsze Aqu
ae Gratianae (sabaudzkie Aix-les- 
Bains). W samej Italii do słynniej
szych kąpielisk należały usytuowa
ne nad Zatoką Neapolitańską Baiae 
i Puteoli (dziś Pozzuoli), a tradycje 
kąpieliskowe miast włoskich sygno
wane są dziś przez nazwy z trzonem 

„Bagni", np. słynne we wczesnym 
średniowieczu toskańskie Bagni di 
Lucca.
Średniowiecze i renesans podtrzy
mywały zainteresowanie walorami 
uzdrowiskowymi wód i źródeł lecz
niczych, tyle że w stopniu większym 
niż dawniej, przydając ich odkryciu 
i oddziaływaniu treści legendarne 
lub baśniowe, a nawet wiążąc je 
z ingerencją mocy nadprzyrodzo
nych. Tak więc np. w mrokach dzie
jów i legend wczesnego średniowie
cza toną początki czeskiego kąpieli
ska, któremu przywilej cesarski na
dał w 1370 r. Karol IV Luksemburski, 
jego też imieniem zostało ono na
zwane - słynny Karlsbad, dzisiejsze 
Karlovy Vary. Później, bo w począt
kach XVII w., eksploatowano źródło 
lecznicze w innej czeskiej miejsco
wości, nazwanej w początku XIX w. 
imieniem cesarzowej Marii Teresy 
Marienbad, równie słynne dziś Ma
riańskie Łaźnie.
Wczesnego średniowiecza sięga 
tradycja niektórych uzdrowisk Pol
ski, zwłaszcza Dolnego Śląska, np. 
Cieplic i Lądka Zdroju.
Czasy renesansu podjęły, a baroku 
rozwinęły jeszcze jeden nurt kultu
rowy wywodzący się również z 
rzymskich tradycji, nurt warunko
wany nawracającymi i pogłębiający
mi się uciążliwościami i niewygoda
mi życia w mieście, zwłaszcza latem. 
W ślad za powstającymi podmiejski
mi i wiejskimi rezydencjami wład
ców, a później szlachty - zaczęli 
wznosić podmiejskie i wiejskie dwo
ry patrycjusze i bogatsi mieszczanie 
z większych ośrodków miejskich, 
bądź jako folwarki o znaczeniu pro
dukcyjnym, przystosowane jednak 
do sezonowego, okresowego poby
tu i wypoczynku właściciela lub 
dzierżawcy, bądź też w XVII i XVIII w 
coraz częściej przyjmujące charak
ter rezydencji stałych.
Narastające od XIX w. przemiany 
związane z eksplozją ery industriali- 
zacyjnej oraz jej konsekwencjami 
m in. pogłębiającymi się tendencja
mi odwracania się od miasta - za
częły się coraz bardziej nasilać. Jeśli 
do tego dodamy zainteresowanie 
przyrodo- i wodolecznictwem 
w czasach nowożytnych, w XIX w. 
upowszechnione i unaukowione 
dzięki zainicjowanym w Europie 
Środkowej akcjom Ślązaka Priess- 
nitza (stąd ...prysznic) i księdza 

Kneippa otrzymamy tło historycz- 
no-kulturowe wyjaśniające zjawi
sko żywiołowego rozwijąnia się od 
pierwszej połowy XIX w. starych 
i powstawania w Europie licznych 
nowych „badów” i „kurortów" 
uzdrowisk oraz modnych miejsco
wości kąpieliskowo-wypoczynko- 
wych.
Specyficzny charakter tych miej
scowości z dominacją sezonowej 
rytmiki napływu gości - szukają
cych tutaj zdrowia, wypoczynku 
lub... rozrywki - wywierał przemoż
ny wpływ na ich kształt przestrzenny 
oraz kierunki rozwoju ich architek
tury. Przede wszystkim, zgodnie ze 
społecznym zapotrzebowaniem, 
wznoszono w tych miejscowoś
ciach stosunkowo niewielkie wille 
i pensjonaty, czynne zazwyczaj tyl
ko latem, a więc miłe i atrakcyjne dla 
oka z zewnątrz, zaś często skromne, 
nawet wręcz prymitywnie wyposa
żone w środku. Ich różną od miej
skich kamienic lekkość, rzec można 
wręcz letnią sielskość, podkreślano 
przez stosowanie jako materiału bu
dowlanego drewna bądź też mie
szanej drewniano-ceglanej kon
strukcji szkieletowej. Charakterys
tycznym detalem tych willi i pensjo
natów były liczne, często bogato 
zdobione drewniane loggie, weran
dy i balkony. Również lekką, wręcz 
pawilonową formę przydawano pi
jalniom wód mineralnych, spacero
wym galeriom, a początkowo nawet 
i domom zdrojowym. Dopiero z cza
sem te ostatnie, zwłaszcza obliczo
ne na całoroczną działalność kąpie
liskowe i leczniczo-sanatoryjne 
kombinaty zaczęły przybierać 
kształty przypominające raczej bo
gate, murowane pałace.
No i do tego zieleń przydomowa, 
uliczna, parkowa, a nawet leśna, 
wpisana wraz z malowniczą archite
kturą w rozrzeżbiony, często wręcz 
górzysty krajobraz stała się jed
nym z głównych, jeśli nie decydują
cych wyróżników miejscowości 
uzdrowiskowych, kąpieliskowych 
i wypoczynkowych.

Tym wypunktowanym wyżej ce
chom dziewiętnastowiecznych „ku
rortów" i „badów” całkowicie od
powiadał Sopot, którego prezenta
cją otwieram cykl artykułów poświę
conych polskim kąpieliskom 
i uzdrowiskom.
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Sopot sięga tradycjami wczesnego średniowiecza, jednakże nie jako kąpielisko, 

lecz gródek strażniczy morskiego pogranicza. Reliktem gródka jest grodzisko 

wznoszące się ną wyniosłej krawędzi skarpy - dawnego nadmorskiego klifu. 
W późnym średniowieczu Sopot był położoną na gruntach oliwskich cystersów 

wsią rolniczą, a zapewne i rybacką.

Dobra tej wsi od XVI w. przechodziły stopniowo we władanie patrycjuszy 

i bogatych mieszczan gdańskich. Z czasem wznieśli oni tutaj kilkanaście letnich 

rezydencji - ..dworów' nierzadko tak okazałych i wygodnych, że mogły one 

doraźnie gościć nawet przebywających w okolicy władców. Do znamienitszych 

dworów należały Dwór II („Hiszpański”), Dwór IV („Angielski”), a zwłaszcza 

Dwór XI („Francuski"), w którym rezydowali: w 1697 r. - Franciszek Ludwik 

Burbon książę Conti, w 1710 r. - król August II. a w 1733 r. - król Stanislaw 

Leszczyński W Dworze Karlikowskim w 1660 r. mieszkał król Jan Kazimierz 

z królową Marią Ludwiką. Rozwój i sławę sopockie dwory zawdzięczały dogod

nemu i malowniczemu położeniu na bezpiecznie wyniesionym tarasie otwiera

jącym od wschodu i południa ponad krawędzią skarpy rozległy widok na wody 

zatoki, na brzeg piaszczystej plaży i na sylwetę pobliskiego Gdańska. Od 

zachodu taras zamykała i osłaniała monumentalna ściana stoków zalesionej 

wysoczyzny morenowej. Z tych to stoków wypływały przecinające taras i skarpę 

liczne bystre potoki, których wody piętrzono w niewielkie stawy zdobiące 

ogrody, a także przemyślnie wykorzystywano do hodowli ryb oraz napędzania 

różnych młynów.

Po zniszczeniach wojny z 1734 r. Sopot odbudowywał swoje dwory już nie pod 

auspicjami Gdańska, lecz ziemiańskich rodów pomorskich, głównie Przeben- 

dowskich i Sierakowskich. Zabudowania i ogrody dworów ciągnęły się wzdłuż 

drogi dzisiejszej ulicy Bohaterów Monte Cassino, biegnącej od stoków wyso

czyzny w kierunku wschodnim, poprzez taras i skarpę, ku zatoce. Poniżej 

parkowo-dworskich zespołów Sopotu „górnego" w drugiej połowie XVIII w. 

rozwinęła się wzdłuż piaszczystego brzegu morskiego wieś rybacka.

Krajobrazowe i kąpieliskowe walory Sopotu potrafił docenić, wykorzystać

i
1. Plan Sopotu z zaznaczeniem najważniejszych 
obiektów: a - skarpa, b - drogi powstałe przed 1800 
r„ c - drogi powstałe do około 1850 r„ d - wody 
istniejące, e - wody nieistniejące; 1 - kapliczka 
u skrzyżowania dróg. 2 - dawna karczma (Al. Niepo
dległości 801-803). 3 - dworek naczelnego lekarza 
uzdrowiska (ul. Bohaterów Monte Cassino 11), 4 
dawny Dwór XI („Francuski") (ul. Kościuszki 1). 5 
dawny Dwór II („Hiszpański") (Al Niepodległości 
781), 6 dawny Dwór VIII (ul. 1 Maja 5). 7 - dawny 
dwór Sierakowskich (ul. Czyżewskiego 12), 8 
dawna Szkoła Katolicka (Książęca) (Al. Niepodle
głości 749). 9 klasycystyczny dom zdrojowy (nieis
tniejący). 10 neogotycka kaplica katolicka. 11 
zakład kąpielowy. 12 - Łazienki Południowe, 13 - 
„Grand Hotel", 14 Łazienki Północne. 15 dawny 
kościół ewangelicki (Św Jerzego) (rys. M Szybiń- 
ska)

2. Dawny dwór Sierakowskich (ul. Czyżewskiego
12): obecnie siedziba Towarzystwa Przyjaciół 
Sopotu (fot K Nowiński)

2
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i szeroko udostępnić dopiero po rozbiorach i okresie wojen napoleońskich 

osiadły w Gdańsku Alzatczyk, lekarz armii francuskiej, Jan Jerzy Haffner, Jego 

inicjatywie wzniesienia w Sopocie własnym sumptem w latach 1823-1824 

pierwszego zakładu kąpielowego i budynku zdrojowego - sprzyjała przebudo

wa około 1820 r. historycznego traktu (via regia) przebiegającego od strony 
Gdańska przez Sopot i dalej na północ w kierunku Gdyni i Pucka na wygodną, 

ułatwiającą dojazd dyliżansem do kąpieliska, bitą szosę.

Zakład kąpielowy oraz dom zdrojowy powstały w pobliżu plaży, u wschodniego 

wylotu ulicy Morskiej (dziś Bohaterów Monte Cassino) i po wschodniej stronie 

wylotu nowo założonej ulicy Północnej (dziś Powstańców Warszawy). W prze

dłużeniu ulicy Morskiej powstało około 1840 r. nowe molo, wychodzące 

w kierunku zatoki szeroką (2,5 m) kładką spacerową na odległość ponad 63 m. 

Po obu stronach mola, w przyzwoitej od siebie odległości powstały urządzenia 

kąpieli morskich: po stronie południowej - dla pań, północnej - dla panów.

Zarówno zespól kąpieliskowy, jak i małe domki letniskowe szybko powstające 

przy ulicach Morskiej, Północnej, Południowej (dziś ul. Grunwaldzka) oraz 

nowo uregulowanej szosie - ciągu ulic Gdańskiej i Pomorskiej (dziś Al. 

Niepodległości) - wyróżniały się jasnymi tynkami, świecącymi w otaczającej 

zieleni oraz szlachetnymi w swej prostocie formami klasycystycznej architektu

ry: kolumnowymi podcieniami, gankami i loggiami, trójkątnymi szczytami - 

frontami, balustradami oraz płaskorzeźbioną w promieniste owalne słońca 

i wazy stolarką drzwi wejściowych. Za zespołem kąpieliskowym, między plażą 

a ulicą Północną, założono park zdrojowy. Trzeba podkreślić, że nadal istniały 

i funkcjonowały dawne sopocke dwory, choć zmieniły one swój charakter 

i właścicieli, istniała nadal karczma przy ulicy Pomorskiej (dziś Al. Niepodle

głości 803) oraz czynne były niektóre dawne młyny. Wegetowały również 

przynajmniej dwa zespoły chałup rybackich: w głębi północno-zachodniego 

bloku u zbiegu ulic Morskiej i Północnej oraz przy ulicy Rybackiej (dziś 

Ogrodowej).

Dzięki umiejętnej, podjętej równocześnie z budową kąpieliska akcji reklamo

wej, już w 1823 r. odwiedziło Sopot 200 kuracjuszy. W parę lat później liczba ta 

uległa podwojeniu, a w 1842 r. przekroczyła tysiąc. Nadal żywe tradycje 

przynależności tych ziem do Rzeczypospolitej, a także szczególnie życzliwe, 

nawet wręcz sentymentalne, w stosunku do polskich tradycji, treści zawarte 

w publikowanych w pierwszej połowie XIX w. sopockich przewodnikach oraz 

informatorach - sprawiły, że większość kuracjuszy stanowili Polacy, w przewa

żającej części przyjeżdżający „do wód” z Królestwa. Wtedy też została chyba 

zapoczątkowana - panująca w społeczeństwie polskim do dzisiaj - moda na 

„wywczasy” w Sopocie. Rozluźnienie, rzec można liberalizacja, także w sensie 

policyjnym, rygorów w modnym kąpielisku spowodowały, że właśnie w Sopocie 

organizowano niejednokrotnie, zarówno w XIX w., jak i w okresie międzywojen

nym, różnego rodzaju konferencje i zjazdy polityczne. Tradycję tę zapoczątko

wał bodajże już rok 1830, kieęly to - jak się wydaje - polscy spiskowcy odbywali 

m.in. właśnie w Sopocie przygotowania do Powstania Listopadowego.

Kiedy park zdrojowy i deptak ulicy Morskiej już nie wystarczały wciąż wzrastają

cej liczbie kuracjuszy i gości, zagospodarowano dla celów spacerowych wielce 

atrakcyjną pod względem widokowym krawędź skarpy: najpierw jeszcze przed

3. Klasycystyczny ze
spól domu zdrojowego 
według litografii z oko
ło 1850 r. (fot. J. Stan
kiewicz)
4. Klasycystyczny dwo
rek naczelnego lekarza 
uzdrowiska, być może 
o tradycjach XVIII w. (ul. 
Bohaterów Monte Cas
sino 11)
5. Dworek letniskowy 
z około 1820 r. (ul. 
Grunwaldzka 17)

1830 r. ciąg południowy, między dzisiejszymi ulicami Sobieskiego i Władysła

wa IV, a następnie ciąg północny, w miejscu późniejszej ulicy Willowej (dziś 

Obrońców Westerplatte). Od około 1840 r. urządzano już szlaki spacerowe 

i punkty widokowe w rozległym leśnym parku, zakładanym na wschodnich 

stokach morenowej wysoczyzny.

Nową erę w rozwoju kąpieliska i w ogóle Sopotu zapoczątkowało doprowadze

nie w 1852 r. do Gdańska odgałęzienia wschodnio-pruskiej linii kolejowej, 

mającej połączyć Berlin z Królewcem, następnie zaś w 1870 r. - przedłużenie 

tego odgałęzienia przez Sopot i Wejherowo aż do Słupska, przez co uzyskano 

połączenie Gdańska z Berlinem także przez Szczecin. W latach sześćdziesią

tych XIX w. Gdańsk otrzymał połączenie kolejowe z Warszawą przez Bydgoszcz. 

Dzięki powstaniu w 1870 r. w samym środku Sopotu dworca kolejowego, 

ułatwiającego szybki dojazd do kąpieliska nie tylko z Niemiec i Rosji, lecz także 

z innych krajów Europy - nastąpił jego dynamiczny rozwój. Liczba leczących się 

w Sopocie kuracjuszy wyniosła w 1900 r. już 1,5 tysięcy, zaś liczba stałych 

mieszkańców z ponad 2 tysięcy w 1871 r. wzrosła w 1900 r. do około 10 tysięcy. 

Male, stylowe, klasycystyczne kąpielisko, dotychczas raczej kameralne, zaczęło 

się szybko rozbudowywać w wielki i modny „kurort", w którym także zamożni 

gdańszczanie, jak gdyby nawiązując do dawnych tradycji, zaczęli wznosić 

okazale wille, pomyślane jako letnie, a nawet stałe rezydencje. Szereg bogatych, 

wczesnoeklektycznych willi, wręcz pałacyków, powstał najpierw wzdłuż wyty
czonej malowniczo nad skarpą i jarami nowej ulicy Willowej (dziś Obrońców 

Westerplatte). Przy pozostałych ulicach, starszych oraz założonych w drugiej 

połowie XIX w. na terenach dawnych ląk dolnego tarasu, na północ i na południe
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od ulicy Morskiej, dominowały teraz piętrowe domki letniskowe i pensjonatowe, 

wyróżniające się w parterze i na piętrze licznymi drewnianymi werandami, na 

ogól bardzo bogato, w „stylu ludowym" zdobionymi. W miejscu małego 

Haffnerowego zakładu kąpielowego z 6 wannami wzniesiono w 1874 r. nowy - 

o 26 kabinach. Dominantą kąpieliska stal się jednak wzniesiony w latach 

1880-1881, okazały dom zdrojowy, swą konstrukcją drewniano-szkieletową 

nawiązujący do powstającej w tym czasie werandowej architektury willi i pens

jonatów. Nowy dom zdrojowy łączył się z rozległymi, przeszklonymi galeriami, 

prowadzącymi aż do plaży, wzbogaconymi kilkoma pawilonami, altanami oraz 

muszlą koncertową. Usytuowane na osi domu zdrojowego molo przedłużono 

w 1882 r. do niespełna 100 m, zaś w 1900 r. liczyło już około 200 m długości 

i około 10 m szerokości. W ostatnim ćwierćwieczu XIX w. zmodernizowano 

i powiększono również zespoły łazienek kąpieli morskich. Powstały także 

w Sopocie pierwsze sanatoria: pediatryczne przy ulicy Parkowej (dziś 22 Lipca) 

oraz prywatne, głównie wodolecznicze przy ulicy Haffnera (dziś Sobieskiego). 

Od 1872 r. była czynna w Sopocie sieć wodociągowa, w 1885 r. powstała 

pierwsza gazownia, a od 1897 r. mieszkańcy i kuracjusze sopoccy mogli 

korzystać z prądu elektrycznego.

Tak więc około 1900 r. Sopot dojrzał już do otrzymania godności miasta, 

nadanej mu ostatecznie w 1902 r.

U progu miejskiej kariery Sopotu jego krajobraz wzbogacił się o cenne nowe 

dominanty: wyniosłą wieżę wzniesionego w latach 1899-1901 na krawędzi 
skarpy neogotyckiego kościoła ewangelickiego (dziś Św. Jerzego) oraz komi- 

nowo-widokową wieżę nowego zakładu balneologicznego (1903-1904). Obie

6. Oficyna dawnego „Domu Polskiego" (ul. Grunwaldzka 11) z charakterysty
czną dla budownictwa Sopotu z końca XIX i początku XX w. bogato zdobioną 
werandą (fot. J. Stankiewicz)
7. Wille eklektyczne z końca XIX w. przy ul. Kościuszki 29 i 31 (fot. K. Nowiński)
8. Kamienica z 1891 r. przy ul. Bohaterów Monte Cassino 

wieże nie tylko odgrywały ważną rolę w panoramie miasta oglądanej od 

wschodu z cypla mola bądź od zachodu z punktu widokowego na Wzgórzu 

Strzeleckim, lecz także zamykając perspektywę ulicy Morskiej uczyniły z niej 

wysokiej klasy urbanistyczne wnętrze o wyjątkowych walorach kompozycyj

nych. Także kolejne inwestycje, istotne dla funkcjonowania kąpieliska świato

wej rangi - stylizowane na ludową architekturę drewnianą nowe łazienki 

północne z 1903 r. i południowe z 1907 r. oraz modernizująco-barokowy 

kompleks nowego domu zdrojowego z lat 1910-1911 - były w głównej mierze 

obliczone na efekt widokowy locji odbieranej od strony zatoki, a przynajmniej 

od strony mola. Zadbano również o umocnienie atrakcyjności leśnego parku, 

otwierając tam w 1909 r. słynną Operę Leśną - wnętrze o wybitnych walorach 

wizualnych, akustycznych i nastrojowych, a także w tym samym czasie urucha

miając urządzenia związane ze sportami zimowymi: lodowisko i tor saneczko

wy. O sporty letnie zadbano już u schyłku XIX w., zakładając poniżej skarpy 

w północnej części dolnego tarasu korty tenisowe, a w rejonie Karlikowa, 

powyżej skarpy budując hippodrom (tory wyścigów konnych).

Osobny rozdział - to nowe kompleksy willowe powstające w historycznym 

centrum: bądź na parcelach jeszcze wolnych, bądź też kosztem wykruszającej 

się starej zabudowy niskostandardowej. Nowe wille, wielkie i okazałe, o bogatej 

strukturze secesyjnej lub modernistycznej - utrzymanej w duchu neobaroko- 

wym - wyróżniały się standardem bardzo wysokim i były pomyślane jako 

miejsce stałego zamieszkania zamożnych właścicieli lub dzierżawców, czasem 

nawet kilku lokatorów czynszowych. Nieco inny natomiast charakter otrzymały 

trochę późniejsze osiedla willowe wzniesione u podnóża krawędzi morenowej 

wysoczyzny: zespoły budynków znacznie mniejszych, oszczędniejszych jeśli 

idzie o bryłę i detal, przynajmniej zewnętrzny. W sumie więc, w ciągu kilkunastu 

lat przed pierwszą wojną światową nastąpił wyraźny skok ilościowy i częściowo 

- jakościowy, jeśli chodzi o podstawową substancję mieszkaniową młodego 

miasta. Jak się później, po drugiej wojnie światowej okazało, miało to bardzo 

istotne znaczenie dla przyszłych losów kąpieliska.

Pierwsza wojna światowa i jej konsekwencje, jak się wydaje, nie wpłynęły 
niekorzystnie na sytuację Sopotu. Jako drugi co do wielkości organizm miejski 

znajdujący się w granicach nowo utworzonego Wolnego Miasta Gdańska - 

Sopot nadal mógł się rozwijać dzięki administracyjnym preferencjom przysłu

gującym w Wolnym Mieście zarówno obywatelom Polski, jak i Niemiec. Pragnąc 

zaś przełamać skutki powojennego kryzysu, odbijającego się niekorzystnie na 

frekwencji kuracjuszy, przysporzono Sopotowi w pierwszych latach powojen

nych jeszcze jednej atrakcji: wzniesiono koło domu zdrojowego kasyno gry. Ten 

„strzał w dziesiątkę” natychmiast przyniósł miastu sławę „Monte Carlo półno

cy”, a także... wymierne korzyści finansowe i gospodarcze. Wkrótce też okazała 

się niezbędna budowa wielkiego hotelu, nastawionego przede wszystkim na 

obsługę gości kasyna. W latach 1925-1927 wzniesiony został „Grand Hotel”. 

Jego potężna, historyzująca bryła stała się nowym, trwałym, pierwszoplano

wym, agresywnym akcentem panoramy miasta oglądanej od strony mola 
i zatoki, w końcu jednak została zaakceptowana jako jeden z istotnych wyróżni

ków identyfikujących tożsamość sopockiego krajobrazu. Również całkowicie 

przebudowano, poszerzono i wydłużono do przeszło połowy kilometra stare 

molo, zaopatrując je ponadto od strony południowej w dodatkowy pomost. 

Rozwijało się nadal budownictwo mieszkaniowe, tym razem z przewagą dużych 

kamienic czynszowych, wznoszonych także na zasadzie budownictwa spół

dzielczego, w latach dwudziestych zdobionych jeszcze stylizowanymi formami 

modernistycznymi, a później utrzymanych w prostych bryłach zgodnych z zasa

dami architektury funkcjonalnej. W tej ostatniej konwencji wzniesiono także 

w latach 1929-1932 ciekawy budynek szkolny przy dzisiejszej ulicy Książąt 

Pomorskich.

Równocześnie z rozwojem miejskiej kariery wzrastała liczba stałych mieszkań

ców Sopotu. Z około 10 tysięcy w 1900 r. skoczyła w 1919 r. do 18,4 tysięcy,
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a w 1939 r. wynosiła już 31 tysięcy. Według szacunkowych obliczeń około 1900 r. 

jedną czwartą ówczesnych mieszkańców Sopotu stanowiła ludność pochodze

nia polsko-kaszubskiego, z czego nawet urzędowe statystyki pruskie bezdysku

syjnie kwalifikowały do polskiej narodowości połowę, czyli około 1200 osób. 

Szacunki z 1919 r. zakładały wzrost liczby mieszkańców Sopotu pochodzenia 

polsko-kaszubskiego do około jednej trzeciej, czyli niespełna 7 tysięcy. W po

czątkowym okresie lat międzywojennych nastąpiło w Sopocie dalsze umocnie

nie gminy polskiej. Należy podkreślić szczególną aktywność polsko-kaszub- 

skiej społeczności Sopotu, zaznaczającą się wyraźnie już w drugiej połowie XIX 

w. Mimo, a może właśnie dzięki naciskom germanizacyjnym rozwijała się 

spoleczno-narodowa działalność sopockich Polakówwe wszystkich możliwych 

przejawach życia politycznego, kulturalnego, gospodarczego itp. Powstawały 

i aktywnie na gruncie sopockim pracowały liczne i różnorodne polskie związki, 

stowarzyszenia, organizacje, także i szkoły - otrzymujące po pierwszej wojnie 

światowej moralne i organizacyjne wsparcie ze strony odrodzonego państwa 

polskiego. Niestety, wzniesienie kasyna gry nałożyło się ciemną plamą na 
kierunki rozwoju kontaktów polskiego społeczeństwa kraju z Sopotem w okre

sie międzywojennym. Nastawione w znacznym stopniu nadrenaż kieszeni gości 
przybywających właśnie z Polski stało się ono przyczyną upadku wielu polskich 

fortun, zwłaszcza ziemiańskich i przydawało w kraju Sopotowi zlej, choć 

równocześnie intrygującej, wręcz mitycznej sławy.

W drugiej połowie lat trzydziestych XX w., w atmosferze narastającego hitlerow

skiego nacjonalizmu, także w Wolnym Mieście zaczął się w życiu polskiej 

społeczności Sopotu okres trudny, najeżony szykanami i wręcz prześladowa

niami, który w latach drugiej wojny światowej znalazł swój tragiczny dla 

większości finał. Najbardziej zasłużonym aktywistom sopockiej Polonii, wysie

dlanym, mordowanym w hitlerowskich więzieniach i koncentracyjnych obo

zach, nie było już dane uczestniczyć w odbudowie polskiego życia Sopotu 

wyzwolonego i wróconego do Macierzy w marcu 1945 r.

Sopot, poza zespołem domu zdrojowego i kasyna oraz ich najbliższym otocze

niem, nie został wiosną 1945 r. zniszczony, w odróżnieniu od np. gdańskiego 

śródmieścia lub głównego gdańskiego przedmieścia - Wrzeszcza. W związku 

z tym całkiem nieoczekiwanie musiał przejąć na siebie - przynajmniej w okresie 

przejściowym - funkcję ważnego ośrodka administracyjnego regionu gdań

skiego, a na czas dłuższy - jak się później okazało, niemal nieograniczony - 

funkcję ważnego centrum kulturalnego i naukowego, przede wszystkim zaś 

funkcję atrakcyjnego zaplecza lokalowego Gdańska.

I teraz właśnie ujawniły się konsekwencje trwającego od końca XIX w. procesu 

przekształcania małej, choć atrakcyjnej miejscowości kąpieliskowo-uzdrowi- 

skowej i wypoczynkowej na światowej sław" .,kurort", ciągle dopingowany

9. Kamienica z około 1900 r. 
przy narożniku ulic Bohate
rów Monte Cassino i B. Bieru
ta (fot. K. Nowiński)

10. Zakład Balneologiczny z 
lat 1903-1904 (fot. K. Nowiń
ski)

11. Łazienki Południowe z 
1907 r. (fot. K. Nowiński)

12. Fragment sopockiego mola 
i ..Grand Hotel' (1925-1927)

13. Niekorzystne zmiany w 
krajobrazie Sopotu, a widok 
ze wzniesienia w rejonie ul. 
Reja, b - widok centrum So
potu ze Wzgórza Strzeleckiego 
(fot J Stankiewicz) 

konfliktowymi ambicjami i parciami urbanizacyjnymi przy równoczesnym nie

doinwestowaniu normalnej infrastruktury miejskiej. Te same tendencje, w nie

równie trudniejszych i bardziej złożonych warunkach, odżyły z czasem także po 

drugiej wojnie światowej. Równocześnie nadal funkcjonował w kraju i poza 

jego granicami mit owego „kurortu", ściągający do Sopotu w sezonie letnim aż 

do dwóch milionów turystów rocznie. W ślad za nasilającym się popytem 

rozwijano więc i podaż: podtrzymywano przy życiu i częściowo modernizowano 

zachowane urządzenia obsługi kąpieliska i uzdrowiska, wznoszono liczne nowe 

obiekty turystyczne i wczasowe, przede wszystkim zaś modernizując Operę 

Leśną przydano jej i Sopotowi blasku i sławy, ustanawiając od 1961 r. coroczny 

Międzynarodowy Festiwal Piosenki.

Liczba stałych mieszkańców Sopotu już w 1950 r. osiągnęła 36,7 tysięcy, 

znacznie przekraczając stan z 1939 r„ a w 1960 r. wzrosła do 44 tysięcy. Biorąc 

pod uwagę te tendencje, zaczęto wbrew obowiązującym planom rozwoju 

gdańskiej aglomeracji od około 1960 r. rozwijać w Sopocie nowe budownictwo 

mieszkaniowe i osiedlowe oraz towarzyszące i ogólnomiejskie - usługowe. 

Kosztem terenów jeszcze wolnych, a także dogęszczając zabudowę istniejącą, 

wyburzając starą tkankę z XIX w . a wreszcie wchodząc w bezpośrednią otulinę 

obrzeża i zieleń parku leśnego, zaczęto intensywnie budować nowy Sopot, 

coraz większy i wyższy, coraz bardziej zuniformizowany, korzystając w coraz to 

większym stopniu z wątpliwych dobrodziejstw prefabrykatów, a nawet wielkiej 

płyty. Równocześnie zaczęły w Sopocie narastać lawinowo problemy komuni

kacji - zwłaszcza samochodowej, tranzytowej i docelowej, a także zagadnienia 

parkingów W1977 r. liczba mieszkańców Sopotu osiągnęła 52,5 tysięcy, a plany
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władz miejskich zakładały nawet dalszy jej wzrost az do 60 tysięcy w 1985 r 

Tymczasem plan aglomeracji GD zakładał docelowo ograniczenie liczby miesz

kańców Sopotu w 1980 r do 37 tysięcy.
Prawdziwe kłopoty wystąpiły dopiero po roku 1970. kiedy odkryto piękno i uroki 

sopockiego eklektyzmu i sopockiej secesji. Dotychczas bowiem, owszem, 

uznawano znaczenie zabytku archeologicznego - wczesnośredniowiecznego 

grodziska u wylotu ulicy Sępiej, już około 1960 r. wiedziano o istnieniu 

najcenniejszego podówczas zabytku sopockiej architektury - klasycystycznego 

dworu przy ulicy Czyżewskiego, pamiętającego jeszcze czasy osiemnastowie

cznego Sopotu magnackiego, zarejestrowano kilka póżnoklasycystycznych 

przy ulicach Bohaterów Monte Cassino, Powstańców Warszawy, Grunwaldzkiej 

i dzisiejszej Al. Niepodległości, pamiętających okres rozwoju klasycystycznego 

kąpieliska, dostrzeżono kilka domków przy ulicach 22 Lipca i Ogrodowej, 

nawiązujących do tradycji osady rybackiej Sopotu: zdawano sobie nawet 

sprawę z istnienia w sieci ulic miasta reliktów nie tylko układu Haffnerowego 

kąpieliska, lecz także schematu wsi gdańskiego patrycjatu. Akceptowano - 

oczywiście, już raczej ze stanowiska konserwatora przyrody - walory fizjograf i- 

czno-przyrodnicze Sopotu oraz ich przydatności dla rozwijania funkcji wypo

czynkowych. Teraz jednak nieledwie z dnia na dzień okazało się. że właściwie 

cały przedwojenny Sopot: klasycyzujące piętrowe domki letniskowe z mnogoś

cią werand, usytuowane malowniczo w zieleni ogródków i drzew ulicznych, 

nowobogackie, strojne w historyzujące dekoracje przepyszne wille eklektyczne 

i skromniejsze nieco, zdobne tylko w festony stylizowanych kwiatów i liści, 

a nawet zachowane jeszcze kolorowe witraże o motywach roślinnych, wille 

secesyjne, ba nawet modernistycznie stylizowana kamienica przy Al. Niepo

dległości 718 lub zgrabne i urocze w swej prostocie osiedle przy placu 

Rybaków, powstałe w okresie międzywojennym, też zasługują na uznanie 

i opiekę.

Nie obeszło się bez niespodzianek. Blizsze oględziny kilku pozornie mało 

interesujących domow wykazały, że w ich fundamentach, a nawet murach tkwią 

pozostałości dawnych historycznych sopockich dworów i odwiecznej karczmy. 

..Dwór Hiszpański" zachował się nawet w całości. Dopiero teraz zorientowano 

się. że - nie wiadomo kiedy i dlaczego - większość sopockich potoków została 

skanalizowana, zaś ich stawy zasypano bądź zasypaniem są zagrożone: że na 

sławnej sopockiej skarpie, w samym centrum miasta wśród rekreacyjnej zieleni 

zaczęto budowę zespołu wieżowców; że zielone polany na stokach krawędzi 

wysoczyzny zamiast kocami miłośników opalania się w południowym słońcu 

zostały pokryte asfaltem i betonem wieżowcowych osiedli. Dopiero teraz, 

w obliczu nieuchronnej, rychłej konieczności rozwiązania zaciskającego się 

wokół Sopotu komunikacyjnego węzła, zaczęto układać na szalach wagi decyzji

1 3a

me tylko parametry techniczne i ekonomiczne projektowanych rozwiązań, 
przede wszystkim wiszącej nad Sopotem niczym miecz Damoklesa arterii 

szybkiego ruchu tzw. Drogi Czerwonej, lecz także niewymierne walory przyrod

nicze i krajobrazowe zagrożonej skarpy i jej malowniczych, pozostałych po 

dawnych potokach jarów, niewymierne wartości budynku szkoły (Al, Niepodle

głości 749), związanej jeszcze z tradycją ostatnich opatów Oliwy, walory 

artystyczne budynków willowych przy ulicach Kościuszki, Obrońców Wester

platte i inne.

Tak więc coraz wyzszą cenę musi obecnie płacić Sopot za to, że przed około 80 

laty postanowi! zrezygnować ze statusu spokojnego osiedla kąpieliskowego na 

rzecz statusu miasta - światowej sławy ..kurortu". Ba, właściwie los Sopotu 

można uważać za przypięczętowany już w 1870 r., w momencie przeprowadze

nia przez jego środek torów linii kolejowej i budowę stacji, więcej - już chyba 

modernizację przechodzącego przez Sopot traktu i przebudowę go około 1820 

r. na szosę można uznać za akt równoznaczny ze skazaniem dawnej wsi na 

przyszłe niedostatki oraz uciążliwości związane z losem miasta... A więc idąc 

jeszcze dalej w głąb dziejów, może już w samym usytuowaniu Sopotu w pobliżu 

zatoki i w okolicy Gdańska został zakodowany podpis na wydanym przez 

historię wyroku?

Przypuszczam, że Sopot nie jest tutaj wyjątkiem. Sądzę, że w podobnej sytuacji 

znalazło się wiele polskich miejscowości wypoczynkowych i uzdrowisk. Jak się 

potoczą przyszłe losy dawnego kąpieliska? Trudno przewidzieć... Myślę, że nie 

pozostaną na nie bez wpływu dwa nowsze fakty:

Fakt I - W ostatnich latach z powodu postępującego procesu zanieczyszczania 

zatoki zamyka się po kolei położone nad nią plaże i wydaje zakaz korzystania 

z kąpieli morskich. Groźba zamknięcia już puka do plaż Sopotu.

Fakt II - Decyzją z 12.11.1979 r.,.zespól architektoniczno-krajobrazowy Sopotu" 

wpisano do rejestru zabytków województwa gdańskiego.

Jerzy Stankiewicz
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Maria Lewicka

Porozmawiajmy 
o rzemiośle 
artystycznym
Rzemiosłem artystycznym (inaczej sztuką użytkową, rękodziełem 
artystycznym, sztuką zdobniczą) nazywamy wytwórczość rzemie
ślniczą o charakterze artystycznym, obejmującą przedmioty służą
ce kultowi, dekoracji, codziennemu użytkowi. Z zabytkami rzemio
sła artystycznego spotykamy się we wnętrzach kościelnych 
i świeckich, z którymi były związane lub, do których zostały prze
niesione, w muzeach, antykwariatach, domach i kolekcjach pry
watnych.
W kontakcie z zabytkami rzemiosła artystycznego 

mamy często okazję podziwiania kunsztu, niezwyk
łej zręczności i inwencji wykonawców, pracujących 

nad tymi dziełami z niezwykłą cierpliwością, całymi 

nieraz latami. Możemy też podziwiać bogactwo 

form tych przedmiotów, dostosowanych najczęś

ciej do ich praktycznego przeznaczenia i oceniać 

ich walory dekoracyjne. Przemiany stylistyczne 

sztuki europejskiej odbiły się również w tej dziedzi

nie, przejawiając się w formach, a nade wszystko 

w ornamentyce wytworów rzemiosła.

Wśród zabytków z epoki średniowiecza przeważają 

obiekty służące kultowi. W epoce nowożytnej zna

cznie wzrosła produkcja przedmiotów związanych 

z wyposażeniem i przyozdobieniem wnętrz świec

kich.

Rzemiosło artystyczne rozwijało się w średniowie

czu w ramach organizacji cechowych. W okresie od 

XVI do XVIII w. wytwórczość niektórych cechów 

przeszła na manufaktury - duże warsztaty, 

działające na zasadzie podziału pracy, których 

organizacja i ciągle jeszcze ręczna produkcja po

przedziły okres rozwoju przemysłu maszynowego. 

Równocześnie działali rzemieślnicy utrzymujący się 

na dworach królewskich i magnackich poza organi

zacją cechową. Dla dziejów rzemiosła artystyczne

go punktem zwrotnym stało się powstanie w XIX w. 

pierwszych fabryk przemysłu artystycznego. Roz

poczęła się z jednej strony walka o uznanie wyż

szości form rzemieślniczych nad maszynowymi, 

a z drugiej - próba ratowania poziomu wytwórczoś

ci fabrycznej (popularyzacja sztuki przez seryjną 

wprawdzie produkcję przedmiotów codziennego 

użytku, ale projektowanych i wykonywanych pod 

nadzorem plastyków). Zrodziło się pojęcie prze

mysłu artystycznego. Wytwory przemysłu 

artystycznego pochodzące z wieku XIX stały się już 

dziś zabytkami. Wiele z nich zakwalifikowano do 

rangi eksponatów muzealnych. W drugiej połowie 

XIX w. dążenie do odrodzenia rzemiosła wyraziło się 

w działalności wielu stowarzyszeń. Ważną rolę 

w odnowie sztuki stosowanej odegrał pisarz i plas

tyk angielski William Morris, twórca programowej, 

ujętej w teorię koncepcji odnowy rękodzieła, prze

ciwstawianego produkcji przemysłowej, pozbawio

nej cech artystycznych; stał się on prekursorem 

współczesnej sztuki użytkowej.

Wiele jest dziedzin twórczości artystycznej zalicza

nych do rzemiosł artystycznych. Zatrzymajmy się 

przy najważniejszych, pamiętając, że o snycerstwie 

mówiliśmy już rozmawiając o rzeźbie.

Meblarstwo związane jest ze stolarstwem ar

tystycznym i snycerstwem. Obejmuje przenośne 

zwykle sprzęty, wykonane najczęściej z drewna, ale 

również i z metalu, wikliny, trzciny. Odróżnia sie

1. Fragment wnętrza pałacu w Rogalinie; w za
adaptowanych na cele muzealne pałacach spotyka
my się z wieloma zabytkami rzemiosł artystycznych 
(fot. W. Pawelec)

2. Francuska szafa renesansowa z połowy XVI w. 
o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej

3. Skrzynia z pierwszej połowy XVIII w. zdobiona 
intarsją i okuciami (fot. Z. Dubiel)

u Biurko, wyrób kolbuszowski z XVIII w
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5, Komplet giętych mebli wytwórni M. Thonetazok. 
1880 r.
6, Gobelin wyrobu polskiego z początku XVIII w. 
z cyklu pod nazwą Credo (fot. Z Dubiel)

7, Gobelin brukselski z początku XVI w. z przedsta
wieniem biblijnym Dawida i Betsabe (fot. Z. Dubiel)

meble skrzyniowe (skrzynie, szafy, komody, kre

densy, stoły) i szkieletowe (łoża, meble służące do 

siedzenia). Osobną grupę stanowią meble kościel

ne - wyposażenie zakrystii, trony, fotele, ławy. 

Średniowiecze pozostawiło niewiele zabytkowych 

mebli. Inaczej niż nowożytność, która przyniosła 

ogromny rozkwit meblarstwa tak pod względem 

różnorodności typów, jak i poziomu artystycznego 

ich wykonania. Stosowano obróbki rzeźbiarskie 

sprzętów, inkrustacje (intarsję, markieterię-wykła

danie powierzchni drewna innymi materiałami ukła

danymi we wzory, obrazy, kunsztowne nieraz kom

pozycje wielobarwne, kwietne, geometryczne itp.); 

ważnym elementem artystycznym stały się okucia 

mebli.

Do szczytu ozdobności doszły meble w XVII w., 

a w wieku XVIII osiągnęły najwyższy poziom techni

czny i artystyczny. We Francji, w okresie panowania
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Ludwika XV rozpowszechniły się meble rokokowe, 

w drugiej połowie wieku XVIII - klasycyzujące me

ble z okresu panowania Ludwika XVI, a w formach 

monumentalnych - w okresie dyrektoriatu i empiru. 

W Anglii w XVII w„ za panowania królowej Anny, 

pojawił się w meblarstwie styl jej imienia, a nastę

pnie wyróżniła się wytwórczość kilku manufaktur, 

zachowujących własne, specyficzne cechy i odręb

ny wyraz tak w okresie baroku, jak i klasycyzmu (T. 

Chippendale. J. Hepplewhite. Th. Sheraton); od

mianą klasycyzmu byl w Anglii w XVIII w. styl Ada

mów, który zaznaczył się także (obok architektury) 

we wnętrzach i meblarstwie. Wiek XIX przyniósł 

wersje mebli historyzujących we Francji (w okresie 

panowania Ludwika Filipa i drugiego cesarstwa) 

i Anglii (meble wnętrz wiktoriańskich 1820-1900). 

W Niemczech, a następnie i w innych krajach, 

pojawiły się meble charakteryzujące się funkcjonal

nością, prostotą i oszczędnością w stosowaniu ele

mentów dekoracji: na rynku antykwarskim zyskały 

określenie stylu biedermeier. Z końcem wieku poja

wił się ozdobny mebel secesyjny. Przełomowa dla 

historii meblarstwa stała się wiedeńska, masowa 

produkcja mebli giętych firmy M. Thonet, które od 

niedawna zyskały rangę zabytków. Warto zwrócić 

uwagę na zabytkowe meble, które w wielu domach 

funkcjonują do dziś -solidnie wykonane, masywne, 

niepowtarzalne, różnią się diametralnie od współ

cześnie wyprodukowanych, zestandaryzowanych, 

nietrwałych.

Tkactwo artystyczne jest rzemiosłem wy

twarzającym tkaniny dekoracyjne -dywany, inaczej 

kobierce, arrasy, wszelkie tkaniny ozdobne i obicio

we. Surowcem są nici lniane, wełniane, jedwabne, 

bawełniane, metalowe, a technika tkania w zasadzie 

polega na przeplataniu nici biegnących wzdłuż tka

niny (osnowy) z nićmi biegnącymi w poprzek (wąt

ku); wykonuje się tę pracę na warsztatach tkackich 

ręcznych lub (od końca XVIII w.) mechanicznych. 

Motywy dekoracyjne i przedstawienia na tkaninach 

uzyskuje się sposobami tkackimi w trakcie tkania 

lub też przez nanoszenie ich na gotową tkaninę 

haftem, malowaniem, drukowaniem czy batikowa- 

niem (powlekanie woskiem miejsc nie przewidzia

nych do kolorowania i poddawanie kąpieli barwnej; 

batiki wielokolorowe uzyskuje się przez kilkakrotne 

powtarzanie zabiegu).

Szczególnie cenionymi zabytkami są dywany i arra

sy. Dywan powstaje techniką wiązania węzłów, któ

re przycina się (stąd puszysta faktura). Stosowanie 

różnych kolorów nici zgodnie z przygotowanym 

najpierw projektem decyduje o wzorze (motywy 

geometryczne, roślinne, figuralne, zwierzęce). Oj
czyzną dywanów jest Wschód: Azja Mniejsza, Środ

kowa, Kaukaz, Persja, Indie, Chiny, i stamtąd po

chodzą najcenniejsze kobierce. Arras (staropolska 

opona, tapiseria. szpaler), zwany od połowy XVII w. 

gobelinem (od paryskich manufaktur Gobelin), jest 

tkaniną gładką, w której wzór kształtowany jest 

przez nić wątku. Tematyka tych tkanin była bardzo 

bogata, przedstawieniowa, przypominająca kom

pozycje malarskie. Popularne były cykle kilku lub 

nawet kilkunastu ogromnych nieraz tkanin, stano

wiących serie składające się na opowieść. Arrasy, 

a następnie gobeliny produkowane były w Europie 

od XII (Flandria, Francja) do XIX w. Rozkwit sztuki 

tkanin arrasów przypada na wiek XV-XVI; z tego 

czasu pochodzi słynna w świecie kolekcja Arrasów 

Jagiellońskich na Wawelu,

Ceramika obejmuje przedmioty z wypalanej gli

ny o różnym przeznaczeniu - naczynia, przedmioty 

użytkowe, kultowe, ozdobne, rzeźby, okładziny itp. 

W zależności od zastosowanego surowca odróżnia 

się kilka rodzajów ceramiki - garncarstwo (wyroby 

z gliny), fajans i wyróżniającą się nieprzezroczystym 

szkliwem majolikę (wyroby z oczyszczonych gli

nek), kamionkę (wyroby z glin o zawartości powo

dującej ich nieprzesiąkliwość i twardość) i porcela

nę (wyroby z masy o podstawowej zawartości kaoli

nu, skalenia i krzemionki), różni je wysokość tem

peratury, w jakiej są wypalane (np. porcelana przy 

1400°C). Ostateczną formę zyskuje przedmiot cera-

10

miczny po kilku etapach pracy nad nim - formowa

niu (lepienie, toczenie na kole garncarskim, toczku, 

odlewanie, wyciskanie w formach), wypalaniu 

w piecu garncarskim, pokrywaniu szkliwem (etap 

nie zawsze stosowany) i zdobieniu (wyciskanie, 

rytowanie, nalepianie, malowanie, drukowanie). 

Ważnym wskaźnikiem rozpoznawczym są znaki ce

ramiczne, umieszczane zazwyczaj na odwrocie 

przedmiotu czy naczynia, stanowiące podpisy ar-
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8. Krater z ok. 1840 r. wykonany w rosyjskiej, cesar
skiej manufakturze porcelany (fot. Z Dubiel)

9. Porcelana z wytwórni w Korcu z XVIII i XIX w. (fot 
Z. Dubiel)
10. Piec ..herbarz" z majolikowych kafli wykona
nych ok. 1885 r. w manufakturze w Nieborowie
11 Wyroby szklane z huty w Lubaczowie z XVIII 
i XIX w (fot. Z Dubiel)

12. Kielich II tzw. Dąbrówki z końca XII w., z kościo
ła opackiego w Trzemesznie, wykonany z częścio
wo złoconego srebra przy pomocy kilku technik - 
repusowania, grawerowania i cyzelowania (fot. K. 
Nowiński)

13. Późnogotycki relikwiarz św. Stanisława stano
wi wyjątkowy w tamtym czasie przykład dzieła 
podpisanego przez twórcę - Marcina Marcińca 
działającego w Krakowie na przełomie XV i XVI w.

14. Wyroby srebrne z wytwórni warszawskich XVIII 
i XIX w. (fot Z Dubiel)

12

tystów, symbole warsztatów, manufaktur, daty. Ich 

znajomość pozwala na dokładniejsze określenie 

zabytku. Najstarszymi zabytkami ceramiki są wyro

by garncarstwa. Porcelana rozpowszechniła się 

w Europie dopiero od początku XVIII w., dzięki 

wynalazkowi białej porcelany przez alchemika J F

13

Bóttgera w Saksonii. Zaczęły rozwijać się wówczas 

liczne manufaktury, wśród których szczególną sła

wę, dzięki pięknym wyrobom porcelanowym z ma

lowaną dekoracją, zdobyły wytwory manufaktur: 

Miśni - najstarszej, prowadzonej początkowo przez 

Bóttgera, założonej w roku 1710, Wiednia - działa

jącej od roku 1719, Petersburga - od roku 1744, 

Berlina - od roku 1751 i Sevres - od roku 1746. 

Wszystkie były czynne w wieku XIX, a niektóre 

działają do dziś. W Polsce najstarszą manufakturą 

porcelany był Korzec, pracujący od roku 1784. Wy

soko cenione są również wyroby Baranówki - ma

nufaktury czynnej od roku 1803.

Szkło artystyczne ma wielostronne zasto

sowanie: przedmioty użytkowe, dekoracyjne, kulto

we, aptekarskie. Wykonuje się je z płynnej masy 

szklanej o różnej zawartości chemicznej, np. sodo- 

wo-wapniowe. potasowe. Formowane były przez 

wydmuchiwanie, następnie kształtowanie różnymi 

metodami (np. dmuchania, prasowania, kształto

wania mechanicznego). Zdobienie naczyń szkla

nych odbywa się na gorąco (przez zabarwienie 

pewnych partii, nakładanie ornamentów, wygniata

nie. wtapianie) i na zimno (przez malowanie, złoce

nie, rżnięcie, szlifowanie, nacinanie, grawerowanie, 

punktowanie itp.). Zabytki znane od średniowiecza 

wykazują znaczny rozwój metod produkcji.

ZI o t n i c t w o jest rzemiosłem artystycznym, któ

rego wytwory wykonywane są nie tylko w zlocie, ale 

również w srebrze, platynie, a także innych drogich 

metalach, często z użyciem kamieni szlachetnych. 

Obejmuje wytwórstwo artystyczne przedmiotów 

kultowych (relikwiarze, monstrancje, kielichy, pu

szki, pateny, plakietki wotywne, a nawet całe ołta

rze), insygniów (korony, berła, buławy itp.), luksu

sowych (zastawy stołowe, świeczniki, wazony, fi

gurki itp.) i biżuteryjnych, określanych ^również 

(głównie w odniesieniu do czasów nowożytnych) 

mianem przedmiotów jubilerskich (kolie, dia

demy, naszyjniki, łańcuchy, pierścienie, bransolety, 

itp.). Na wyrobach złotniczych wybijano tzw. punce 

(znaki stanowiące sygnaturę twórcy, godło czy herb 

miasta lub państwa, daty, określenia próby kruszcu 

itp.), które są cennym dla znawców wskaźnikiem do 

bliższego rozpoznania i datowania zabytku. Rze

miosło złotnicze stosowało różnego rodzaju techni

ki w zależności od rodzaju wykonywanych przed

miotów, na przykład - rzeźbienie, repusowanie (wy

kuwanie młoteczkiem na zimno), filigran (wykony

wanie przedmiotu i ornamentów z cieniutkiego dru

cika), grawerowanie (wykonywanie wzorów w me

talu za pomocą rylców czy innych podobnych na

rzędzi albo też środków chemicznych), puncowanie 
(technika wykończeniowa polegająca na nadaniu 

powierzchni odpowiedniej faktury), cyzelowanie 

(wygładzenie powierzchni). Złocenie przedmiotów 

z innych metali lub drewna odbywało się za pomocą 

nakładania płatków złotej folii lub pokrywania wars

twą rozpuszczonego złota. Posiadamy liczne zabyt

ki złotnictwa tak z okresu średniowiecza, jak i cza

sów nowożytnych.

Ludwisarstwo jest rzemiosłem związanym 

z odlewaniem dzwonów, dział, posągów, świeczni

ków, wyrobem przedmiotów codziennego użytku 

(np. żelazka, garnki, moździerze), z metali takich, 

jak brąz, miedź, mosiądz czy spiż. Ludwisarstwo 

stosuje techniki odlewania, a następnie ręcznego 

wykańczania odlanych przedmiotów. W XVIII w. 

wyodrębniło się z ludwisarstwa brązownic- 

t w o, wcześniej konwisarstwo - rzemiosło 

wytwarzające przedmioty kultowe i użytkowe: 
chrzecielnice, świeczniki, misy, dzwony, lawaterze
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(male umywalki kapłańskie), lampy, kufle, naczynia 

kuchenne, zastawy stołowe itp. Tworzywem konwi- 

sarstwa jest cyna. Rzemiosło to stosowało techniki 

odlewania lub wykuwania w cynowej blasze, w mia

rę potrzeby posługując się lutowaniem; do wykań

czania używano technik zbliżonych do praktykowa

nych w złotnictwie. Rzemiosło znane od wczesnego 

średniowiecza rozwój swój przeżywało w XIV- 

XVI w.

Kowalstwo artystyczne to rzemiosło wy

twarzające przedmioty z kutego żelaza, takie jak 

kraty, skrzynie, okucia (mebli, skrzyń, drzwi), zamki, 

klucze itp. W technice kowalskiej stosuje się obrób

kę na gorąco, w ślusarskiej - obrabianie na zimno. 

Wśród zabytków artystycznego kowalstwa wyróż

niają się kraty drzwiowe, jakie mamy okazję oglądać 

często w zabytkowych wnętrzach kościelnych. Roz

kwit kowalstwa artystycznego przypada na XV 

XVIII w.

PI a t n e r s t w o obejmuje wyrób zbroi, tarcz, heł

mów, itp., operuje wieloma materiałami i technika

mi. Rozwijało się od średniowiecza do XVIII w.

Introligatorstwo jest rzemiosłem trudnią

cym się oprawą ksiąg. Jego historię można podzie

lić na dwa etapy, z których pierwszy obejmuje okres 

do rozpowszechnienia się druku i książki. Oprawy 

rękopiśmiennych cennych dzieł i ksiąg liturgicz

nych były bardzo bogate i kosztowne. Obciągano je 

skórą, pergaminem, zaopatrywano w artystyczne 

okucia; do ozdabiania stosowano okładziny wyko

nane w technikach złotniczych, rzeźbienie w kości 

słoniowej, wysadzanie kamieniami, emalie itp. Wraz 

z rozpowszechnianiem się książki oprawy ubożeją; 

stosuje się jednak dalej obciąganie wytłaczaną skó

rą, pergaminem, ozdobnymi tkaninami, złocenia, 

okucia. Artystyczne oprawy występują jeszcze 

w XIX w.

Do rzemiosł artystycznych zalicza się również haf- 

ciarstwo, koronkarstwo, pasamonictwo (wyroby 

włókiennicze używane do ozdoby odzieży, mebli, 

zasłon), zegarmistrzostwo, wyroby ze skóry, wikli

ny. Na pograniczu sztuki rzeźbiarskiej jest gliptyka 

(rzeźbienie w kamieniach szlachetnych), wyroby

15 Chrzcielnica brązowa pochodząca z 1585 r 
z kościoła parafialnego w Olkuszu (fot J. Samek)

16 Cechowe konwie cynowe z XVII i XVIII w (fot. Z 
Dubiel)

17. Krata wyrobu warszawskiego z XVIII w (fot. Z 
Dubiel)

18 Fragment kutej skrzyni-skarbca z XVIII w (fot. 
Z. Dubiel)

19. Krzyż procesyjny z XII w. pokryty emalią: wyrób 
z Limoges, słynnego francuskiego centrum sztuki 
emalierskiej

20. Witraż z początku XIV w. z kościoła dominika
nów w Krakowie przedstawia św. Augustyna (fot. M 
Rostworowski)

21 Fragment kapy z tzw aparatu perłowego, 
o wzorze szytym klejnotami; dar przeora K. Moszyń
skiego z 1721 r dla klasztoru jasnogórskiego (fot. Z 
Dubiel)

22. Buława hetmana Marcina Kalinowskiego - wo
tum jasnogórskie z 1650 r. za uwolnienie z niewoli 
tatarskiej

17
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z kości i medalierstwo. Z malarstwem są często 

łączone witraże; ich technika polega na odpowied

nim przycinaniu kolorowego szkła, osadzaniu go 

w ramkach z ołowiu i łączeniu w zaprojektowane 

uprzednio kompozycje - figuralne i ornamentalne- 

zbliżone do malarskich. Przesączające się przez 

kolorowe witraże w oknach światło decydowało 

o nastroju wnętrz kościołów romańskich, a przede 

wszystkim gotyckich, w których witraże wypełniały 

duże otwory okienne. Zachowane w zespołach, są 

dumą francuskich katedr gotyckich. Do najstar

szych rzemiosł w Europie należy emalierstwo (w 

Polsce nie rozpowszechniło się).

Polskie zabytki rzemiosła artystycznego pochodzą 

z importu lub są wytworami warsztatów krajowych. 

We wczesnym średniowieczu ośrodkami wytwórs- 

twa były klasztory, a następnie podgrodzia; z urba

nizacją kraju łączy się stopniowy rozkwit rzemiosła 

w miastach (organizującego się z czasem wstruktu- 

ry cechowe). Z okresu romańskiego liczba zabyt

ków jest uboga w stosunku do naszego dawnego 

stanu posiadania, zachowało się jednak trochę wy

tworów złotnictwa, kowalstwa, odlewnictwa, cera

miki, hafciarstwa, biżuterii, pieczęci, szat liturgicz

nych i płatnerstwa, dających pojęcie o ich wysokiej 

randze artystycznej.

Gotyk patronował wielu rzemiosłom. Jego wytwory 

zaspokajały głównie potrzeby Kościoła i dworu kró

lewskiego. Ogromny rozwoj złotnictwa potwierdza

ją liczne zabytki, wśród nich wiele wytworów wyso

kiej klasy - monstrancje, kielichy, relikwiarze, na

czynia i sprzęty liturgiczne. Posiadamy cenne za

bytki stolarstwa, ściślej snycerki, a wśród nich im

ponujący zespół stall z katedry w Pelplinie - wynik 

zespołowej pracy wielu artystów, przykład realizacji 

ogromnego programu symbolicznego, którego ist

nienie odnajdujemy przecież we wszystkich dzie

łach sztuki średniowiecza. Zabytki witrażownictwa, 

przeżywającego w tym czasie szczytowy okres roz

woju, spotykamy w kilku miastach Polski - w koś

ciołach Krakowa, Włocławka, Torunia. Przetrwały 

też liczne zabytki gotyckiego ludwisarstwa, kowals

twa, ceramiki (zwłaszcza ciekawe kafle), hafty.
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Z pogranicza epok zachował się dokument zawiera

jący miniatury ilustrujące pracę warsztatów rzemie

ślniczych - zbiór praw i ustaw cechowych Krakowa 

z 1505 r„ znany nam już z poprzednich artykułów 

serii,.Porozmawiajmy...'’

Renesans przyniósł wzrost importu wyrobów rze

miosła artystycznego; łączy się to z mecenatem 

króla i możnowładców, pragnących teraz jak najo
kazalej wyposażyć swoje rezydencje. Wśród zabyt

ków pochodzących z importu pierwsze miejsce 

zajmuje prześwietna kolekcja zamówionych przez 

Zygmunta Augusta we Flandrii arrasów dla wnętrz 

Wawelu i innych rezydencji królewskich. Zabytki 

rzemiosła krajowego obrazują nowy rodzaj produk

cji, której celem było wyposażenie nie tylko kościel

nego, ale również świeckiego wnętrza.

Cenne zabytki wszystkich rzemiosł artystycznych 

pozostawił w Polsce okres baroku. Kontrreformacja 

podyktowała wzbogacenie do przepychu ceremo

niału kościelnego, stąd ogromne zapotrzebowanie 

na wytwory rzemiosł podnoszących splendor koś
cielnego wnętrza - niezliczone są przykłady wspa

niałych ołtarzy, stall, konfesjonałów, ław, prospek

tów organowych, mebli zakrystii, świadczących 

o wysokim kunszcie wytwórców; podobnie w dzie
dzinie złotnictwa. Szczególnie wyraźne było poja

wienie się dekoracyjnych form rokoka, które wtar

gnęło - często w naiwnym, prymitywnym przetwo

rzeniu form - zarówno do wnętrz dużych kościołów 

reprezentacyjnych, jak i kościółków wiejskich.

Z sarmatyzmem łączył się, jak wiemy, rodzimy nurt 

sztuki. Charakterystyczna dla niego była orientali- 

zacja - zamiłowanie do motywów wschodnich, 

zwłaszcza sztuki Islamu. Te wyróżniające się w na

szym rzemiośle motywy, rozpowszechniane na te

renie kraju za pośrednictwem kupców utrzymują

cych żywe kontakty ze Wschodem, objęły wytwory 

różnych rzemiosł: uzbrojenie i uprząż końską (sza

ble, prochownice, ładownice, rzędy końskie, siodła, 

kołczany itp ), które grawerowano, inkrustowano, 

zdobiono emalią, wysadzano drogimi kamieniami, 

haftowano, następnie dywany i tkaniny (kobierce, 

kilimy, gobeliny i tkaniny obiciowe, ubraniowe, 

a przede wszystkim złotogłów i srebroglów na pa

radne stroje męskie i damskie oraz sławne pasy 

polskie), biżuterię, insygnia i zastawy, a także na

mioty reprezentacyjne o wnętrzach bogato dekoro

wanych haftem i aplikacjami. Wszystkie te przed

mioty były zarówno importowane, jak i wytwarzane 

w kraju.

Prócz warsztatów rzemieślniczych, od połowy XVII 

w. zaczęły działać w Polsce manufaktury. Zachowa

ne produkty manufaktur krajowych są dla nas 

szczególnie cennymi zabytkami. Jedną z najstar

szych i największych była manufaktura w Brodach, 

założona przez hetmana wielkiego koronnego Sta

nisława Koniecpolskiego, którą kierował zatrudnio

ny przez niego tkacz grecki z wyspy Korfu (przybrał 

on u nas nazwisko Korfiński). W wieku XVII rozwinę

ła się manufaktura lwowska (działała jeszcze 

i w XVIII w.), produkująca ozdobną broń i uprząż 

końską, skupiająca licznych rzemieślników różnych 

specjalności: złotników, szablarzy, pasamoników, 

hafciarzy, kurdybaników i siodlarzy. W wieku XVIII 

powstało wiele nowych manufaktur, między innymi 

Potockich w Stanisławowie, która zasłynęła z pro

dukcji pasów kontuszowych. Sprowadzane z Persji 

i Turcji pojawiły się jako element stroju szlacheckie

go w wieku XVII, a rozpowszechniły w wieku XVIII. 

W Polsce produkcję własną rozpoczęto od połowy 

XVIII w. Początkowo naśladowano wiernie wzory 

wschodnie, ulegając coraz bardziej wpływom miej

scowym, tak że wkrótce ukształtował się typ pasa 

polskiego. Strojem pochodzenia wschodniego de

monstrowała szlachta swoją odrębność, a moda 

sarmacka walczyła w XVIII w. z francuską, lansowa

ną przez arystokrację. Prócz pasów spotykamy nie

kiedy w muzeach inne elementy tego stroju - kontu- 

sze, żupany, kierezje, delie.

Najbardziej charakterystycznym elementem wypo

sażenia dworów i pałaców XVII w. były meble, 

a zwłaszcza szafy „gdańskie" - ciężkie, masywne, 

zdobione rzeźbioną dekoracją, wytwarzane na pół

nocy kraju, a przede wszystkim w Gdańsku, Toruniu 

i Bydgoszczy, Elblągu. Zachowało się sporo tzw. 
mebli kolbuszowskich, produkowanych od końca 

XVII w. do połowy XIX w. w Kolbuszowej koło Mielca 

i w okolicy. Te typowe polskie meble, niewielkich 

rozmiarów, lekkie, fornirowane, o dużych walorach 

użytkowych, miały bogatą intarsję z motywami geo

metrycznymi, roślinnymi, niekiedy figuralnymi.

Duża liczba zabytków rzemiosła artystycznego dru

giej połowy XVIII w. związana jest z mecenatem 

króla Stanisława Augusta. Sztuka powstająca pod 

jego protektoratem zapisała się, jak wiadomo, bar

dzo specyficznymi cechami, łącząc elementy stylu 

barokowego i klasycyzmu, odznaczała się monu

mentalnością, a zarazem bogactwem i elegancją. 

Przedsięwzięcia budowlane króla (Zamek, Łazien

ki) pociągnęły za sobą zapotrzebowanie na przed

mioty dekorujące wnętrza: meble, tkaniny obicio

we; sprowadzano je (głównie z Francji) lub produ

kowano w kraju. Pod królewskim protektoratem 

powstały manufaktury tkackie w Grodnie (założone 

przez podskarbiego litewskiego Tyzenhauza), wy

rabiające pasy, tkaniny obiciowe, kilimy i szpalery, 

na zamku królewskim pracowała odlewnia metali, 

w Dębnikach podkrakowskich wznowiono obróbkę 

marmuru, a na miejscu dzisiejszego Belwederu 

założył król wytwórnię fajansów (zob. „Spotkania 

z zabytkami" nr 3,1980).
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Produkcja magnackich manufaktur w dalszym cią

gu zaspokajała gust „sarmacki”. Trwał wyrób pa

sów (np. podwarszawskie „persjarnie" w Kobyłce, 

Lipkowie), gobelinów, kilimów, haftów. W produkcji 

porcelany wyróżniła się manufaktura Józefa Czar

toryskiego w Korcu (1784-1832), a jej wysokiej 

jakości produkty zyskały opinię najlepszych pol

skich wytworów porcelanowych. Korzec wykształcił 

swój indywidualny styl malarskiego zdobienia na

czyń, oparty na motywach polskich kwiatów (prócz 

tego widoki, portrety). Następne miejsce zajmuje 

Baranówka, której wyroby porcelanowe także ce

chuje rodzimy charakter dekoracji (motywy kwia

tów polskich, fragmenty pejzażowe i postaci histo

ryczne). Produkcję fajansów i porcelany uprawiały 

również i inne wytwórnie - Iłża, Lubartów, Horodni- 
ca, Tomaszów Lubelski, Ćmielów.

Wyrobami wysokiej klasy wsławiła się radziwilłow- 

ska huta szkła w Urzeczu, wyrabiająca szkło stoło

we. świeczniki i słynne lustra, dorównujące niemal 

zwierciadłom weneckim. Prócz niej działały i inne 

huty, których wyroby odznaczały się wysoką rangą 

artystyczną - Naliboki, Cudnów, Lubaczów.

Importowane meble zachodnioeuropejskie naśla

dowali dworscy stolarze Swoistymi cechami w me

blarstwie zapisał się lekki „styl Księstwa Warszaw

skiego" - empire w polskim wydaniu. Po roku 1815 

pojawił się w Krakowie typ mebla o kształcie przy

stosowanym do wnętrz mieszczańskich, które okre

śla się w języku antykwarskim nazwą mebla stylu 

biedermeier (patrz wyżej).

Okres rozbiorowy przyniósł zubożenie produkcji 

rzemiosła artystycznego. Działalność wielu manu

faktur skończyła się bankructwem. Powstawały jed

nak nowe wytwórnie. W 1880 r. założona została 
przez Michała Radziwiłła w Nieborowie wytwórnia 

majoliki, której wyroby dzięki bogatej dekoracji 

malarskiej zyskały indywidualny wyraz i wysoki po

ziom artystyczny.
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Dobrą opinią cieszyły się wyroby warszawskich wy

twórni sreber i platerów K. Malcza, K. Lilpopa, J. 

Frageta i inne (zob. „Spotkania z zabytkami", nr 3, 

1980). Rozwijało się meblarstwo. W warsztacie Ja

kuba Simmlera produkowano meble zwane w języ

ku antykwarskim simmlerowskimi; nazwa rozcią

gnięta została na produkowane również w innych 

wytwórniach, charakteryzujące się podobnymi ce

chami - eklektyczne, bliskie francuskim meblom 

okresu Ludwika Filipa, solidnie wykonane. W końcu 

wieku pojawiły się meble tzw. stylu zakopiańskiego, 

wzorujące się na sprzętach ludowych, a także 

ozdobne meble secesyjne, wreszcie masowo pro

dukowane. gięte.

Historyzm i eklektyzm wieku XIX doprowadziły do 

niespotykanej dotychczas, przeładowanej ozdob-
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23. Strój polski w guście sarmackim z nieodzow
nym pasem kontuszowym przewiązanym na bio
drach (fot. Z. Dubiel)
24. Pasy kontuszowe z manufaktur wschodnich
i polskich z XVII i XVIII w. (fot. Z. Dubiel)
(obiekty na zdjęciach nr nr 3, 6. 8, 9. 11. 14. 16-18.
23. 24 ze zbiorow Muzeum Narodowego w Warsza
wie pokazane w 1981 r. na wystawie poświęconej* 
rzemiosłu artystycznemu)
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ności przedmiotów służących codzienności. U pod

staw przemian leżała chęć przywrócenia im funk

cjonalności, a jednocześnie nadania rangi artysty

cznej. Na przełomie wieków kształtowała się polska 

odmiana secesji („Młoda Polska"), która szczegól

nie ciekawie zapisała się w produkcji rzemiosła 

i przemysłu artystycznego. Projektantami mebli, 

tkanin, ceramiki, przedmiotów wyrabianych z meta
li byli wybitni nieraz artyści: zaliczał się do nich S. 

Wyspiański.

Podobnie jak w całej Europie, również i u nas 

rzemiosło ustępować jednak zaczęło zestandaryzo- 

wanej produkcji przemysłowej. Powstawały akcje 

zmierzające do odnowy rękodzieła i stworzenia 

podstaw nowego, narodowego stylu, który przeja

wiać się miał także w sztuce dekoracyjnej; akcjom 

takim służyły zakładane stowarzyszenia („Polska 

Sztuka Stosowana". „Warsztaty Krakowskie”, 

„Lad"), których działalność miała duże znaczenie 

w kształtowaniu się współczesnej sztuki użytkowej.

Maria Lewicka
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cje". Chcemy w nim ukazać różne dziedziny wiedzy 

związane z ochroną dóbr kultury. Przede wszystkim 

jednak chcemy pokazać ludzi reprezentujących da

ną galąż nauki lub zawód, ich pracę, osiągnięcia 

i problemy.

Na początek wybraliśmy archeologię i archeologów 

- nie tylko dlatego, że zajmują się najstarszymi 

zabytkami, ale przede wszystkim ze względu na 

bardzo częste w trakcie prac badawczych kontakty 

pomiędzy konserwatorami zabytków np. architek

tury i budownictwa i właśnie archeologami.

Można powiedzieć, że badania prowadzone przez 

archeologów stoją u podstaw nauk o ludzkiej prze

szłości. Chodzą oni po polach i zbierają skorupy 

naczyń, lokalizując w ten sposób stanowiska ar

cheologiczne (np. osady, cmentarzyska). Potem 

grzebią w ziemi, głęboko lub płytko, odkrywając 

pozostałości po ludziach sprzed wieków, rejestru

jąc je rysunkowo, fotograficznie, opisowo. Ta 

pierwsza czynność nazywa się badaniami powierz

chniowymi. ta druga - wykopaliskowymi. Oba ro

dzaje badań terenowych są pierwszym etapem 
w penetracji pradziejów, a jednocześnie największą 

i najbardziej pasjonującą archeologiczną przygodą. 

Następne etapy to już kameralne opracowywanie 

znalezionych zabytków, odkrytych warstw kulturo

wych (warstw ziemi ze śladami działalności ludz

kiej) z różnego czasu, ich analiza, a następnie 

w połączeniu ze zjawiskami z innych miejsc i krajów 

- synteza.
Podstawowym źródłem archeologicznym, podob

nie jak w historii sztuki czy konserwatorstwie, jest 

zabytek. IV rozumieniu archeologii zabytki to przed

mioty wykonane przez ludzi (np. garnki, ozdoby, 

broń) oraz ślady wszelkiej ludzkiej działalności (np. 

resztki osady w postaci rysujących się w ziemi 

zaciemnień po drewnianych slupach czy paleni

skach). Wartość naukowa każdego zabytku archeo

logicznego jest ogromna. Oczywiście wartość ta 

maleje, jeśli zabytek został wydobyty z ziemi niefa

chowo, bez udziału archeologa i zastosowania me

tod badawczych i dokumentacyjnych. Ziemia na

szego kraju nie dostarcza odkryć na miarę Egiptu 

czy Meksyku i bardzo, bardzo rzadko wśród potłu

czonych naczyń, drewna, węgli drzewnych lub gli

nianej polepy błyśnie jakiś drogocenny wyrób ze 

srebra lub innego kruszcu. Tym bardziej więc praca 

naszych archeologów jawi się jako żmudne odgar

nianie ziemi, warstwa po warstwie, bez specjalnej 

nadziei na efektowne znalezisko. Archeolodzy 

twierdzą, że jest to urzekające.

Badania archeologiczne w Polsce obejmują dzisiaj, 

obok „klasycznych" stanowisk, jak grody, osady 

i cmentarze, także średniowieczne i nowożytne za

mki, palace i miasta. Prace konserwatorskie przy 

każdym obiekcie architektonicznym nie mogą dziś 

obejść się bez archeologów, którzy odsłaniają z zie

mi nie tylko zabytki ruchome, ale również funda

menty dawnej zabudowy, co niejednokrotnie wpły

wa na dalszy przebieg robót architektoniczno-kon- 

serwatorskich i budowlanych. Wbrew wielu utartym 

poglądom archeologia jest więc nauką żywą, służą

cą społeczeństwu i rozwojowi innych nauk.

Dzięki interdyscyplinarności polskiej archeologii 

ustaliła się w świecie jej wysoka pozycja. W bada

niach stosowane są bowiem jako dyscypliny po

mocnicze m. In. geologia, geofizyka, fizyka, chemia. 

Polscy archeolodzy stworzyli też odrębne działy 

swej nauki, zajmujące się wszystkimi przejawami 

życia w dawnych wiekach: osadnictwem, rolnic

twem, rzemiosłem, wierzeniami itp., a także sztuką. 

Z tej ostatniej dziedziny pierwszym znanym z ziem 

polskich zabytkiem jest znaleziony w jaskini kolo

i 2

1. Corazglębiej w poszukiwaniu nieznanego... (fot
S. Rumak)
2. ... które pojawia się zazwyczaj niespodziewanie
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Zawiercia fragment niedźwiedziego żebra, datowa

ny przez archeologów na - bagatela - 50-38 tysięcy 

lat przed naszą erą

I choć takie daty dla archeologów to drobnostka, 

trudno na tej podstawie nazywać ich - a określenia 

te często jeszcze są w obiegu - „zasuszonymi 

staruszkami", „mumiami" itp. Nawet ci rzeczywiś

cie starsi wiekiem wyróżniają się wśród przedstawi

cieli innych nauk energią, spostrzegawczością, nie

kłamaną pasją w rozwiązywaniu różnych proble

mów. Należy sądzić, że to właśnie praca w terenie, 

stały kontakt z ludźmi i naturą czynią z archeologów 

ludzi., wieczn ie młodych'', chyba pra wem kon trastu 

z wiekiem zabytków, które odkrywają.
Po tej skrótowej charakterystyce zawodu archeolo

ga zamieszczamy rozmowę z jednym z nich - drem 

Janem Jaskanisem, dyrektorem Państwowego 

Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

I Ogólnie wiadomo, czym zajmują się archeolo
dzy, jednak nie wszyscy orientują się w podstawo

wych problemach, które niosą ze sobą prowadzone 

przez nich badania i jakie jest ich obecne podstawo

we zadanie?

Rozpocznę od stwierdzenia tyleż banalnego, co 

podstawowego: spośród różnych rodzajów zabyt

ków do najliczniejszych należą zabytki archeologi

czne. Materiały archeologiczne z wykopalisk i zna

lezisk, owe wszelkie wytwory dawnych kultur za

pełniają magazyny muzeów archeologicznych, 

działów archeologicznych muzeów wielodzialo- 

wych oraz zakładów i instytutów archeologii uni

wersytetów i PAN. Z kolei według danych szacunko

wych w Polsce występuje jeszcze około 1 -1,5 milio

na stanowisk archeologicznych. Zabytki archeolo

giczne wyróżniają się jednak nie tylko ilością. W od

różnieniu od innych, na przykład z dziedziny sztuki, 

architektury, ilustrujących na ogól pewne wycinki 

działalności ludzkiej w przeszłości, te najliczniejsze 

są zarazem najważniejszymi źródłami poznania 

czasów prahistorycznych, a i w odniesieniu do 

czasów późniejszych istotnie wzbogacają źródłowe 

podstawy poznania historycznego. Cechą charak

terystyczną nieruchomych zabytków archeologicz
nych jest jeszcze i to, że przeważnie znajdują się 

w stanie ruiny. Nie łatwo jest zatem ustalić ich 

rodzaj i chronologię bez badań metodą wykopali

skową i zastosowania odpowiedniego aparatu me

todycznego i dokumentalnego. Utajenie pod powie

rzchnią ziemi wartości zabytkowych prowadzi do 

paradoksalnej sytuacji: zasoby archeologiczne 

w terenie są nie policzone, co roku odkrywa się 

nowe obiekty, a jednocześnie w miarę intensyfikacji 

gospodarczego wykorzystania gruntów rolnych 

i leśnych, zasobów surowcowych i obszarów zabu

dowanych nasila się tempo zanikania pozostałości 

pradawnego osadnictwa. Zrozumiałe zatem, że po

trzebą chwili, naczelnym zadaniem w dziedzinie 

ochrony zabytków archeologicznych stało się jak 

najszybsze rozeznanie zasobów i stworzenie odpo

wiedniego systemu ewidencji.

■ Niewątpliwie chodzi tu przede wszystkim o tzw. 
Archeologiczne Zdjęcie Polski, którego celem jest 

pełna rejestracja wszystkich stanowisk pradziejo

wych; jej elektem stać się ma mapa przedstawiająca 

ślady osadnictwa w różnych okresach dziejów. Jed

nak archeolodzy działali także przed rozpoczęciem 

tej akcji w latach siedemdziesiątych...

Archeologiczne Zdjęcie Polski oraz wiele innych 

problemów z dziedziny ochrony zabytków archeo

logicznych - to tematy często poruszane. Najwięcej 

ku temu okazji dawały zjazdy konserwatorskie, kon

ferencje muzealne, sesje i posiedzenia naukowe. 

Wśród nich były imprezy o zasięgu ogólnopolskim 

i regionalnym, a także tylko lokalnym. Obficie 

przedstawia się zwłaszcza dorobek organizacyjny 

z drugiej połowy lat sześćdziesiątych. Wpłynęła na 

to atmosfera obchodów milenium oraz właściwy 

tamtym latom zwyczaj konferencyjnego manifesto

wania aktywności, także konserwatorskiej i archeo

logicznej, przekonanie o ważkości poruszanych 

spraw. Pokłosiem tej działalności, oprócz publika

cji, były liczne dezyderaty, rezolucje i uchwały.

zawierające rejestr - nie spełnianycn później za

zwyczaj w praktyce - oczekiwań i potrzeb. Nie były 

to imprezy jałowe. Pożyteczność ich wyrażała się 

przede wszystkim w efektach propagandowych. 
Spełniały też ważne ze względów organizacyjnych 

i merytorycznych funkcje sterujące i integracyjne 

środowiska archeologów. Stwarzało to możliwość 

centralnego oddziaływania, upowszechniania 

właściwych wzorców działań konserwatorskich etc. 

Coraz mocniej akcentowano zwłaszcza podstawo

wy warunek prac konserwatorskich - prace ewiden

cyjne i orzecznictwo. Ich skromną efektywność sta

rano się niekiedy skutecznie pobudzać dotacjami 

z budżetu centralnego na ochronę zabytków ar

cheologicznych. Ostatnim akordem wspomnianych 

przedsięwzięć typu konferencyjnego, tyle że nie 

uwieńczonym okolicznościową publikacją, była 

sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Archeologi

cznego i Numizmatycznego z okazji XX Walnego 

Zjazdu w 1972 r. w Bydgoszczy.

■ Jaka była ocena tej działalności?
Ówczesna ocena nie była krzepiąca. Uznawszy
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3. O garnkach, które ..rodzą się same z siebie pisał 
zdziwiony Długosz: na wykopaliskach ..rodzą się" 
one każdego dnia (fot. R Piszczek)

4. Rzadko udaje się archeologom znaleźć nie po
tłuczone naczynie (fot. R Piszczek)

5. Najczęściej znajdują gliniane skorupy naczyń; 
w laboratoriach próbują łączyć je ze sobą, kleić, 
a brakujące fragmenty uzupełniać gipsem

6. a.b.c.d. Wszystko trzeba pomierzyć i narysować 
(fot. R. Piszczek. S. Rumak. S. Biniewski)

7. Codzienny archeologiczny obrazek dyskusja 
w wykopie (fot. R. Piszczek)

7

olbrzymi postęp w pierwszym ćwierćwieczu PRL, 

zwrócono uwagę na to, co osłabiało skuteczność 

konserwatorską: brak zapewnienia - mimo niema

łych środków finansowych, rzeczowych i osobo

wych - należytych efektów w chronieniu archeolo

gicznej części polskiego patrymonium narodowe

go. Znalazło to wyraz w:

- słabości wyposażenia „instrumentalnego” 

(usterki ustawodawstwa, braki w szkoleniu konser

watorskim);

- niedostatkach zaplecza konserwatorskiego 

(transport, wyposażenie w aparaturę, sprzęt, bazę 

lokalową);

- brakach w podbudowie teoretycznej;

- przeszkodach natury formalnej, izolujących po

szczególne piony działalności archeologicznej (na

ukowy - PAN, naukowo-dydaktyczny - uniwersyte

ty, a często też muzealny) od konserwatorskiego 

w spożytkowaniu przede wszystkim potencjału oso

bowego dla celów ochrony zabytków.

■ Czy obecnie te problemy również rzutują na 

pracę archeologów?

Po upływie kilku lat większość z wyszczególnionych

25



wyżej kwestii zachowała swą aktualność. Jedno

cześnie obecnie wobec zadań w zakresie ochrony 

zabytków stawia się coraz wyższe wymagania. We

szła w życie ustawa o ochronie gruntów rolnych, co 

stwarza utrudnienie w staraniach o wyłączanie 

spod upraw terenów związanych z obiektami ar

cheologicznymi. Wydajniejsze sposoby mechanicz

nej uprawy gleby z kolei wpływają na dalsze lub 

nawet całkowite zniszczenie układu warstw kultu

rowych. Zrozumiale potrzeby gospodarki żywnoś

ciowej przyniosły konieczność likwidacji nieużyt

ków, zagospodarowania odłogów, jakże często bę

dących azylem dla cmentarzysk i grodzisk. Można 

tu także mówić o obowiązku odkamieniania gleby, 

niosącej zagrożenie dla kamiennych konstrukcji 

grobowych, kultowych i komunikacyjnych. Ożywie-

8c

nie budownictwa w miastach i na wsi, rozbudowa 

infrastruktury technicznej - to przyczyny nastę

pnych zagrożeń z tytułu robót instalacyjnych, bu

dowlanych, poboru kruszywa itp.
Jednocześnie reforma podziału administracyjnego 

kraju spowodowała zwiększenie liczby wojewódz

kich placówek konserwatorskich i muzealnych. Czy 

jednak w ślad za tym nastąpiła poprawa efektyw
ności działań konserwatorskich, czy wzrosła ich 

skuteczność? Powstanie najpierw jednostek gmin

nych, a potem wojewódzkich w nowej skali i w wię

kszej niż przedtem liczbie wyzwoliło wiele inicjatyw 

lokalnych, ambicji i nadziei. Znalazły one wyraz 

w dążeniu do tworzenia terenów rekreacyjnych, 

ośrodków turystycznych, a wraz z tym często po
trzebę zagospodarowania wolnej przestrzeni zielo

nej, zajętej np. przez grodzisko, nierzadko zacho

wane jako naturalna oaza chwastów i dziko rosną

cych krzewów pośród miejskiej zabudowy. Znale

zienie właściwego sposobu wykorzystania takiego 

obiektu - to częsty dylemat zarówno starych, jak 

i nowych konserwatorskich placówek archeologi

cznych.
■ Jakie widzi Pan wyjście z sytuacji, która nie 

wygląda zbyt optymistycznie?

Aby usprawnić działania w dziedzinie ochrony za

bytków archeologicznych, nieodzowne są następu

jące czynniki:

- przepisy i normy określające cele, środki i zasady 

działań;

- wyspecjalizowany aparat wykonawczy (konser

watorski), sprawnie operujący metodami pracy, do-

8. Niektóre odkrycia: a - nad grobem szkieletowym 
(fot. L. Brzyski), b - przy grobie tzw. skrzynkowym; 
spalone kości ludzkie znajdują się w glinianej urnie 
(fot. F. Lachowicz), c- przy pozostałościach dymar- 
ki - pieca hutniczego (fot. S. Woyda). d - przy 
drewnianych konstrukcjach (fot. K. Nowiński) 

skonalący przy tym swe umiejętności oraz podej

mujący działania przy współpracy z różnymi instytu

cjami, stowarzyszeniami i organami administracji 

państwowej, cieszący się odpowiednim autory

tetem;
- dobry klimat środowiskowy oraz ogólnospołe

czny;
- potrzeba naukowej, teoretycznej i metodycznej 

podbudowy archeologicznej działalności konser

watorskiej i muzealnej w praktyce, tak jak to się od 

dawna już dzieje w zakresie konserwatorstwa dziel 

sztuki i architektury.

■ Wszystkich nas obowiązuje ustawa „Oochronie 

dóbr kultury i o muzeach " z 15 lutego 1962 r. Co 

sądzą o niej archeolodzy?

Jest to w zakresie przepisów i norm prawnych 

niewątpliwie akt najważniejszy. Od lat panuje jed

nak utyskiwanie z powodu niektórych jego sformu

łowań i postanowień, m.in, dlatego, że wzbyt małym 

stopniu uwzględnia cechy specyficzne zabytków 

archeologicznych, ja jednak uważam, że jedną 

z głównych jego zalet stanowi to właśnie, że jest 

ustawą jednolitą, dotyczącą wszystkich rodzajów 

zjawisk materialnego dziedzictwa kulturalnego. 

Pewne niedoskonałości ustawy, weryfikowanej zre-

8b

8d
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sztą, jak każde dzieło, codzienną praktyką, nie mo

gą podważyć zasadniczych założeń, mówiących 

o celu ochrony, jej zakresie, sposobach, obowiąz
kach i sankcjach karnych. Częstokroć praktyka po

ucza, że ochrona ograniczana bywa do obowiąz

ków zainteresowanego profesjonalnie konserwato

ra, a nie społeczeństwa. Kary, by skutecznie pełniły 

też funkcje profilaktyczne, powinny być dziś już 

surowsze i konsekwentnie egzekwowane. Poprawy 

wymaga sformułowanie dotyczące strony organiza

cyjnej. W kwestiach ochrony zabytków archeologi

cznych niezbędnych jest kilka modyfikacji. Jedna 

dotyczyć powinna bardziej precyzyjnych sformuło

wań o kolekcjonerstwie ze względu na proceder 

handlu ruchomymi zabytkami archeologicznymi (w 

tym i numizmatycznymi z odkrywanych przypadko

wo skarbów). Niezbędna jest też zmiana w sformu

łowaniach na temat rejestru zabytków. Zabytki ar

cheologiczne wymagają większej elastyczności 

w procedurze wpisywania decyzji konserwator

skich do ksiąg wieczystych (często ich po prostu nie 

ma) i wprowadzenia konieczności wpisu decyzji do 

rejestrów ewidencji gruntów. Należałoby stworzyć 

możliwość czasowego wpisywania do rejestru tych 

stanowisk, które są objęte planem robót ratowni

czych. Usunęłoby to niewdzięczną procedurę towa

rzyszącą obecnie skreślaniu stanowisk zbadanych, 

a zatem praktycznie nie istniejących. Oba te zabiegi 

usprawniłyby prace przy orzecznictwie konserwa

torskim.

Należy tez odpowiednio zmodyfikować postano

wienia art. 18 (dotyczy prawa badania przedmiotów 

o wartości historycznej przez organa służby konser
watorskiej) i 23 ust. 1 (dotyczy prowadzenia badań 

na nieruchomości nie stanowiącej własności pańs

twa), które w środowisku archeologicznym są pun

ktami od lat najczęściej kwestionowanymi. Nie

zbędne uproszczenia toku postępowania oraz zwię

kszone uprawnienia konserwatorskie wydają się 

również konieczne w związku z działaniami innych 

aktów prawnych, np. ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i zarządzeń o maksymalnym wykorzystaniu 

gospodarczym areałów uprawnych.

■ Są to wszystko akty ustawodawcze. Jak jednak 

wygląda w praktyce aparat wykonawczy?

Jest to druga grupa potrzeb. W tym zakresie nie 

wypracowano ogólnie przyjętego modusu organi

zacyjnego, co ze względu na specjalny charakter 

zabytków archeologicznych, a także silną w Polsce 

tradycję odrębności organizacyjnej, często bywa 

przez archeologów krytykowane. Godzi się przy

pomnieć, że tradycje te sięgają przynajmniej po

czątków II Rzeczypospolitej i stworzonej wówczas 

sieci państwowych konserwatorów zabytków 

przedhistorycznych, zastąpionej potem delegatura

mi Państwowego Muzeum Archeologicznego 

w Warszawie. Pogłosem tych rozwiązań w pierw

szych latach powojennych była sieć inspektorów- 

rzeczoznawców zabytków archeologicznych. Zani

ka ona na rzecz referentów-konserwatorów (zwy

czajowo zwanych konserwatorami zabytków ar

cheologicznych) w urzędach wojewódzkich lub 

biurach badań i dokumentacji, pracowników muze

alnych czy wreszcie odrębnych ośrodków archeo

logiczno-konserwatorskich. Zaletą takiej rozmai

tości rozwiązań organizacyjnych bywa na ogól to, 

że forma ich wynika z warunków i możliwości regio

nalnych. Te - jak wiadomo - nie są u nas jednakowe. 

Jednolity wzorzec, najlepiej nawet pomyślany i me

chanicznie wdrażany, niekoniecznie musialby owo

cować w pożądany sposób. Traktując zatem rzecz 
realnie, w najbliższych latach należałoby przyjąć 

taki kierunek, który wyraziłby się rozpowszechnie

niem form uznanych na rozwiązania racjonalne 

i najskuteczniejsze, bez usiłowań wprowadzania 

sztywnego schematu.

■ Jakie zatem powinny być rozwiązania mode

lowe?

Jestem przekonany o potrzebie placówek typu „po

gotowia archeologicznego”, wyposażonych 

w sprzęt do szybkiej eksploracji ratowniczej. Każdy 

kierunek pracy konserwatorskiej musi mieć odpo

wiednie pokrycie w możliwościach wykonawczych, 

biorąc pod uwagę: 1) prace z zakresu ewidencji 

i orzecznictwa; 2) dozoru nad stanem zachowania 

zabytków w terenie oraz nadzoru nad pracami ziem

nymi: budowlanymi, instalacyjnymi, melioracyjny

mi, eksploatacji kruszywa; 3) prowadzenie ciągłego 

rozpoznania konserwatorskiego na gruncie admi

nistracji państwowej i gospodarczej (np. komisje 

planowania, pracownie urbanistyczne, biura geo

dezyjne, biura administracji leśnej i rolnej); 4) prace 

ratownicze, ich prowadzenie oraz organizowanie 

i koordynacja; 5) prowadzenie działalności propa

gandowej, oświatowej.

Rozległość tych zadań, uzasadniona charakterem 

zabytków archeologicznych (m.in. ich liczbą i zróż

nicowaniem co do form i rodzajów), w dużym sto

pniu też i odrębności metodyki, skłaniają do uzna

nia za optymalne dwa typy rozwiązań organizacyj

nych: pierwszy typ, dosyć już rozpowszechniony - 

to sprawowanie ochrony za pośrednictwem muze

ów archeologicznych (np. w Gdańsku) lub działów 

archeologicznych muzeów okręgowych (np. w Bia

łymstoku); modelem typu drugiego jest ośrodek 

archeologiczno-konserwatorski, egzystujący na za

sadzie wojewódzkich biur badań i dokumentacji 

zabytków, którego wzorzec powstał we Wrocławiu 

i w nieco innej postaci w Lublinie. W obu typach 

rozwiązań jednolitość formalna pionu konserwa

torskiego zapewniona jest dzięki sprawowaniu nad

zoru przez wojewódzkich konserwatorów zabytków 

zarówno nad działalnością muzeów terenowych, 

jak i biur badań i dokumentacji. Istnieje ponadto 

możliwość dysponowania wieloosobową obsadą 

kadrową oraz zapleczem technicznym (magazyny 

zabytków i materiałów rzeczowych, sprzętu, pra

cownie dokumentalne i laboratoria). Doświadcze

nia ośrodka białostockiego dowodzą, jak korzystny 

okazać się może mariaż muzealno-konserwatorski 

w specjalizacji zawodowej i naukowej pracowników 

(zwłaszcza tam, gdzie nie ma ich wielu), a także 

w zakresie ewidencji i orzecznictwa oraz, co bardzo 

istotne, powodzenia w zintegrowanej działalności 

popularyzatorskiej.

■ k więc jakie zadania na najbliższe lata stoją 

przed ochroną zabytków archeologicznych?

Jest oczywistą, że konserwatorstwo archeologicz

ne, aby mogło kształtować swe oblicze koncepcyj

ne i organizacyjne, musi stawać się specjalnością 

o coraz bardziej zarysowujących się odrębnościach 

zawodowych w stosunku do prac wykonywanych 

przez archeologów w innych dziedzinach. Wymaga 

to nie tylko odpowiednich talentów i zamiłowań, ale 

też właściwego przygotowania zawodowego. 

Oprócz wiedzy zdobytej na studiach niezbędne sta

je się przeszkolenie w technice pracy administracyj

nej oraz większe od przeciętnych umiejętności 

w zakresie metodyki prac terenowych, zwłaszcza 

pod względem opanowania metody wykopalisko

wej. Pożyteczną funkcję spełniają od kilku lat studia 

podyplomowe. Czy jednak nie należałoby zacząt

ków specjalizacji zawodowej wprowadzić już na 

studiach uniwersyteckich, na wzór specjalności 

historycznej przygotowującej archiwistów i nauczy

cieli? Odczuwa się potrzebę okresowych spotkań 

roboczych, instruktażu, a także ocen sprawności 

działania. Skłania do zastanowienia, czy dla dobra 

sprawy nie należy wprowadzić tzw. uprawnień do 

przeprowadzania badań wykopaliskowych, jak 

w wypadku uprawnień projektowych czy budowla

nych. Opieranie się tylko na dyplomie jest często 

zawodne.

Następna grupa zadań dotyczy zagadnień nauko

wej teorii i metodyki działalności w zakresie konser

watorstwa archeologicznego czy szerzej - ochrony 

zabytków archeologicznych. Zaczątki tego znajdu

jemy w pracach wielu autorów. Wyrazem potrzeb 

w tej dziedzinie jest np. konieczność opracowania 

historii polskiego konserwatorstwa archeologicz

nego. Wiadomo że jednym ze skutecznych środków 

pobudzających do refleksji, ocen i postępu bywa 

poznawanie historii danego zjawiska. Z rozwiązań 

praktycznych nadal czeka się na możliwość wpro

wadzenia mechanizacji prac polowych. Wymagają 

rozważenia problemy dotyczące stanowisk torfo

wych i podwodnych. Niezbędne są usprawnienia 

techniczne w dokumentacji tzw. polowej. Spełnie

nia oczekiwań, których lista może być znacznie 

dłuższa, nie należy spodziewać się dopóty, dopóki 

badania naukowe oraz prace doktorskie i habilita

cyjne pracowników pionu muzealno-konserwator- 

skiego omijać będą szczegółowe problemy zawo

dowe. Na ogól droga do stopnia naukowego tych 

pracowników wiedzie tym samym szlakiem, co pra

cowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. 

Z drugiej strony, właściwy dobór kadr wymagałby 

odpowiedniego przepływu pomiędzy poszczegól

nymi placówkami archeologicznymi różnych pio

nów organizacyjnych, tak aby osłabić skutki rutyny, 

umożliwić szkolenie nowych kadr nie tylko przez 

znawców problematyki kulturowej, prahistorycz

nej, ale i praktyków muzealno-konserwatorskich.

Ogólnie należy powiedzieć, że niedomagania ar

cheologicznej służby konserwatorskiej wynikają ze 

schorzenia całości systemu ochrony, czemu nie 

może zapobiec ani sformułowanie ustawy, ani do

bra wola i wysiłki poszczególnych osób czy instytu

cji. Przy omawianiu potrzeb szczebla terenowego 

pominięte zostały wszystkie kwestie dotyczące 

szczebla centralnego. Nie wymaga uzasadnienia, 

jak cenną pomoc dla placówek terenowych stano

wiłoby istnienie ośrodka nadrzędnego, zajmujące

go się sprawami informacji, koordynacji nadzoru. 

Zlikwidowany Wydział Zabytków Archeologicznych 

w Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków MKiS nie 

został niczym zastąpiony, mimo pełnej ofiarności 

i kompetencji zatrudnionych w Zarządzie osób, 

rzeczników interesów ochrony zabytków archeolo

gicznych.

(oprać, kn)

27



Architektura Zbigniew Jakubowski

częstochowskiej Alei
Zabudowa Częstochowy, przede wszystkim zaś arterii centralnej - Alei NMP, nie budziła dotąd 
szczególnych zainteresowań badaczy. Uznawano ją niemal powszechnie za typowy przykład budow
nictwa czynszowego z końca ubiegłego stulecia. Dopiero bardziej pogłębione badania prowadzone 
w ostatnich latach pozwalają na ukazanie niezmiernie ciekawych, istotnych i cennych dla dziejów 
miasta powiązań miejscowej architektury z klasycznymi już dzisiaj wzorami tego typu budownictwa 
nie tylko na terenie Polski, ale i na terenie Niemiec, Belgii, Austrii czy też innych krajów Europy. 
W świetle nowych poszukiwań badawczych częstochowskie kamienice rezydencjonalno-czynszowe 
z przełomu XIX i XX w. stanowić mogą dzisiaj temat szerszego zainteresowania zarówno historyków 
architektury, jak i miłośników wszystkiego, co nosi na sobie znak przeszłości.

Częstochowa, podobnie jak wiele miast tego typu, w XIX w. przeżywała dynamiczny rozwoj 

przemysłowy. Przejawiało się to w powstawaniu nowych fabryk i zakładów, z których 

większość oparta była na kapitale zagranicznym. Dodatkowo korzystny element stanowiła 

rozpoczęta w 1840 r. budowa kolei żelaznej. Osiedlający się tu przybysze z Zachodu, 

korzystając ze szczególnych przywilejów, wznosili w najbardziej reprezentacyjnej części 

miasta okazale budynki, wzorowane na architekturze swoich krajów. Miało to również wpływ 

na poczynania budowlane miejscowej klasy posiadającej. Z małego miasta zaczęła Często

chowa stosunkowo szybko zmieniać się w duży ośrodek miejski.

Większość budynków, które pomimo licznych przebudować i zniszczeń zachowały do dziś 

pierwotny charakter, usytuowana jest w Alei NMP. Powstały one właśnie w drugiej połowie 

XIX w., jedynie nieliczne sięgają pierwszych lat naszego stulecia. Do najbardziej typowych 

i charakterystycznych przykładów tzw. wielkomiejskiego budownictwa należą tu domy nr 11. 

14. 29, 35 i 71. Wszystkie zawierają architektoniczne elementy ówczesnych kierunków 

artystycznych. Ich najważniejszą cechą są bogato zdobione fasady, które niejako świadczyć 

miały o finansowych możliwościach właścicieli. W obrębie Alei obok architektury wielkomiej

skiej powstała nieco skromniejsza, miejscowego drobnomieszczaństwa.

W skali europejskiej miasta i wsie rozbudowywały się w tym czasie chaotycznie. Nie ominęło 

to również Częstochowy. Intensywność zabudowy doprowadziła do wykształcenia się 

typowego wzorca, mianowicie owej czynszowej kamienicy, przy budowie której wykorzysty

wano od 60 do 90% powierzchni parceli. Cechą najbardziej charakterystyczną tego typu 

kamienicy był obudowany ze wszystkich stron dziedziniec - studnia. Widokowo i artystycznie 
liczyła się jedynie fasada. Powstałe zaś później oficyny i nadbudówki miały przynieść tylko 

określony dochód ich właścicielom, w których interesie leżało wybudowanie jak największej 

liczby mieszkań. Przy czym taka sytuacja była charakterystyczna dla właścicieli rodzimych. 

Nieco inaczej traktowali sprawę przedstawiciele obcego kapitału, przemysłowcy zagraniczni 

osiedlający się na stałe w Częstochowie. Wznoszone przez nich kamienice w przeważającej 

mierze stanowiły mieszkania dla członków rodziny. Równocześnie powstawały w nich np. 

sale teatralne lub koncertowe, niektóre pełniły funkcje luksusowych hoteli, jak np. znany 

powszechnie w mieście dom Frankego przy Alei NMP nr 14 z hotelem Victoria. W domu tym 

oraz w kamienicy nr 12, aczkolwiek taostatnia nie stanowi przykładu architektury wielkomiej

skiej. przez kilkadziesiąt lat funkcjonowały tzw. ogrodki - miejsce spotkań teatralnych, 

muzycznych i śpiewaczych koncertów oraz innych imprez kulturalnych. Najbardziej jednak 

typowy był model następujący: kamienica - dom dwutraktowy, z bramą przejazdową 

pośrodku. Jako wynik połączenia czynników finansowych i artystycznych powstał „czynszo

wy pałac", piętrzący się w ciasno zabudowanej ulicy, bardzo często obwieszony balkonami, 
wykuszami, najeżony wszelkiego rodzaju szczycikami i wieżyczkami (szczególnie w kamieni- 
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each narożnych). Fasada zawierała mnóstwo historyzujących detali, o jakże często dziwacz

nym zestawieniu; przykładem może tu być kamienica przy Alei NMP nr 35.

Proweniencji częstochowskiej architektury wielkomiejskiej wypadałoby szukać w krajach, 

z których napływali przemysłowcy i kupcy osiedlający się w tym mieście. Zatem winna to być 

przede wszystkim architektura belgijska i francuska. Sprawa nie jest jednak jednoznaczna. 

polskim końca wieku XIX i początku XX. to i tak droga poprowadzi nas do stolic Europy 

Zachodniej, bądź to poprzez studia, jakie w nich nasi architekci odbywali, bądź ze względu na 

pochodzenie i liczne powiązania budowniczych - właścicieli. Model kamienicy czynszowej 

czy raczej rezydencjonalno-czynszowej z tego okresu był nie tylko wynikiem stosunków 

gospodarczych panujących na ziemiach polskich, ile raczej konsekwencją całego europejs

kiego systemu polityczno-ekonomicznego, siły wielkoprzemysłowego kapitału i bogatego

1. Aleja nr 14. dom Frankego z 1903 r.
2. Aleja nr 29, fragment kamienicy
3. Aleja nr 35. fragment kamienicy

Wzorce pochodziły przede wszystkim z Berlina, który w końcu XIX i na początku XX w. pełnił 

funkcję swoistego dyktatora mody architektonicznej poprzez oddziaływanie na kręgi boga

tych przemysłowców i bogatego mieszczaństwa. Właśnie w architekturze Berlina tamtych lat 

można znaleźć materiał porównawczy dla obiektów w Częstochowie. Szczególnie masywna, 

monumentalna zabudowa Berlina - Kreuzberg z końca XIX w., z charakterystycznymi bryłami 

kamienic, balkonami, półkolistymi oknami z naczółkami, znajdowała odbicie w poczyna

niach architektów działających w tym samym okresie na terenie Częstochowy. Zbieżność 

pomiędzy kamienicami Berlina, Brukseli. Wiednia, w Polsce zaś -Lodzi. Warszawy, Krakowa 

i Poznania, z tym, co można dzisiaj oglądać w zabudowie częstochowskiej Alei NMP, wydaje 

się oczywista. Podobieństwo zarowno w traktowaniu bryły kamienicy, jej najdrobniejszych 

nawet detali architektonicznych, jak i w programie ideowym (masywność, monumentalność 

i siła) - jest niejednokrotnie uderzające. Ponadto za sformułowaniem takiego, może jeszcze 

zbyt śmiałego stwierdzenia przemawiają materiały archiwalne.

Jak wspomniano wyżej. Berlin w latach 1870-1914 dostarczał ówczesnemu światu kosmopo

litycznych modeli architektury wielkomiejskiej. Charakterystyczne cechy owych modeli - 

bogactwo wystroju, skomplikowane formy uzupełnione rzeźbą, zerwanie z płaskością fasady 

- spotykamy w budowlach powstałych w okresie urządzania Alei w Częstochowie. Jeżeli 

nawet pokusilibyśmy się o przypisanie konkretnych częstochowskich projektów architektom 

mieszczaństwa. Chęć czerpania zysków szła w parze z potrzebą ukazania swego statusu 

majątkowego poprzez odpowiednio zrekonstruowaną fasadę domu. Mówię „zrekonstruowa

ną ", ponieważ najczęściej stanowiła ona przegląd wszystkich niemal stylów minionych epok, 

od elementów romanizmu, poprzez gotyk, renesans, barok, do klasycyzmu i odmian 

stylowych najbliższych tamtym czasom. Może właśnie dlatego architektura dziewiętnasto

wiecznej Częstochowy, podobnie jak i innych miast przemysłowych Polski, uznawana była 

nieraz za architekturę okresu upadku. Z jednej strony powstawały kamienice czynszowe, 

w których mieszkania, z wyjątkiem tzw. frontu, tj. reprezentacyjnych, drogich pomieszczeń 

od ulicy, były żle oświetlone. Powstawały frontowe apartamenty i bardzo często marmurowe 

frontowe schody, które łudziły wspaniałością, ale owe „pałacowe fasady" najczęściej nie 

miały nic wspólnego z odrapanymi, zapuszczonymi brudem elewacjami podwórek. Przy tym 

wszystkim obiektywnie trzeba przyjąć, że właśnie owo nagromadzenie stylów, niejednokrot

nie próby przetransponowania architektury innych krajów na język polskich warunków 

ekonomicznych i społecznych oraz polskiej mentalności, a także udział budowniczych oraz 

właścicieli w życiu miasta i zapisanie się na stałe w jego historii - stawiają te obiekty w rzędzie 

budowli nie tylko tradycyjnie, ale i historycznie związanych z dziejami Częstochowy.

Na temat projektantów częstochowskich kamienic mamy niewiele informacji. W materiale 

archiwalnym przewijają się nazwiska Tadeusza Fijałkowskiego - budowniczego częstocho
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wskich banków, Franciszka Reinsteina (1792-1853) - projektanta ratusza miejskiego (obec

nie Muzeum Okręgowe przy placu Wł. Biegańskiego), Bolesława Handelsmana-Targowskie- 

go (1884-1944), Adama Paprockiego (1891-1940) oraz Romana Sigalina. Projekty kilku 

kamienic powstałych przy Alei NMP sygnowane były nazwiskami jeszcze dwóch architektów: 

E. Mora i A. Lie. Niestety poza określeniem, które projekty były ich autorstwa, nic więcej nie 

możemy powiedzieć na temat ich częstochowskiej i pozaczęstochowskiej działalności. 

Komitetu Rewolucyjnego Częstochowy, zwanego Komitetem Ocalenia. Spośród szpitali 

znajdujących się przy Alei najbardziej okazały, znany i tradycyjnie związany z miastem byt 

szpital w domu nr 17, prowadzony przez wiele lat przez dra Władysława Biegańskiego. 

Wzniesiony został w latach 1835-1838 według projektu H. Marconiego i szkoda, że w 1969 r. 

rozebrano go, by na jego miejscu postawić nowoczesny dom handlowy „Merkury". W budyn

ku nr 33 w roku 1912 miejscowy lekarz i społecznik dr Stanisław Nowak założył zakład

4. Aleja nr 71, kamienica
5. Dawny szpital miejski projektowany przez H. Marconiego w 1835 r.

Wiadomo jedynie, że E. Mor przez pewien czas był miejskim architektem w Częstochowie. 

Przy obecnym stanie badań trudno jednoznacznie stwierdzić, czy projekty częstochowskich 

kamienic przedstawiane były do akceptacji (być może przez właścicieli działek budowlanych) 

i jedynie sygnowane nazwiskiem miejskiego architekta, czy też wchodziły w grę inne względy 

natury ekonomicznej bądź nawet politycznej. Zachowane przekazy archiwalne zawierają 

najczęściej nazwisko właściciela - budowniczego, pozostawiając jakby na drugim planie 

osobę projektanta. Przy niektórych zaś kamienicach figuruje jedynie nazwa firmy budowla

nej. Sprawą najistotniejszą była wymowa ideowa architektury. Miała ona przemawiać do 

odbiorcy, przede wszystkim zaś stanowić o statusie społecznym właściciela.

Jaka jest historyczna wartość architektury częstochowskiej z przełomu XIX i XX w.? Aleja 

NMP stanowi w tym względzie przykład najbardziej chyba charakterystyczny. Była ona 

i pozostaje nadal nie tylko centralną arterią komunikacyjną, ale i znaczącym elementem 

w wyrazie urbanistycznym Częstochowy oraz tworzywem historii społecznej, gospodarczej 

i kulturalnej miasta. Dla zrozumienia historycznej wartości nie tylko poszczególnych kamie

nic w Alei NMP, ale i całego ciągu urbanistycznego konieczne jest, bodaj pobieżne, 

zapoznanie się z dziejami poszczególnych obiektów, działalnością ich pierwszych właścicie

li. wypadkami dziejowymi, które miały tutaj miejsce itp.

W obrębie Alei skupiało się życie kulturalne, społeczne i gospodarcze miasta. Teatr, kina, 

szkoły, pensje czy szpitale podnosiły rangę tej ulicy i stanowiły niejako o poziomie życia 

w mieście. Wbudynkunr19w latach 1871-1908 istniał pierwszy teatr miejski, następnie zaś 

kino „Paryskie”. Z innych działań kulturalnych należy wspomnieć o wzmiankowanych 

wcześniej tzw. wolbergowskich ogródkach (od nazwiska pierwszego właściciela Wolberga) 

w kamienicy nr 12 czy „Tivoli" u Frankego pod nr 14. W budynku nr 56 mieściło się od 1873 r. 

progimnazjum (później gimnazjum) rządowe, pod nr 18 miała swą siedzibę Miejska Szkoła 
Początkowa Żeńska Nr 2, w kamienicy nr 43 - prywatna czteroklasowa szkoła męska 

prowadzona przez A. Redko. Pod nr 23 była pensja żeńska z pensjonatem Z. Garsteckiej. 
W budynku narożnym przy Alei NMP i ulicy Świerczewskiego w latach 1904-1906 miało swój 

lokal Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia", w którym to w 1905 r. odbywały się posiedzenia 

ginekologiczno-położniczy. Instytucji oświatowych, kulturalnych i leczniczych było w mieś

cie więcej. Wiele z nich miało swoje siedziby właśnie w Alei NMP. Tutaj też skupiało się życie 

handlowe Częstochowy.

Częstochowska Aleja NMP przez kilkadziesiąt lat przechodziła różne koleje losu. Kamienice 

przebudowywano, dobudowywano piętra, całkowitemu niemal zniszczeniu i przekształceniu 

uległy (szczególnie w ostatnich latach) parterowe pomieszczenia sklepowe. Ileż to przepro

wadzono tzw. remontów, podczas których „upraszczano” fasady domów, niszcząc ozdobne 

fryzy, gzymsy i inne ciekawe detale architektoniczne. W ciągu ostatnich kilku lat sprawa 

wydaje się przybierać inny, nieco bardziej pozytywny obrót. Prace Instytutu Sztuki nad 

Katalogiem Zabytków Sztuki w Polsce z pewnością pozwolą na ukazanie wielu jeszcze 

ciekawych danych, zarówno o Alei NMP jako interesującym ciągu urbanistycznym, jak 

i poszczególnych jej kamienicach. Na podkreślenie zasługuje także fakt stopniowego 

wpisywania tych kamienic do rejestru zabytków województwa częstochowskiego. Zmiana 

statusu prawnego tych obiektów na pewno przyczyni się do ich ochrony i konserwacji.

Dzięki tym wszystkim zabiegom będzie można uratować Aleję, która stanowi bezsprzecznie 

jedno z ciekawszych rozwiązań urbanistycznych nie tylko w skali kraju, ale i Europy. Z kolei 

wartości historyczne i artystyczne, jakie poszczególne budynki wnoszą do dziejów miasta, 

stanowić będą podstawę do ich zachowania i rewaloryzacji.

Zbigniew Jakubowski
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Złe spotkania 
z zabytkami
(czyli o dawnych zakładach Norblina)
W centrum Warszawy, w granicach ulic Prostej, Żelaznej i Łuckiej, 
zachował się prawie kompletny zespół fabryczny - dawne zakłady 
Norblina, Braci Buch i T. Wernera, słynna niegdyś fabryka plate
rów. Obecnie mieści się tu, a właściwie zaczęła się już przeprowa
dzać do nowej siedziby Walcownia Metali „Warszawa”. Przepro
wadzka ta zmobilizowała specjalistów od komunikacji do wysunię
cia propozycji rozebrania zakładów Norblina. W pierwszej wersji 
zamierzano rozebrać cały zespół fabryczny, jako stertę niepo
trzebnych rupieci i zawalidrogę. Na pustym placu projektowano 
naturalnie piękny parking lub zespół wieżowców biurowych. Część 
terenu fabrycznego ma ponadto posłużyć do poszerzenia ulicy 
Prostej, która kiedyś miała stanowić fragment świętokrzyskiej 
trasy mostowej. Trasa mostowa obecnie raczej nie będzie tak 
szybko realizowana, ale zamiar poszerzenia ulicy Prostej pozostał 
aktualny.

Pierwsze poszerzenie ulicy wytyczono 

w 1963 r. W rezultacie zburzono część zabu

dowań, w większości pochodzących z poło

wy XIX w. Były to: część budynku administra

cyjnego, laboratoria, garaże, zabudowania 

gospodarcze oraz część dawnej rezydencji 

Norblina. W 1969 r„ kontynuując myśl po

przednich planów, wytyczono następne linie 

rozgraniczające nie tylko wzdłuż ulicy Pros
tej, ale i Żelaznej. Na początku 1980 r. Biuro 

Projektów Budownictwa Komunalnego 

„Stolica" na zlecenie Wojewódzkiego Zarzą

du Dróg i Mostów wykonało projekt drogowy 

uwzględniający dalsze poszerzenie ulicy 

Prostej, jako ważnego ciągu komunikacyjne

go wspomnianej już trasy mostowej. Zgodnie 

z tym projektem przewiduje się wyburzenie 

wzdłuż ulicy Prostej następujących budyn

ków: odlewni, tłoczni (520 ton) wraz z prę- 

townią oraz pozostałych części dawnego 

kantoru i rezydencji Norblina. Zniknąć ma 

w ten sposób bardzo ważny zespół obiektów 

produkcyjnych walcowni, a wraz z nim zna

czna część jej historii.

Wspomniane wyżej decyzje i częściowe roz

biórki podejmowane były kilka lat temu, gdy 

właściwie niewiele jeszcze widziano o historii 

dawnych zakładów Norblina. Ceniono jedy

nie jego wyroby, które od dawna stały się 

obiektami muzealnymi. Obecnie znamy już 

również historię zabudowań fabrycznych. 

W tej sytuacji musimy działać rozważnie, do

kładnie wyważyć argumenty za i przeciw po

zostawieniu całości zespołu. Muzeum Tech

niki NOT w Warszawie poczyniło już wstępne 

starania w sprawie przejęcia tej starej fabryki 

z zamiarem utworzenia swego oddziału.

Historia tego terenu sięga końca XVIII w. Po 

wytyczeniu w tym właśnie rejonie obecnych 
ulic Prostej, Łuckiej i Żelaznej, część działki

1. Budynki proponowane do objęcia ochroną: 1 - 
budynek z dawnej rezydencji Ryxa z XVIII/XIX w., 
obecnie administracyjny, 2-część budynku przy ul. 
Żelaznej składającego się z dawnej rezydencji Ryxa 
i fragmentu budynku fabrycznego z połowy XIX w., 3 
- magazyn namiarów, budynek rozbudowywany od 
końca XIX w.. 4 - dawny kantor z końca XIX w., 
obecne laboratorium, 5 - odlewnia, budynek sto
pniowo rozbudowywany od końcaXIX w .6-prasa 
520 ton i prętownia z okresu międzywojennego, 7 - 
warsztaty, prasa 1000 ton. wytrawialnia i piece żaro
we. budynek stopniowo rozbudowywany od drugiej 
połowy XIX w., 8 - ciągarnia rur i drutu. XIX w.. 9 - 
wykańczalnia. przed 1945 r. budynek byl połączony 
z prasą 1000 ton i wytrawialnią, druga połowa XIX 
w., rozbudowany w XX w., 10 - fragment dawnego 
budynku fabrycznego z połowy XIX w . obecnie 
magazyn wyrobów gotowych. 11 - fragment dawne
go budynku fabrycznego z połowy XIX w., obecnie 
czyszczarnia. 12 - hartownia, budynek z końca XIX 
w. (rys. M Szybińska)
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zajmowanej obecnie przez walcownię otrzy

mał kamerdyner królewski Franciszek Ryx. 
Od strony ulicy Żelaznej wzniesiono wów

czas zabudowania mieszkalne i gospodar

cze, z tyłu zaś założono ogród. Z budynków 

pochodzących z przełomu XVIII i XIX w. za

chowały się obecnie dwa dawne domy miesz

kalne i oficyna. Mieszczą się w nich biura 

walcowni. W jednym z budynków i w oficynie 

wszystkie pomieszczenia parteru są sklepio

ne. W połowie XIX w. od kolejnych właścicieli 

posiadłość kupił Edward Luckfield i założył 

fabrykę „nowego srebra”. Wkrótce pojawiły 

się zabudowania fabryczne, z których do

trwał do naszych czasów budynek przylega

jący do dawnej oficyny. Od 1882 r. właścicie

lem fabryki była firma „Norblin i Spółka”. 

W tym okresie, wraz z rozszerzeniem asorty

mentu produkcji, nastąpiła intensywna roz

budowa zakładu oraz ostateczna likwidacja 

dawnego założenia ogrodowego. Z okresu 

od 1882 r. do pierwszej wojny światowej 

zachowały się m.in. następujące budynki: 

odlewnia, walcownia, szabloniarnia, hartow

nia, dział mechaniczny z galwanizernią, 
część kantoru i część domu mieszkalnego 

Norblina. W tym czasie fabryka produkowała 

platery, ozdoby kościelne i domowe (zegary, 

świeczniki, kandelabry itp.) oraz półprodukty 

walcowane i ciągnione: blachy miedziane, 

mosiężne i srebrne oraz rury i druty.

W latach międzywojennych nastąpiła dalsza 

rozbudowa zakładu wraz z rozszerzeniem 

asortymentu produkcji o wyroby dla potrzeb 

wojska. Z tych lat zachowały się: tłocznia (520 

ton), dawny budynek pieców i bejcy, druciar- 

nia wraz z rurownią oraz część magazynu 

surowców.

W czasie ostatniej wojny zakład został zruj

nowany, po 1945 r. podjęto jego odbudowę 

i częściową modernizację. Obecnie kończy 

się już budowa nowego zakładu. Aby uzyskać 

szczegółowe rozpoznanie historii i wartości 

zabytkowych starej fabryki władze konserwa

torskie Warszawy zleciły PKZ opracowanie 

dokumentacji historyczno-konserwatorskiej. 

Według opinii ekspertów z Muzeum Techniki 

NOT w Warszawie, mimo zniszczeń z okresu 

drugiej wojny światowej, walcownia ma istot

ną wartość historyczną jako:

- dokument rozwoju techniki w ogóle, a roz

woju przetwórstwa metali kolorowych 

w szczególności;

- dokument rozwoju przemysłu, a zwłaszcza 

przemysłu warszawskiego;
- obiekt ściśle związany z tradycjami klasy 

robotniczej Warszawy i tradycje te dokumen

tujący.

Na wartość tę składają się:

- zachowanie się zespołu budynków fabry

cznych (produkcyjnych i pomocniczych), da

jących charakterystyczny obraz rozwoju za

kładu, uwzględniający też przebudowy i na

warstwienia dokonane w okresie powojennej 

odbudowy, przy czym niektóre z tych budyn

ków posiadają wartość indywidualną jako 

przykłady budownictwa przemysłowego, np. 

budynek magazynu surowców, budynek cią

gami drutu czy budynek prasy i trawialni, są 

też bardzo oryginalne rozwiązania szczegó

łowe, jak np. korytarz komunikacyjny w bu

dynku magazynu surowców;

- zachowanie wyposażenia technicznego 

charakterystycznego dla procesów produk

cyjnych, reprezentujących miniony etap roz

woju techniki, przy czym znajdują się tam 

m.in. urządzenia o indywidualnej znacznej 

wartości zabytkowej, jak np. maszyny działu 

ciągami, prasy, piece tyglowe i inne.

W Warszawie, ze zrozumiałych względów po

zbawionej zabytków przemysłu i techniki, ze

spół budynków i wyposażenie walcowni przy 
ulicy Żelaznej stanowi jeden z bardzo nielicz

nych tego typu obiektów...

W obecnym zespole fabrycznym zachowały 

się budynki ze wszystkich etapów historii 

tego terenu. Są to zabudowania wspomnia

nej już podmiejskiej posiadłości Ryxa i jego 

sukcesorów oraz w zasadzie wszystkie głów

ne obiekty fabryczne pochodzące z kolej

nych faz rozwoju i przemian produkcyjnych 

zakładu. Większość z nich zachowała swą 

zbliżoną do pierwotnej formę budowlaną czy
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2. Ilustracja z „Tygodnika Ilustrowanego” (1889 r.) 
poświęcona |ubileuszowi 80-lecia firmy Norblina: 
portrety właścicieli: Ludwika Norblina, jego córki 
Albertyny i zięcia Teodora Wernera, widok zakła
dów oraz uroczystości jubileuszowych

3. Właściciele fabryki: Ludwik Norblin i Teodor 
Werner („Tygodnik Ilustrowany ”, 1889 r.)

4. Na pierwszym planie dawny budynek fabryczny 
z połowy XIX w„ w głębi budynek z rezydencji Ryxa 
z przełomu XVIII i XIX w

5. Budynki fabryczne z okresu międzywojennego

6. Wnętrze odlewni w 1980 r.

7 Praca w odlewni w 1980 r. (zdjęcia P. St Masta- 
lerz)

architektoniczną wraz z wystrojem lub jego 

reliktami. Na podstawie zachowanego ze

społu można właściwie w całości odtworzyć 

w trakcie prac konserwatorskich zarówno 

szatę zewnętrzną budynków, jak i ich funk

cję. charakterystyczną dla poszczególnych 

etapów historii.

W przedstawionym konserwatorowi stołecz

nemu programie postuluje się zachowanie 

wszystkich budynków z czasów podmiejskiej 

posiadłości Ryxa oraz wszystkich budynków 

produkcyjnych z kolejnych etapów rozwoju 

fabryki. Poprzez likwidację części budynków 

pomocniczych uzyska się możliwość doko

nania częściowej rekonstrukcji dawnego za

łożenia ogrodowego.

Pełna realizacja tego programu wymaga jed

nak zachowania obecnych linii wyznaczają

cych teren walcowni. Jak pogodzić ochronę 

tak cennego zespołu fabrycznego z obecny

mi potrzebami komunikacyjnymi? Czy możli

we jest poszerzenie ulicy Prostej kosztem jej 

południowej pierzei? W 1963 r. działano 

w warunkach nieznajomości szczegółowej 

historii zakładu i wartości tego zespołu. 

Obecnie wiemy już prawie wszystko. Dlatego 

przed podjęciem ostatecznej decyzji na te

mat rozbiórki części zabudowań odpowiedz

my sobie na postawione wyżej pytania. Co 

powinno przeważyć7 Zachowanie historycz

nego zespołu czy względy komunikacji? Są 

to tylko pozornie sprzeczne interesy.
Muzeum Techniki NOT opracowało juz 

szczegółowy projekt przyszłego Muzeum 

Przemysłu, lokalizowanego właśnie w bu

dynkach zespołu fabrycznego Norblina. Mu

zeum to ma być placówką kulturalną o cha

rakterze naukowo-oświatowym, obrazującą 

tradycje techniki i przemysłu, zwłaszcza war

szawskiego do okresu współczesnego włą

cznie. Do zadań Muzeum Przemysłu należeć 

będzie w szczególności:

gromadzenie, zabezpieczenie i udostę

pnianie zabytków, pamiątek i dokumentów 

związanych z rozwojem przemysłu i techniki, 

przede wszystkim w Warszawie;

utrwalenie w charakterze rezerwatu frag

mentu walcowni w oryginalnych budynkach 

i z zachowanym oryginalnym wyposażeniem 

produkcyjnym;

- popularyzacja tradycji i współczesności 

warszawskiego przemysłu;

inwentaryzowanie, opracowywanie i stałe 

konserwowanie gromadzonych zabytków;

szeroka działalność oświatowa

Projekt Muzeum Przemysłu przewiduje za

chowanie w formie rezerwatu następujących 

hal fabrycznych łącznie z wyposażeniem: hali 

tłoczni (1000 ton), hali trawialni i pieców 

żarowych, hali ciągami rur i drutu oraz hali 

hartowni. Gdyby udało się uniknąć wyburzeń 

wzdłuż ulicy Prostej, zespól ten wzbogaciły

by dwa ważne obiekty odlewnia i prasa (250 

ton). Pozostałe obiekty (poza drobnymi wy

burzeniami budynków nowych, bez wartości 

historycznej i technicznej) służyć będą dla 

celów ekspozycji czasowych, gromadzenia, 

opracowywania i konserwowania zabytków, 

a ponadto dla administracji muzeum. Przewi

duje się również pomieszczenia dla Klubu 

Pracowników Walcowni, Towarzystwa Przy

jaciół Warszawy i Towarzystwa Opieki nad 

Zabytkami.

Jestem optymistą i wierzę, że uda się uniknąć 

zbędnych wyburzeń i że mogę już dziś zapro

sić czytelników do Muzeum Przemysłu w 
Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 51- 53

Janusz Kubiak
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Hotel przy Ewa Pustoła-Koztowska 

królewskim trakcie 
Hotel „Bristol” - obiekt tak bardzo zrośnięty z krajobrazem Kra
kowskiego Przedmieścia w Warszawie, po osiemdziesięciu latach 
eksploatacji oddany został do remontu, bowiem jego stan techni
czny był już alarmujący. Nie jest to pierwszy remont hotelu, który 
ma bogatą historię prac budowlanych towarzyszących jego ist
nieniu.
Budowę hotelu rozpoczęto w lipcu 1898 r. od... 

rozebrania pałacu Tarnowskich, bo na tym miejscu 

miał stanąć budynek hotelowy. Kamień węgielny 

położono 22 kwietnia 1899 r. Nadzór nad całością 

prac budowlanych sprawował autor projektu - Wła

dysław Marconi, a jego pomocnikami byli budowni

czowie: Stanisław Grochowicz, Bronisław Colon- 

na-Czosnowski oraz Teofil Wiśniewski. Technicz

nym doradcą „do urządzenia stacji centralnej wind, 

motorów, instalacji elektrycznych" był Marian Luto

sławski. Roboty postępowały bardzo szybko. W jed

nym z dzienników napisano: „Dopiero tydzień mi

nął od położenia kamienia węgielnego a już dziś 

rysują się na znacznej przestrzeni fundamenty gma

chu, u dołu grube na 3 i 1/4 łokcia nie licząc 

wyskoków podkładu spodniego murów. Taką gru

bość tłumaczy okoliczność, że będzie to gmach 

pięciopiętrowy, a stanie on już pod dachem najpóź

niej w połowie października roku bieżącego" (tj. 

1899).
Z listu architektów Czosnowskiego i Grochowicza 

skierowanego do Ignacego Paderewskiego w 25 lat 

po zakończeniu robót dowiadujemy się o gorączko

wej atmosferze pośpiechu, jaka towarzyszyła budo

wie. Architekci piszą: „Kiedy powstała kwestia przy

spieszenia wykończenia budowy - zaproponowa

liśmy co drugi dzień wieczorem posiedzenie i zaję

cia z majstrami i wykonawcami budowy. Zarząd 

prosił nas dwóch architektów zająć się specjalnie 

wykończeniem budynku, pracować wieczorami 

i w święta poza obowiązkiem biurowym itp. Praca 

gorączkowa i bardzo wyczerpująca trwała 8 miesię

cy. uwieńczona była rezultatem, gdyż na 1 listopada 

mogło się odbyć otwarcie hotelu

Ogólny koszt budowy i urządzenia hotelu wyniósł 

około 2 min rubli. Większość robót została wykona

na przez firmy krajowe, które dostarczyły też mate

riałów. Roboty murarskie wykonał majster cechowy 

Władysław Czosnowski, ciesielskie - Karol Beven- 

se. Mosiężnych balustrad dostarczyła firma Gostyń

skiego. Roboty wodno-kanalizacyjne i centralne 

ogrzewanie zlecono spółce inżynieryjnej Drzewiec

ki i Jeziorański. Oszklenia hotelu podjęła się firma 

Silberberga w Warszawie. Ozdobnych płytek tera

kotowych do wyłożenia posadzek dostarczyło Ak

cyjne Towarzystwo Dziewulski i Lange z Opoczna. 

Nadzór nad wyposażeniem wnętrz pełnił Zdzisław 
Szczerbiński, którego zakład dostarczył też stylo

wych mebli do urządzenia wnętrz. Drugą wytwór

nią, która dostarczała meble, portiery i dywany, była 

firma Włodkowskiego. Secesyjne detale sztukator- 

skie według projektów Ottona Wagnera z Wiednia 

zamówiono w pracowni Franciszka Rotha; były to 

pierwsze detale secesyjne w Warszawie. Jedynie 

„ze względów pośpiechu i korzyści nieznaczną 

część robót wykonano za granicą, jak roboty tera-
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1. Hotel ..Bristol' w 1901 r.
2. Hall na parterze w 1902 r.
3 Restauracja w Sali Kolumnowej z okresu mię
dzywojennego
4. Dekoracja supraporty południowej w Sali Mali
nowej

kotowe (kafelki do łazienek i kuchni sprowadzono 

z Budapesztu), stiukowe i marmurowe, windy elek

tryczne (firmy OTIS), pralnie, kuchnie, chłodnie 

i wanny "
Cały budynek miał stropy ognioodporne systemu 
Matraya. cementowe, zbrojone. Do budowy użyto 

500 ton żelaza. Podłogi były kryzolitowe, ogniotrwa
łe, oświetlenie elektryczne, zasilanie z własnej stacji 

(obok hotelu znajdowała się remiza, w której mieś

ciły się trzy silniki Diesla), zaś ogrzewanie centralne, 

parowe. „Para rozchodziła się przez kanały i rury 

i przy pomocy pieców żebrowych-radiatorów umie

szczonych pod oknami dawała ciepło dla całego 

gmachu System centralnego ogrzewania obok 

usunięcia nieporządku zapewnia całemu budynko

wi żądaną temperaturę". Wodę hotel czerpał z wo

dociągu miejskiego oraz własnej studni artezyj

skiej.
Uroczyste otwarcie hotelu odbyło się 19 listopada 

1901 r
Hotel działał nieprzerwanie bez żadnych remontów 

i zmian wyposażenia do 1928 r.. kiedy przeszedł na 

własność Banku Cukrownictwa z Poznania. Zasad

niczym dążeniem nowego Zarządu było doprowa

dzić podupadły w początku lat dwudziestych hotel 

do dawnego stanu świetności. W tym celu podjęto 

wiele prac o charakterze reorganizacyjnym, inwes

tycyjnym, przystąpiono do niezbędnego remontu, 
przerobienia istniejących, przestarzałych urządzeń. 

Inwestycje i remonty rozpoczęto już w drugiej poło

wie 1928 r. i prowadzono do 1931 r. włącznie. 

Ogólny koszt robót w tym okresie wyniósł 

1419302 zł.
Sprawą pierwszej wagi było przeprowadzenie wody 

bieżącej i urządzenie łazienek w apartamentach 

i pokojach. Hotel remontowano zamykając kolejno 

poszczególne piętra. W pokojach, przeważnie kosz

tem alkowy czy niszy na łóżko, wygospodarowywa

no miejsce na łazienkę. Koszt robót związanych 

z założeniem sanitariatów w latach 1928-1931 wy

niósł 490 442 zł.
Wszelkiego rodzaju zmiany budowlane wykonywa

no według planów i pod nadzorem architekta Anto

niego Jawornickiego, który dokonywał pewnych 

przeróbek zgodnie z sugestiami Zarządu i Dyrekcji 

hotelu. Polegały one głównie na usuwaniu elemen

tów niemodnej już wówczas secesji. Wynikiem ta

kiej ..współpracy” była przebudowa głównego hallu 

oraz narożnego apartamentu na pierwszym piętrze, 

w którym zatrzymywał się Ignacy Paderewski. Dzia

łania polegały na likwidacji secesyjnych sztukaterii 

oraz wymianie mebli. Ponadto wykonano kapitalne 

remonty mebli i stolarki w całym budynku, a także 

roboty szklarskie, malarskie, murarskie i ciesielskie 

Dokonano też kapitalnego remontu urządzeń tech

nicznych, takich jak windy, chłodnie, kotły i sygnali

zacja elektryczna. Pomalowano elewację i przepro

wadzono kapitalny remont dachu (całkowite pokry

cie blachą cynkową).
Remont i modernizację restauracji hotelowej wyko

nano w 1934 r. Wówczas to lokal coctail-baru i sali 

dancingowej otrzymał nowoczesne wyposażenie, 

zaprojektowane przez Antoniego Jawornickiego, 

które zachowało się z niewielkimi zmianami do dziś 

Punktem centralnym kompozycji sali dancingowej 

był wydzielony innym układem posadzki krąg tane
czny. Wokół niego rozlokowane zostały niewielkie 

gabinety, wyposażone w miękkie tapicerowane ka

napy. wygodne fotele i taborety. Przy nich ustawio-
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no male, okrągłe stoliki na jednej nodze, wykonane 

z drewna, metalu i szklą. Wystroju dopełniały mar

murowe wykładziny ścian oraz oryginalne, górne 

oświetlenie. Było to wnętrze zaprojektowane bar

dzo funkcjonalnie, a przy tym eleganckie i komfor

towe. Pisząc o restauracji, nie można nie wspom

nieć o sali Malinowej, przemianowanej w latach 

trzydziestych na salę Wojciecha Kossaka. Dekoro

wało ją bowiem osiem batalistycznych płócien tego 

malarza. Wojciech Kossak - jeden ze stałych kli

entów „Bristolu”, urządził sobie atelier na piątym 

piętrze w altanie dawnego zakładu fotograficznego 

Golczówny (altana obecnie nie istnieje). Pewnego 

roku, nie mając pieniędzy na uregulowanie należ

ności za mieszkanie, zaproponował dyrektorowi 

Szaniawskiemu obrazy, które zostały kupione i wye

ksponowane w sali restauracyjnej, zwanej od tej 

pory salą Kossaka.

Ostatnie prace remontowe prowadzone na większą 

skalę miały miejsce w „Bristolu" po przejęciu go 

przez „Orbis" w 1952 r. W związku z przeznacze

niem hotelu do obsługi gości zagranicznych, podję

to niezwłocznie prace nad podniesieniem jego 

standardu i upiększeniem. Adaptację hallu, recepcji 

i dawnej czytelni zaprojektował inż. arch. Kazimierz 

Biernacki. Hall główny otrzymał nowy podział ścian, 

na suficie - ozdobną fasetę. Pomieszczenie dawnej 

czytelni zamieniono na mały barek kawowy i ozdo

biono go sztukateriami oraz kominkiem. Inż. arch. 

Stanisław Miedza-Tomaszewski zaprojektował no

wy wystrój dla dwóch sal starego zespołu restaura

cji: Kolumnowej i Malinowej. Program narzucony 

przez użytkownika i wymagania techniczne spowo

dowały powstanie w połowie wysokości sali wydat-

5 
nej fasety czy fryzu, za którym schowane zostaiy 

urządzenia wentylacyjne. Fasetę zdobi płaskorzeź

biona dekoracja przedstawiająca orszak Diany. Mo

tyw ten został skopiowany z brązowego okucia 

zdobiącego empirowy mebel. Płaskorzeźbę wyko

nał rzeźbiarz Józef Trenerowski. Wykuł on również 

relief płaskorzeźby panneau umieszczonego na za

chodniej ścianie tej sali. Władysław Siwierski był 

autorem rysunku tej kompozycji przedstawiającej 

Nereidę wraz z Amorem ciągnących sieci. Bogatą, 

kolorystyczną oprawę otrzymał natomiast sufit. Ar

tyści plastycy Halina i Leon Michalscy przy pomocy 

grupy studentów ASP wymalowali na plafonie bar

wny dywan dekorowany motywami kwiatów, owo

ców i bukietów, między którymi umieszczono in
strumenty muzyczne mające nawiązywać do tań

ców. zabaw i wesela. Płaskorzeźbione elementy 

obramień sufitu oraz mosiężne klamki do drzwi 

w formie syren zaprojektował i wykonał rzeźbiarz 

Stanisław Sikora.

Głównym motywem dekoracyjnym sali Malinowej 

był odnaleziony w „Desie” i uratowany od wywiezie

nia piękny flamandzki gobelin z pierwszej połowy 

XVIII w„ przedstawiający Achillesa wśród córek 

Likomedesa. Stanisław Miedza-Tomaszewski do- 

komponował do zdobytego gobelinu, który miał być 

główną ozdobą sali, wysokość, podział i dekorację 
pozostałych ścian. Sufit i ściany otrzymały 

delikatne sztukatorskie ornamenty o klasycysty- 

cznym charakterze. Pola pomiędzy płaskimi lizena- 

mi wypełniała malinowa materia, utkana przez plas

tyka Zofię Cygańską. Spośród rzeźbiarskich deko

racji tej sali, które wykonał Stanisław Sikora, na 

szczególną uwagę zasługują dwie reliefowe scenki

5. Restauracja w Sali Kolumnowej w 1978 r
6. Płaskorzeźbiona plycina na drzwiach przedsta
wiająca Jesień w Sali Malinowej
(zdjęcia K Kowalska) 

z życia wiejskiej kobiety. Są one w treści i formie 

niezwykle charakterystyczne dla twórczości plasty

cznej wczesnych lat pięćdziesiątych. Poza tym Sta

nisław Sikora dał piękne, niewielkich rozmiarów 

płaskorzeźby w drewnie, przedstawiające personifi

kacje czterech pór roku; płaskorzeźby te dekorują 

płyciny drzwi. Wystroju dopełniały duże żyrandole 

ze szkła ciągnionego, o formach nawiązują

cych do secesyjnych. Wykonane zostały w hucie 

szkła „Julia” w Jeleniej Górze według projektu i pod 

nadzorem Stanisława Miedzy-Tomaszewskiego. 

Były to archetypy dużej grupy żyrandoli zamówio

nych w tej hucie dla Pałacu Kultury i Nauki w War

szawie. Nowy wystrój wnętrz otrzymały także ka

wiarnia i winiarnia „Lalka" (projekt inż. arch. Jerze
go Świdlińskiego).

Od 1962 r., kiedy nastąpiło połączenie odremonto

wanego hotelu „Europejskiego” i „Bristolu” w jed

nym przedsiębiorstwie, datują się starania o gene

ralny remont hotelu, którego fatalny stan urządzeń 

technicznych zaczął stanowić zagrożenie dla życia 

i mienia gości hotelowych i personelu.

Tak potrzebny „Bristolowi" remont rozpoczął się 

dopiero w 1981 r. Przywrócenie wartości użytkowej 

hotelu, połączone z niezbędną modernizacją urzą

dzeń, powinno iść w parze z zabezpieczeniem 

i ochroną wszystkich elementów, stanowiących 

o wartości zabytkowej gmachu. Działania powinny 

zmierzać w tym kierunku, aby po generalnym re

moncie budynku nie straciły aktualności słowa na

pisane w 1909 r. z okazji ukończenia remontu hotelu 

„Europejskiego": „Z wielkim szacunkiem i roztro

pnością umiano tu zachować nienaruszone i nie

skażone wszystko to. co stanowiło trwałą ozdobę 

i wartość hotelu, co dawało mu styl, co pokrywało 

go tyle cenną i miłą patyną jakiej za żadne miliony 

kupić nie mogą hotele od dziś powstałe, co stanowi 

związek z jego przeszłością, jest echem życia, już 

dawnego, wdziękiem pamiątek mówiącym nam 

o pokoleniach, które nas poprzedziły". Mamy także 

nadzieję, że obecny remont nie potrwa dłużej niż 

poprzednie, a przeznaczenie „Bristolu” nie ulegnie 

zmianie, zaś w kawiarni na parterze - jak dotąd - 

spotykać się będą starzy bywalcy.

Ewa Pustoła-Kozlowska

36



Współczesna rzeźba 
w zabytkowym wnętrzu
Zniszczenia dokonane w czasie ostatniej wojny światowej oraz liczne grabieże dzieł sztuki stworzyły 
znany konserwatorom i historykom sztuki problem: co robić ze zdewastowanymi wnętrzami repre
zentacyjnych budowli świeckich (tj. dworów, pałaców, ratuszy itd.) i sakralnych. W zależności od 
przeznaczenia oraz rangi obiektu przyjmowano koncepcje grawitujące pomiędzy pełnym odtworze
niem a pozostawieniem „nagich murów”. Tak postąpiono np. z zamkami w Warszawie (pełne 
odtworzenie) i w Malborku („nagie mury”) czy odbudowanymi ze zniszczeń kościołami we Wrocławiu 
(odtworzenie), Szczecinie (rozwiązanie połowiczne) i Gdańsku („nagie mury”).
Pozostawiając na uboczu dyskusyjny wciąż problem odtwarzania, chciałabym choć pokrótce zająć 
się zagadnieniem „nagich murów”. Z konieczności będę opierać się wyłącznie na przykładach 
z terenów mi najbliższych, tj. województwa gdańskiego oraz elbląskiego.

W reprezentacyjnym budownictwie świeckim lub 

stojącym na pograniczu budownictwa świeckiego 

i sakralnego najciekawsze przykłady rozwiązania 

problemu „nagich murów” odnaleźć można w Mal

borku i Fromborku. W pierwszym wypadku jest to 

jedna z największych budowli architektury militar

nej średniowiecznej Europy. W 1961 r. obiekt prze

znaczony został na cele muzealne. W związku z tym 

część pomieszczeń pozostawiono całkiem pustych, 

tak by działała sama architektura, w innych ustawio

no meble, ale nie na zasadzie rekonstrukcji, lecz dla 

celów dydaktycznych, wreszcie w jeszcze innych 

(wystawy militariów, bursztynu itp.) wprowadzono 

turze osób projektujących, uzyskano, pomimo pew

nych mankamentów, bardzo ciekawe i - moim zda

niem - godne naśladowania efekty.

Nieco inaczej problem „nagich murów" rozwiązany 

został w obiektach sakralnych, przeznaczonych na 

cele kultowe. Otóż na terenie województwa gdań

skiego przy ich zapełnianiu zwrócono się o pomoc 

do znanych architektów, malarzy i rzeźbiarzy, dzia

łających głównie na terenie Trójmiasta. Pomysł sam 

w sobie świetny, niestety w realizacji bardzo różny 

jakościowo. Obok rozwiązań miernych, np. tzw. 

Kaplica Morska w kościele NMP w Gdańsku, są 
rozwiązania dobre, np. kościół Św. Brygidy w Gdań-

przeszklone gabloty oraz lśniące, marmurowe po

sadzki. Mimo silnego dysonansu między mrocznym 

średniowiecznym wnętrzem a współczesnym pod

świetlonym „meblem muzealnym", przywodzącym 

na myśl formy przestrzenne z lat dwudziestych 

i trzydziestych obecnego stulecia („odbitym" na 

dodatek w posadzce), można uznać, że podjęto tu 

ciekawą próbę odmiennego niż dotychczas trakto

wania wnętrz. Nowoczesne gabloty wprowadzone 

zostały również do odbudowanego z pietyzmem 

wnętrza pałacu biskupiego, stojącego w obrębie 

umocnień Wzgórza Katedralnego we Fromborku. 

W obu wymienionych wypadkach, dzięki dużej kul

1 Kościół Św Brygidy w Gdańsku, widok na ołtarz główny
2 Tryptyk św. Antoniego
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sku. czy wręcz bliskie ideału - kościół Matki Boskiej 

Anielskiej w Kościerzynie. W obu ostatnich obiek

tach stworzone zostały zespoły rzeźb stojących na 

pograniczu współczesności i średniowiecza, o sym

bolice przedstawień zmuszającej do głębszej refle

ksji. Ich twórcami są Elżbieta Szczodrowska-Pe- 

plińska i Robert Pepliński, od lat specjalizujący się 

w rzeźbie sakralnej.
Kościół poklasztorny Św. Brygidy, zbudowany w la

tach 1396-1400, rozbudowany w latach 1512-1513, 

uległ znacznemu zniszczeniu w czasie ostatniej 

wojny. Do jego odbudowy przystąpiono po 1971 r 

Rozczłonkowane masywnymi filarami trzynawowe 

wnętrze kościoła pozostawiono nieotynkowane. 

Ponieważ dawny wystrój uległ w większości rozpro- 

szeniu bądź daleko posuniętej dewastacji, postano

wiono po ukończeniu robót zapełnić wnętrze dzie

łami współczesnymi, wykonanymi przez Pepliń- 

skich. W ten sposób, w latach 1974-1978, na tle 

ciemnoczerwonych murów ustawiono w zachod

niej części kościoła: ołtarz główny, ambonę oraz 

dwa tryptyki - Matki Boskiej Częstochowskiej i św 

Antoniego. W części wschodniej wykonano rzeź

bione balustrady chóru organowego oraz chrzciel

nicę i kratę kaplicy chrzcielnej umieszczonej pod 

chórem. Jako materiału użyto metalu oraz polichro

mowanego cementu.
Wystrój, mimo zastosowania ciężkiego materiału, 

jest optycznie nadzwyczaj lekki i - co najważniejsze 

- idealnie zharmonizowany z zabytkowym wnę

trzem. Szczególnie silne wrażenie robi tu kaplica 

chrzcielna z chrzcielnicą, będąca współczesną 

transpozycją gotyku, oraz wysoki sięgający sklepie

nia ołtarz główny. Jego łukowate formy, świetnie 

wpisane w znajdującą się w tle wnękę muru, przy

brały kształt olbrzymiej ryby zwróconej ogonem do 

góry. Koliste, lśniące oko ryby służy jako tabernaku

lum. w miejscu łusek są aniołki. Całość, w intencji 

twórców, ma symbolikę religijno-świecką, nawiązu

jącą do morskich tradycji Gdańska. Tę samą po

dwójną symbolikę mają również przedstawienia 

umieszczone na ambonie oraz balustradach chóru 

i w kaplicy chrzcielnej. Postacie ludzkie umieszczo

ne na wszystkich elementach wystroju wnętrza, 

mimo celowego przypominającego gotyk, wydłu

żenia ciała, są osobami nam współczesnymi. Mają 

one te same stroje, a sądząc z mimiki oraz gestów, 

te same problemy i radości, co patrzący na te dzieła. 

Z tak ciekawie ujętymi rzeźbami świetnie harmoni

zują zachowane siedemnastowieczne rzeźby luku 

tęczowego oraz obraz pędzla Hermana Hahna z te

go samego okresu, przedstawiający patronkę koś

cioła w otoczeniu władców świeckich.

Dzięki dużej kulturze oraz wyczuciu charakteru 

wnętrza przez artystów, wszystkie wykonane przez 

nich dzieła zostały znakomicie wpasowane w gotyc
kie mury świątyni. Niestety, wyczuwa się tu jednak 

brak ,.klamry" spinającej wschodnią i zachodnią 

część kościoła w jedną całość. Nadto efekt projektu 

rzeźbiarskiego psują: przycięźki chór organowy, źle 

zaprojektowane ławy i konfesjonały, marmurowa 
lśniąca posadzka i rożne gipsowe dodatki. Cóż, 

zemścił się tu brak kompleksowego programu za
gospodarowania wnętrza, a także swoiście pojęty 

zmysł ..estetyczny' użytkownika.
Na szczęście błędów popełnionych w Gdańsku 

ustrzegły się niepokalanki w Kościerzynie. Powie

rzyły one Elżbiecie Szczodrowskiej-Peplińskiej 

i Robertowi Peplińskiemu zaprojektowanie i wyko-
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3 Widok na chór organowy
4 Chrzcielnica
5 Kościół Matki Boskiej Anielskiej w Kościerzynie, 
widok w kierunku prezbiterium
6. Gotycka Pieta we współczesnej ..obudowie”
7 Ołtarz główny
8 Ambona; na ścianie bocznej tablica Drogi Krzy
żowej (XIX w.)
9 Płyta ambony ze sceną połowu ryb
10 Widok w kierunku empory organowej

nanie całości wystroju wnętrza kościoła Niepokala

nie Poczętej Najświętszej Matki Boskiej Anielskiej. 

Kościółek ten zbudowany został w latach 
1869-1871. według projektu budowniczego Obu

cha z Gniewa, jako kaplica zakładu dla dobrze 

urodzonych panien z regionu kościerskiego. Sam 

zakład, wzniesiony etapami w latach 1863-1866, po 

1888 oraz w 1907 r. znany był ze swej działalności 

polonijnej, prowadzonej konsekwentnie do roku 

1939. W czasie okupacji w zakładzie i kościółku 

mieścił się szpital wojskowy, obecnie jest tu Szkoła 

Podstawowa nr 1 oraz kaplica półprywatna niepo

kalanej Z dawnego wystroju kościółka ocalały wi

traże, droga krzyżowa wykonana przez W. Jansena 

z Kolonii oraz słynąca cudami Pieta przywieziona 

w 1863 r . z dawnego klasztoru benedyktynek w Che

łmnie.

Około 1978 r. siostry, chcąc uświetnić wnętrze swo

jej kaplicy, podjęły śmiałą, jak na tradycyjnie myślą

cą ludność Kościerzyny, decyzję zapełnienia kapli

cy dziełami współcześnie działających rzeźbiarzy. 

Dzięki powierzeniu całości prac prac jednemu ze

społowi powstał tu bardzo interesujący i jednolity 

w swym wyrazie wystrój. Stosunkowo małe, prosto

kątne wnętrze z poligonalnie zamkniętym prezbite

rium wypełnione zostało rzeźbami wykonanymi, po

dobnie jak w Gdańsku, w metalu i polichromowa

nym cemencie. Lawy oraz siedziska są drewniane, 

jako tło występują prawie idealnie białe ściany oraz 

ciemnobrązowy strop. Uwagę zwraca zwarta kom
pozycja przestrzenna całości, właściwe Peplińskim 

wyczucie charakteru wnętrza oraz sposób przed

stawiania scen religijnych, daleki od przyjętych 

schematów ikonograficznych. Widoczne to jest 

zwłaszcza w połączonej scenie Ukrzyżowania 

i Wniebowstąpienia, umieszczonej na ścianie fron

talnej prezbiterium. Podstawę sceny tworzy „trzon” 

składający się z klęczących, adorujących aniołów 

oraz z tabernakulum oplecionego kłosami zboża. 

Niejako z „trzonu" wyrasta potężny krzyż z Chrystu

sem przypiętym plecami do drzewca. Silnie wydłu

żona postać, w długiej szacie, z uniesionymi do góry 

rękami, na skutek braku podpory zawieszona jest 

nieomal w powietrzu. W kierunku krzyża wzdłuż 

ścian prezbiterium „idą" po stronie prawej ucznio

wie Łukasz i Kleofas, po lewej - trzy Marie. Dwie. 

spłoszone, przytulone do siebie, trzecia, nieco oo- 
dalona, kokieteryjna, niesie dzbanek. Ścieżka, po 

której „idą" postacie, ułożona jest z otoczaków 

znalezionych na okolicznych polach. Z otoczaków 

ułożony jest również Krzyż - symbol cierpienia 

ciężkiego jak kamień. Właściwą mensę ołtarzową, 

ustawioną przed „trzonem", osłania płyta metalo

wa, jakby cerowana, na której widnieje w charakte

rze łaty klęczący Baranek.

Symetrycznie po bokach prezbiterium, na ścianie 

wschodniej nawy umieszczone zostały koliste, nie

regularne tarcze. Na tarczy prawej, promienistej - 

symbolizującej miecze boleści znajduje się Pieta 

gotycka, zaś u jej stóp - długi klęcznik; na lewej 
skłębionej, jak obłok - Duch Święty, a pod nią - 

ambona składająca się z pulpitu i dwóch ustawio

nych pod kątem płyt. Podobnie jak w Gdańsku, 

zastosowano tu motywy morskie - są nimi połów 

ryb oraz wędkowanie. Postacie ukazane na płytach 

mają współczesne stroje Kaszubów trudniących się 

rybołówstwem.
Część zachodnią kościoła wypełnia balustrada chó

ru organowego, pokryta płaskorzeźbami odtwarza-
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jący m i sceny z dziejów Zakład u Matki Boskiej Aniel

skiej. Jest to element ciekawy i świadomie wprowa

dzony do wnętrza kościoła przez artystów rzeźbia

rzy. Inspiracją byty tu analogicznie zdobione balus

trady występujące w niektórych kościołach śred

niowiecznych (np. katedra w Naumburgu). Ten 

swoisty fryz o tematyce historycznej uzupełniony 

jest przez drugi, utworzony przez rzeźby krat kapli

cy spowiedniej i kruchty wejściowej oraz płasko

rzeźby umieszczone na filarach wspierających ba

lustradę chóru kościoła kościerskiego. Na metalo

wych kratach umieszczono wyobrażenia; Syna 

Marnotrawnego, aniołów ważących dobre i złe 

uczynki oraz wiernych idących do Chrystusa. Pła

skorzeźby usytuowane symetrycznie po bokach 

wejścia do kościoła przedstawiają św. Rodzi nę i św. 

Antoniego. Pionową przeciwwagę dla tych pozio

mych linii są ażurowe, kręcone schody, prowadzące 

na chór. Będą nią również projektowane dla chóru 

rzeźby i organy.

Obie opisane części kościoła spięte są - niczym 

..klamrą” - drewnianymi, niskimi siedziskami, 

umieszczonymi na kształt boazerii wzdłuż ścian 

prezbiterium i nawy. Całość kompozycji uzupełnia

ją: dziewiętnastowiczna droga krzyżowa w kolorze 

białym, czarne, kute świeczniki-kinkiety i pełne ra

dosnego ruchu aniołki, umieszczone na kropielni- 

czkach wiszących w kruchcie wejściowej.

Chociaż prac przy wystroju nie doprowadzono jesz

cze do końca, wnętrze kościoła już dziś działa na 

patrzącego. Tematyka scen oraz ich rozmieszcze

nie przywodzi na pamięć średniowieczną „biblię dla 

ubogich”, z tym że jest to biblia bardzo szczególna, 

świadomie wprowadzona przez artystów do tego 

wnętrza, trudna w odbiorze i wymagająca znaczne

go wysiłku myślowego. Gesty, a także mimika po

staci są bardzo oszczędne, zaś poszczególne 

przedstawienia mają ukryte podteksty. Ich właściwy 

odbior uzależniony jest od wrażliwości widza oraz 

jego przygotowania intelektualnego. Mimo to (a 

może dzięki temu) wyobrażeni na rzeźbach święci 

są nam tak bardzo bliscy, wręcz ludzcy i bez wię

kszych oporów zaaprobowani przez tradycyjnie na

stawioną miejscową ludność.

Podziw i zdumienie budzi również ogrom pracy 

wykonanej w ciągu niecałych dwóch lat 

(1978-1980), w materiale trudnym do szybkiej ob

róbki. Zrozumiale staje się to dopiero przy bliższym 

poznaniu twórców rzeźb i obserwacji ich codzien

nej, zaiste mrówczej pracy.

W sumie zespół kościerski można bez przesady 

zaliczyć do jednych z bardziej udanych współczes-

12

1. Rzezóa Sw. Rodzina 13
2. Kropielniczka

: 3. Krata głównego wejścia (zdjęcia A Wołose- 
A/icz)

nych realizacji przeprowadzonych w zabytkowym 

wnętrzu. I co jest warte podkreślenia - realizacji 

przeprowadzonych kompleksowo przez jeden ze

spół ludzi, podchodzących do dzieła architektoni

cznego z należytym mu pietyzmem, nie naginają

cych struktury muru do swojej koncepcji, lecz 

wręcz przeciwnie - uzależniających swoją wizję od 

tego, co „mówi” im wnętrze oraz zewnętrzna bryła 

budowli, artystów zafascynowanych gotykiem, 

o czym mogą świadczyć charakterystyczne wydłu

żone postacie oraz polichromowany cement, na

wiązujący fakturą do średniowiecznych polichro

mowanych rzeźb ze sztucznego kamienia.
Twórcy zespołów rzeźb z kościoła Św. Brygidy 

w Gdańsku i Matki Boskiej Anielskiej w Kościerzy

nie mają na swoim koncie jeszcze wiele innych 

dzieł; zdobią one kościoły i cmentarze wojewódz

twa gdańskiego. Ich pracą, wykonaną wspólnie 

z robotnikami ze Stoczni Gdańskiej, jest także 

wspaniały. 42 m wysokości. Pomnik Poległych Sto

czniowców w Gdańsku. W sumie jest to dorobek 

bardzo duży, bardzo ciekawy, mający jedną wspól

ną cechę - głęboki humanizm, wypływający z umi

łowania oraz zrozumienia człowieka, co we współ

czesnych czasach jest niestety bardzo rzadkie.

Hanna Domańska
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Jan Koszczyc-Witkiewicz 
w Nałęczowie

Mieczysław Kurzątkowski

Jan Koszczyc-Witkiewicz (1881-1958), architekt i społecznik, członek tytularny PAN, kawaler Orderu 
Sztandaru Pracy I klasy, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, laureat nagrody państwowej 
I stopnia. Z ochroną zabytków związany czynnie od 1911 r. W ostatnich latach życia był naczelnikiem 
Wydziału Zabytków Nieruchomych w Centralnym Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków. Jako 
architekt zawsze pozostawał wierny zasadzie, że konstrukcja, forma i rzemiosło budowlane są 
organiczną całością. Zajmował się konserwacją zabytków architektury. Jednocześnie projektował 
nowe dzieła tak znakomicie wyrażające współczesne mu dążenia architektury polskiej, że cała jego 
spuścizna już w dwadzieścia lat po śmierci zaliczana była w poczet zabytków. Jan Koszczyc-Witkie
wicz w latach 1905-1925 mieszkał w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym. Byt to dla niego okres 
najbardziej twórczy. Dziełem jego życia jest zespół gmachów Wyższej Szkoły Handlowej (dziś SGPiS) 
w Warszawie - jedno z najwybitniejszych osiągnięć architektury polskiej XX w. - zaprojektowany 
w ostatnich latach pobytu Koszczyca w Kazimierzu Dolnym. W roku 1981 mija setna rocznica urodzin 
Jana Koszczyca-Witkiewicza.

i Kazimierzu Dolnym

Tylko splot wypadków sprawił, że 25-letni Jan Witkiewicz znalazł się 

na Lubelszczyżnie, gdzie spędzić miał 20 lat swego życia. Urodził się 

bowiem na Litwie, a dyplom politechniki monachijskiej zapowiadał 

raczej praktykę w ośrodkach dużego ruchu budowlanego.

Pierwszym ogniwem w tym łańcuchu wypadków jest stryj Stanisław 

Witkiewicz, malarz, pisarz i krytyk, który, choćZmudzin, stale miesz

kał w Zakopanem. Tu odwiedzał go bratanek Jan i pod jego kierun

kiem terminował jako architekt, budując „Witkiewiczówkę” na Anta

łówce, oczywiście w „stylu zakopiańskim”. Wówczas to absolwent

politechniki ponownie zetknął się ze Stefanem Żeromskim, a ich 

znajomość sprzed trzech lat przerodziła się w serdeczną przyjaźń. 

Był to rok 1904 i z Warszawy dochodziły wiadomości o przedrewolu

cyjnym wrzeniu. A Jan Witkiewicz był socjalistą. W Monachium działał 

w Komitecie Zagranicznym PPS pod konspiracyjnym pseudonimem 

„Koszczyc", który później stal się jego pseudonimem twórczym. Udał 

się więc niezwłocznie do Warszawy, zaopatrzony w rekomendacje 

krakowskich działaczy lewicowych, między innymi Konstantego 
Krzeczkowskiego, przyszłego dyrektora biblioteki Wyższej Szkoły 

Handlowej, dla której gmach zaprojektuje Witkiewicz.

W Warszawie związał się z niedawno założonym Polskim Związkiem 

Ludowym, będącym pierwszą w Kongresówce samodzielną politycz

ną organizacją chłopską. Był członkiem zarządu głównego PZL oraz 

współredaktorem odezw i czasopism. A ponieważ z ruchem ludowym 

połączyły go motywacje ideowe, a nie przynależność do warstwy 

włościańskiej, przybrał pseudonim „Jan bez Ziemi”.

Ten okres działalności politycznej nie był jednak stracony dla Witkie- 
wicza-architekta, a to dzięki Stefanowi Żeromskiemu. W1905 r. pisarz 

zaprosił swego przyjaciela do Nałęczowa, aby zaprojektował chatę- 

pracownię i pokierował jej budową. Był to na razie tylko nałęczowski 

epizod, który nie zapowiadał trwałego związania się z tą miejscowoś

cią uzdrowiskową. Witkiewicz kontynuował bowiem swą działalność 

w Polskim Związku Ludowym aż do aresztowania w połowie 1906 r. 

Osadzony został w więzieniu na Pawiaku i tu dotarło doń kolejne 
nałęczowskie zamówienie Żeromskiego. Tym razem chodziło o pro

jekt ochronki dla dzieci.

Po trzech miesiącach Koszczyc zwolniony został za kaucją, a w listo

padzie 1907 r. stanął przed sądem wojennym. Dzięki zręcznej obronie 

adwokatów został uniewinniony, ale z obowiązkiem comiesięcznego 

meldowania się na posterunku carskiej żandarmerii. Pod jej nadzo

rem pozostawał aż do ponownego uwięzienia w 1915 r.

Jako miejsce zamieszkania wybrał Nałęczów. I to nie tylko dlatego, że 
był tu przyjazny dom Oktawii z Radziwiłowiczów Żeromskiej, a w nim 

jej córka z pierwszego małżeństwa Henryka Rodkiewiczówna, która 

niebawem stała się żoną Witkiewicza. Znalazł się tu w bliskim mu 

ideowo środowisku intelektualnym, którego patriotyczna postawa 

i dążenia niepodległościowe wyrażały się w różnorodnych działa

niach, jak np. formułowanie programów reform społecznych, walka 

przeciw oderwaniu tzw. Chełmszczyzny, organizowanie polskiego

1. Jan Koszczyc-Witkiewicz (zdjęcie powojenne)
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szkolnictwa (zarówno legalnego, jak i tajnego), rozwijanie spółdziel

czości, opieka nad zabytkami.

Jan Koszczyc-Witkiewicz współdziałał z PPS w jej pracy w środowisku 

wiejskim, sprawował funkcje w zarządzie Towarzystwa Oświatowego 
„Światło” i własnym sumptem zaopatrywał jego bibliotekę, prowadził 

nielegalne kursy wieczorowe dla młodzieży rzemieślniczej i chłop

skiej, działał przy organizowaniu spółdzielczości. Nieświadomie sta
wał się dla Żeromskiego pierwowzorem literackiej postaci Nienaskie- 

go z Nawracania Judasza.
Że społecznikowskim działaniem splatała się kariera zawodowa Kosz- 

czyca. Wskazuje na to krąg zamawiających projekty. Jest wśród nich 

lekarz Karol Benni, animator licznych poczynań kulturalnych, który 

jako prezes Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego powierzył 

Witkiewiczowi budowę szkoły rzemieślniczej w Nałęczowie. Willę 

„Brzozy" w tej samej miejscowości wzniósł dla adwokata Wacława 

Lypacewicza, będącego jedną z czołowych postaci Polskiego Zjedno

czenia Postępowego. Pracował też dla Wernickich i Kleniewskich, 

ziemian propagujących wśród chłopów nowoczesne metody gospo

darowania i równocześnie realizujących w swych dobrach programy 

socjalne. Był też Witkiewicz w gronie architektów uczestniczących 

w pracach podejmowanych przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 

Przeszłości.

Pierwszy konkurs architektoniczny, do którego przystąpił w 1909 r„ 

przyniósł Koszczycowi sukces. Projekt „Domu Sztuki" na wystawę 

Przemysłowo-Rolniczą w Częstochowie uzyskał I nagrodę i przezna

czony został do realizacji. Ten pawilon wystawowy, z natury swej 

skazany na krótkie istnienie, ma zapewnioną egzystencję w historii 

architektury. W żadnym bowiem innym dziele idea „dworku polskie

go” nie została tak trafnie zinterpretowana w duchu modernizmu. 

Drewnianym odpowiednikiem „Domu Sztuki” jest willa Potworow

skiego w Kazimierzu Dolnym z 1910 r„ w której Jan Witkiewicz 

dokonał modernistycznej parafrazy „stylu zakopiańskiego”.

Również w 1909 r. Koszczyc opracował projekt konkursowy kościoła 

w Limanowej. Gdyby nie własnoręczne podpisy na rysunkach, nie 

sposób byłoby uwierzyć, że wykonał je autor „Domu Sztuki”. Ta 

eklektyczna budowla, wyrastająca z przysadzistych sobót, zapoży

czonych z kościołów drewnianych, przechodząca w strzelisty masyw 

romańsko-gotycki, ma w sobie coś z baśniowej szklanej góry.

W tym samym roku Witkiewicz prowadził również budowę Szkoły

Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego, usytuowanej w wą

wozach nałęczowskich, całkowicie odmiennej od poprzednich prac. 

Jest to obiekt konstrukcji szkieletowej; ceglane filary dźwigają stropy 

Kleina. Szkielet wypełniają ściany z miejscowego kamienia wapienne

go. W kształtowaniu elewacji architekt sięgnął do tradycji okoliczne

go budownictwa. Na Płaskowyżu Nałęczowskim powszechne było 

wznoszenie obiektów gospodarskich o ścianach z białego kamienia, 

wzmocnionych ceglanymi filarami. Podobnie budowano też domy 

miejskie w Wąwolnicy, odległej od Nałęczowa o 5 km. Wątek kamien

ny ma w tym regionie charakterystyczny „witrażowy” układ. Bryły 

kamienia, choć nieregularne, dopasowane są do siebie starannie 

i powiązane cienką, wyraźnie zarysowaną spoiną. Takie samo wiąza

nie zastosował Witkiewicz na elewacjach szkoły TPPL. W poszukiwa

niu regionalnego stylu budowania odstąpił od obcej w Lubelskiem 

„zakopiańszczyzny” i poszukał inspiracji w miejscowym rzemiośle 

budowlanym. Jednocześnie nie odmówił sobie pewnego ekspery

mentu formalnego. Białe kamienne lico inkrustowane jest przypadko

wo rozmieszczonymi, zdeformowanymi i przepalonymi cegłami. 

W niekształtnych, spieczonych odpadach cegielnianych, ciemnobru

natnych, połyskujących szkliwem, dostrzegł Koszczyc walory dekora

cyjne.
„Dom Sztuki" w Częstochowie, kościół w Limanowej, szkoła przemy-
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w Milejowie, gmina-ratusz w Porębie, schronisko na Hali Gąsienico

wej, wzorcowa zagroda chłopska, siedziba dyrekcji budowy statków 

w Tallinnie. Rozpoczął też działalność konserwatorską z ramienia 

Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Bezpośrednio pro

wadził remont wieży ariańskiej w Wojciechowie koło Nałęczowa (zob. 

„Spotkania z zabytkami1', z. 5, 1981) i dzwonnicy w Piotrawinie nad 

Wisłą. Wykonał również projekt odbudowy spalonego pałacu w Kras

nobrodzie na Roztoczu.
W swym życiorysie Koszczyc napisał: „W chwili wybuchu 1-ej wojny 

światowej miałem w budowie 12 obiektów, które z powodu wojny 

i mojej nieobecności w kraju nie zostały doprowadzone do końca". 

Owa „nieobecność w kraju" nie była dobrowolna. W 1915 r. carska 

żandarmeria aresztowała swego od 10 lat inwigilowanego podopiecz

nego, osadziła na zamku w Lublinie i wkrótce wraz z grupą 56 

współtowarzyszy wywiozła do więzienia „Butyrki” w Moskwie. Na 

szczęście, nie przebywał w nim długo. Zwolniony za kaucją, zatrzymał 

się na dwa i pół roku w Mińsku Litewskim. Ożywiony pasją nieustan-

2. Tzw. Chata Stefana Żeromskiego (obecnie mu
zeum) w Nałęczowie (1904 1905) (fot. A. Brusze- 
wski)
3. Willa ,,Brzozy' w Nałęczowie (ok. 1909) (fot. J. 
Wielopolski)
4. Willa Potworowskich w Kazimierzu Dolnym 
(1910 r.) (fot. J Wielopolski)
5. Łaźnia (zakład kąpielowy) w Kazimierzu Dolnym 
(ok. 1920 r.) (fot. A. Bruszewski)
6. Projekt elewacji bocznej zakładu kąpielowego 
w Kazimierzu Dolnym (1919)

słu ludowego w Nałęczowie - to trzy projekty wykonane niemal 

równocześnie przez jednego architekta; trzy projekty-trzy odmienne 

postawy twórcze. Niekonsekwencja, eklektyzm czy koniunktural- 

ność? Bynajmniej. To wyraz znamiennego dla Jana Witkiewicza 

ciągłego poszukiwania. Znajomość tej cechy jego osobowości po

zwala zrozumieć, jak Koszczyc mógł stać się autorem architektury 

gmachów Wyższej Szkoły Handlowej, choć jego wcześniejszy doro

bek pozornie nie zapowiadał dzieła wyrażającego taką postawę 

twórczą.
O szerokim horyzoncie zainteresowań Witkiewicza świadczy między 

innymi związanie się ze Stowarzyszeniem Artystów Plastyków - „Mło

da Sztuka”, utworzonym w 1912 r. w Warszawie. Deklarowało ono 

w swym programie, że ..pragnie podnieść u nas kulturę artystyczną 

przez wprowadzenie sztuki do przemysłu i rzemiosł oraz przez rozwój 

zdobnictwa w najszerszym zakresie". \N działalności swej „Młoda 

Sztuka" zmierzała do integracji malarstwa, rzeźby i architektury. Jej 

dążenia odpowiadały poglądom Koszczyca, którym dawał wyraz 

w swej praktyce. Gdy tylko były warunki po temu już w trakcie 

projektowania przewidywał współdziałanie plastyka. Wyposażenie 

wnętrz stawiał w swym dorobku na równi z pracami architektonicz

nymi.
W pierwszym dziesięcioleciu pracy zawodowej, które przypadało 

między 24 i 34 rokiem życia, Jan Koszczyc-Witkiewicz miał możność 

wypróbować swe umiejętności w różnorodnych tematach architekto

nicznych. Była już mowa o willach, pracowni pisarza, ochronce dla 

dzieci, szkole rzemieślniczej, pawilonie wystawowym, o projekcie 

kościoła. Trzeba jeszcze wymienić zrealizowaną fabrykę eternitu 

w Lublinie, rozpoczęte domy robotnicze w Porębie koło Zawiercia 

i pałac w Hrebennem nad Bugiem oraz tylko zaprojektowane: dwór 

nego działania prowadził tu szkołę rzemieślniczą, projektował meble, 
zorganizował koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości,, 

kierował pracami przy zespole podominikańskim i byl członkiem 

Związku Demokratycznego, skupiającego całą miejscową lewicę - od 

ludowców po SDKPiL.
Do Nałęczowa wrócił Witkiewicz w czerwcu 1918 r. i w pierwszej 

kolejności zajął się pracą pedagogiczną. Założył szkołę rzemiosł 

budowlanych, w której nauka rozpoczęła się już najbliższej jesieni. 

W następnym roku szkoła została przeniesiona do Kazimierza Dolne

go. Pracę w szkolnictwie traktował Koszczyc poważnie, a nie jako coś 

doraźnego, koniecznego dla przetrwania trudnego okresu końca 
wojny i odbudowy państwowości. Świadczy o tym niezwłoczne przy

stąpienie do budowy trwałych obiektów szkolnych o przemyślanym 

programie użytkowym.
Marzeniem wszystkich architektów jest dobre wykonawstwo, które 

zrealizuje projekt w sposób dający zadowolenie autorowi i wzbudza

jący uznanie publiczności. Jan Witkiewicz nie tylko cenił rzemieślnika 

jako partnera, od którego zależy ostateczny efekt. Wziął na siebie 

obowiązek kształcenia rzemieślników w duchu najlepszych tradycji 

polskiego rękodzieła. Był pod tym względem reprezentantem pokole

nia, które uczestniczyło w tworzeniu Polskiej Sztuki Stosowanej 

i Warsztatów Krakowskich, Werkbundu i Bauhausu. Taka postawa 

wobec rzemiosła budowlanego była jednym ze źródeł znakomitego 

poziomu wykonawstwa, jaki osiągnęło ono w Polsce w latach poprze

dzających drugą wojnę światową.
Jan Witkiewicz kierował szkołą, wznosił jej zabudowania, uczył, 

w trudnej powojennej sytuacji zabiegał o zdobycie wyżywienia dla 
swych wychowanków. W 1921 r. Stefan Żeromski pisał doń w jednym 

z listów: ..Drogi Janku.. Teraz co do sprawy odżywiania Twych
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uczniów. Rzecz jest na dobrej drodze. Byłem u Wiktora Gloora. 

prezesa Komitetu Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża.. Ma on zakres 

dziecięcy (do 7 lat), ale zgodził się dać wam ryż. kaszę, mleko 

skondensowane, czekoladę, kakao i inne środki odżywcze...'

Przy tym wszystkim Koszczyc ciągle projektował, dużo projektował. 

Jednak zamówienia są już inne niż przed Wielką Wojną. Teraz jest to 

przede wszystkim praca na zapotrzebowanie społeczne: zakład ką- 

pielowo-dezynsekcyjny w Kazimierzu Dolnym, sanatorium dla dzieci 

z otwartą gruźlicą, klinika dla dzieci gruźliczych w Zakopanem, 

gimnazjum i domy dla nauczycieli w Puławach, dom społeczny 

w Puławach, zespól gmachów Wyższej Szkoły Handlowej w Warsza

wie, projekty odbudowy zabytków Kazimierza Dolnego.

W.tym samym okresie, w latach 1920-1922, Witkiewicz wypełnia 
kolejną misję powierzoną przez Stefana Żeromskiego, tym razem 

bolesną. Buduje mauzoleum syna pisarza, Adama. Nie ma to być 

zwykły grobowiec cmentarny. Pisarz nie mógł pogodzić się ze stratą 

dziecka, z którym wiązał wielkie nadzieje. Nie chciał powierzyć ciała 

syna ziemi cmentarnej, będącej światem umarłych. Uzyskał w drodze 

wyjątku zgodę na pochowanie Adama w ogrodzie przylegającym do 

willi „Oktawia”, w miejscu widocznym z zakopiańskiej „chaty". Budo

wa grobowca dla ukochanego syna przyjaciela była jednym z najtrud

niejszych problemów artystycznych w życiu Witkiewicza. W takich 

okolicznościach nie jest łatwo ustrzec się przed patosem lub senty

mentalizmem. W tym trudnym dziele ujawniło się w pełni mistrzostwo 

Koszczyca. Stworzył jedno z najpiękniejszych polskich mauzoleów, 

niepowtarzalną syntezę gotycyzmu i regionalizmu. Strzelista budowla 

ma tylko jedną ścianę - białą „nałęczowską" fasadę kamienną z ciem

nymi akcentami ostrołukowego wejścia i trzech długich ostrołuko- 

wych szczelin, ujętą w skarpy obłożone na całej wysokości cynobrową 

dachówkę. Korpus oparty o tę fasadę ma formę półstoźkowatą i nie

mal w całości pokryty jest dachówką schodzącą blisko ziemi, podob

nie jak gontowe dachy w drewnianych kościołach podgórza. Mroczne 

wnętrze nakryte jest sklepionkiem krzyżowo-żebrowym.
Jak Stefan Żeromski przyjął zbudowane mauzoleum, wyraża najlepiej 

7 8. Mauzoleum Adasia Żeromskiego w Nałęczowie (1920-1922) (fot. K. Nowiń
ski, A Bruszewski)
9. Kuźnia w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Kazimierzu Dolnym (fot. J. 
Wielopolski)
10. Projekt fasady Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie (1924 r.)
11 Pomnik Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (1928 r.) (fot. J. Wielopolski) 

list pisany do Jana Witkiewicza w marcu 1921 r.: ,,Jestem tak zachwy

cony kaplicę, że tego wyrazić nie mogę. Tylko Twoja dusza mogła 
stworzyć dzieło tak doskonałe, taką formę nieomylną i prostą... Żeby 

można biedaczka Adasia przenieść w maju do grobowca. Tak bym 

tego pragnął... "Można powiedzieć, że temu, co ojciec chciał wyrazić 
pisząc O Adamie Żeromskim wspomnienie, Koszczyc nadał kształt 

plastyczny.
W 1919 r„ tym samym, w którym Witkiewicz przeniósł szkołę z Nałę

czowa do Kazimierza Dolnego i przystąpił do wznoszenia jej zabudo

wań, otrzymał zamówienie na „orientacyjny przedprojekt" gmachów 

Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Nie przypuszczał chyba, że 

w sześć lat później stanie się to powodem jego przeniesienia się do 

stolicy.

Nie ma dziś nawet najbardziej zwięzłego zarysu historii polskiej 

architektury bez „koszczycowego” zespołu WSH. Dochodzenie do 

jego ostatecznego kształtu, takiego jaki dziś można oglądać u zbiegu 

alei Niepodległości i ulicy Rakowieckiej w Warszawie, trwało pięć lat. 

Pierwsze koncepcje wcale nie zapowiadały architektury o konstrukty- 

wistycznym wyrazie. Wersja sporządzona w 1922 r. ma cechy monu

mentalnego klasycyzmu. W drugiej wersji ta sama, co poprzednio, 

bryła otrzymała elewacje przypominające barokowy pałac. Dopiero 

w 1923 r. nastąpiło całkowite zerwanie z historyzmem. Jednocześnie
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wielki, złożony kompleks, powiązany dotychczas w jedną całość 

rozbity został na samodzielne człony. Nastąpiło to na życzenie inwes

tora, który chciał mieć możność prowadzenia budowy etapami. W tej 

fazie projektowania dyrekcja WSH dała Witkiewiczowi współzawodni

ka, zwracając się również do zespołu autorskiego: Karol Jankowski - 

Franciszek Lilpop. W konkurencji z renomowanymi w stolicy architek

tami, m.in. twórcami domu handlowego braci Jabłkowskich, zwycię

żył Koszczyc, debiutant na warszawskim gruncie. Na zebraniu w dniu 

12 lutego 1924 r. dyrekcja WSH postawiła Witkiewiczowi warunek, że 

po rozpoczęciu budowy stale będzie przebywał w Warszawie i dlatego 

w rok później opuścił on Kazimierz Dolny.

Nigdy jednak Witkiewicz nie zerwał więzi z Nałęczowem i Kazimie
rzem. Był współwykonawcą ostatniej woli Oktawii Żeromskiej doty

czącej przekazania „chaty" wraz z pamiątkami oraz mauzoleum 

Adasia na rzecz sekcji Powszechnych Uniwersytetów Regionalnych 

Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych i utworzenia 

w pracowni muzeum pisarza. Do czasu ostatecznego uregulowania 

statusu tej placówki w 1935 r„ Koszczyc własnym sumptem utrzymy
wał obsługę i finansował remonty. Zaprojektował też Witkiewicz 
pomnik Żeromskiego z rzeźbą portretową dłuta Aleksandra Żurakow- 

skiego, który został odsłonięty w nałęczowskim parku zdrojowym 

w 1928 r.

11

Podczas okupacji niemieckiej, w latach 1941-1942, Jan Witkiewicz 

pracował nad projektem zabudowy zachodniego bloku przyrynkowe

go w Kazimierzu Dolnym, tam gdzie dziś wznosi się Dom Architekta. 

Koszczyc wyobrażał tu sobie skupienie, oprócz mieszkań, różnorod

nych obiektów usługowych, jak dom towarowy, bank, hotel, kino-te- 

atr. Na rysunkach ten czworoboczny kompleks ma od strony rynku 

fasadę naśladującą rząd podcieniowych kamienic z attykami. Prze

ciwna strona, od ulicy Błotnej (dziś Jana Koszczyca-Witkiewicza) 

miała być transpozycją form regionalnego budownictwa drewnia

nego.
Po drugiej wojnie światowej uczestniczył Witkiewicz w odbudowie 

Kazimierza Dolnego z tytułu funkcji sprawowanych w centralnych 

władzach konserwatorskich. Troszczył się też o nałęczowskie mu
zeum Stefana Żeromskiego. W celu zapewnienia placówce najlep

szych warunków egzystencji doprowadził do przejęcia jej przez Minis
terstwo Kultury i Sztuki.

W latach 1950-1955 spotkała Jana Koszczyca-Witkiewicza szczegól

nego rodzaju satysfakcja, nie często będąca doznaniem architekta. 

Według jego koncepcji zakończona została budowa gmachów daw

nej Wyższej Szkoły Handlowej, noszącej teraz nazwę Szkoły Głównej 

Planowania i Statystyki. Przedsięwzięcie to przerwane było w okresie 

międzywojennym po wzniesieniu pawilonów biblioteki i warsztatów 

doświadczalnych. Teraz zbudowano gmach główny. Ze względu na 

podeszły wiek i zaabsorbowanie sprawami konserwatorskimi Jan 

Witkiewicz nie czuł się na siłach przygotować projekty do realizacji 

i uczynili to architekt Stefan Putowski oraz konstruktor J. Wojtale- 

wicz. Rzadko zdarza się w naszych warunkach, by po dwudziestolet

niej przerwie, w której jeszcze do tego miał miejsce kataklizm wojen

ny. wrócono do starej koncepcji projektowej. W1951 r. Jan Koszczyc- 

Witkiewicz otrzymał za projekt architektoniczny gmachu głównego 

SGPiS nagrodę państwową I stopnia. Było to wyróżnienie za pracę 

wykonaną w istocie przed ćwierćwieczem w Kazimierzu Dolnym.

Mieczysław Kurzątkowski

Podstawowe źródła
1 Papiery osobiste i rysunki J. Koszczyca-Witkiewicza w zbiorach rodziny - pp. 
Henryki z Witkiewiczów i Jerzego Szandomirskich oraz przekazane przez nich 
do Muzeum Architektury we Wrocławiu.
2. S Butryn. Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Nałęczów 1970.

45



nasz felieton
Poniżej publikujemy, za zgodą autora, tekst dotyczący pracy 
Sejmowej Komisji Kultury i Sztuki zamieszczony w „Trybu
nie Ludu” z 26.111.1981 r. Nawiązuje on do naszego felietonu 
pt. A zabytki niszczeją nadal („Spotkania z zabytkami", nr 5, 
1981).

Komu zabytek do dewastacji
Nie jest to wbrew pozorom kiepski dowcip; chodzi o coraz 
bardziej niepokojące zjawisko. Na tyle niepokojące, że sta
nowiło motyw przewodni jednego z ostatnich posiedzeń 
Sejmowej Komisji Kultury i Sztuki. Posłowie i zaproszeni 
eksperci debatowali nad zabezpieczeniem i wykorzysta
niem nieruchomych zabytków kultury oraz nad wykonaniem 
uchwały o terenowych funduszach odnowy zabytków. A było 
nad czym w obu tych tematach debatować.
Jak każde zagadnienie - problem odbudowy i konserwacji 
zabytków architektonicznych w Polsce ma swoje jasne 
i ciemne strony. Istotnie, możemy sobie pogratulować najle
pszego i najszerszego w powojennej Europie (a bodaj czy 
i nie na świecie) programu restauracji i przywracania w spo
łeczną służbę naszej architektonicznej spuścizny. W ostat
nich pięciu latach wydaliśmy na ten cel znacznie więcej niż 
w całym poprzednim trzydziestoleciu.
Mówimy o „polskiej szkole konserwacji", bo też i nasi 
konserwatorzy słyną nie tylko z widomych efektów swej 
pracy, ale i z licznych badań i opracowań naukowych; 
eksportujemy też nasze konserwatorskie usługi, bo to i opła
calne i nie wpływa na „krajowy rynek” konserwacji. W sa
mym tylko roku ubiegłym Pracownie Konserwacji Zabytków 
prowadziły prace w 448 obiektach architektonicznych, odda
jąc w tym samym czasie 96 obiektów ukończonych. Wartość 
wykonanych prac przekracza miliard złotych.
Tylko, że owa fotografia prasowa naszych osiągnięć ma, jak 
to fotografie prasowe - pewną właściwość: jak ją powię
kszyć wyłażą ciemne punkty, ba - zgoła plamy. A właśnie 
sejmowa komisja zabrała się do solidnego powiększania 
tego obrazu i bacznego przyjrzenia jego składowi. Tę debatę 
warto prześledzić, chociażby - z konieczności - w skrócie. 
Dyrektor Departamentu NIK - Julian Pelczarski: Wyniki 
ostatniej kontroli przebiegu restauracji i gospodarowania 
zabytkami poważnie niepokoją, 60-70% obiektów zabytko
wych przekazanych w społeczne użytkowanie jest dziś w fa
talnym stanie technicznym. W 9 województwach skontrolo
waliśmy 121 zabytków - 91 było w stanie dewastacji; użytku
ją je instytucje państwowe i spółdzielcze.
Metoda jest prosta: nie zabezpieczać, nie dbać, poczekać aż 
się zawali - i rozebrać. W woj. bydgoskim pozbyto się w ten 
sposób 54 obiektów, w Świeżawie w woj. jeleniogórskim wali 
się właśnie zabytkowy kościółek z polichromią z XIII w. 
Sprzyja temu absolutny brak sankcji wobec dewastatorów, 
w dodatku nie wiadomo, ile w ogóle mamy zabytków, ocena 
waha się pomiędzy 35-100 tysięcy, co wskazuje na brak 
ewidencji.
Wiceminister Kultury i Sztuki prof. Wiktor Zin: W ostatnich 
sześciu latach przekazaliśmy w społeczne użytkowanie po
nad 600 obiektów. Zagospodarowywanie zabytków to prze
cież również, a właściwie przede wszystkim, zabezpieczenie 
tradycji kultury, ciągłości historycznej naszego bytu narodo
wego. Oddajemy zabytki rolnictwu, oświacie, służbie zdro
wia Ale zostaje te 1500 obiektów, gdzie interwencja jest 
sprawą palącą; 70% nie zagospodarowanych zabytków jest 
na wsi. A tam te sprawy idą ciężko.
Pos. Janusz Przymanowski (PZPR): To przecież rewolucja 
przeciwko pałacom i dworom sprawiła, że na wsi istnieje 
określony stosunek do takich zabytków. Trudno się temu 
dziwić i trzeba to zrozumieć. A już zwłaszcza, jeśli chce je 
przejąć prywatny użytkownik, kojarzący się automatycznie 
z dziedzicem. Póki wszelkimi dostępnymi środkami propa
gandowymi nie wytworzymy atmosfery życzliwości dla za

bytków - poty odczucie ich społecznej ważności i przydat
ności będzie w najszerszych kręgach społeczeństwa nie
wielkie lub żadne.
Pos. Wojciech Żukrowski (bezp.): Gdzie nie pomaga słowo - 
trzeba stosować prawo. Nawet jeśli to będzie pokazowy 
proces szczególnie szkodliwych dewastatorów.
Wojewódzki konserwator zabytków w Lesznie-Wawrzyniec 
Kopczyński: W tzw. terenie przepisy o służbach konserwato
rskich sobie - a praktyka sobie. To nie konserwatorzy mają 
tutaj być stróżami prawa - a społeczeństwo. Jeśli tak dalej 
pójdzie, jeśli jedną ręką będziemy budować, a drugą burzyć 
- za 10 lat zostaną nam wspomnienia po programie odnowy 
zabytków. W Leszczyńskiem udział np. instytucji i organiza
cji turystycznych w odbudowie i użytkowaniu budowli zabyt
kowych jest żaden. Wszyscy czekają na resort kultury.
Dyr. J. Pelczarski: To prawda, wszyscy czekają aż załatwi 
minister Kultury. MKiS wykonało szereg niesłychanie waż
nych działań, ale nie może absolutnie wszystkiego. Np. na 
dofinansowanie remontów zabytków przekazanych do za
gospodarowania instytucjom i osobom prywatnym resort 
ma 100 min zł - a potrzeba 438 min.
Prot. W. Zin: A tymczasem realizacja ustawy o terenowych 
funduszach odnowy zabytków wygląda następująco: powo
łano taki fundusz w 22 województwach, przygotowuje się 
powołanie go w 14 województwach, zaś w 9 nikt się tym 
w ogóle nie przejmuje. A więc 23 województwa oglądają się 
dziś na państwo.
Wielogodzinna debata Komisji pozwoliła w pewnym stopniu 
na ustalenie niektórych prawidłowości i wyciągnięcie wnio
sków. Terenowe urzędy konserwatorskie w trybie pilnym 
wymagają wzmocnienia i przekształcenia w samodzielne 
urzędy, z decydującym głosem w podległych im sprawach. 
Bo na razie bardzo różnie to bywa, często ignoruje się ich 
zalecenia, uchyla decyzje. Dalej - Ministerstwo Kultury 
i Sztuki oraz Pracownie Konserwacji Zabytków dawno już 
nie wystarczają. Zwłaszcza jeśli chodzi o niewielkie doraźne 
remonty i właściwe użytkowanie.
Tu potrzebni są sojusznicy, każdy życzliwy jest na wagę 
złota, każdy kto chce i może pomóc - rzemiosło, organizacje, 
związki zawodowe, prasa, radio i telewizja. Wszelkimi spo
sobami należy popularyzować prywatnych restauratorów 
i użytkowników wszelkiego rodzaju dworków, wiatraków 
i pałacyków, usuwać im z drogi - gęsto nastawiane - kłody 
przepisów finansowych i ostrokoły ograniczeń materiało
wych, znieść traktowanie ich w przepisach na równi z właści
cielami budowanych wytwornych willi i luksusowych daczy. 
Należy też - uznali posłowie i eksperci - doinwestować 
i wzmocnić PKZ.
Ale co najistotniejsze - to nareszcie praktycznie uznać, że 
sprawa restauracji i użytkowania obiektów zabytkowych nie 
jest prywatnym kłopotem ministra Kultury i Sztuki ani party
kularnym interesem resortu kultury.
Przy ministrze Kultury i Sztuki powołano ostatnio interdy
scyplinarny zespół ekspertów do ratowania substancji za
bytkowej. Ale nawet najświetniejsze nazwiska nie pomogą, 
jeśli po stokroć słuszne zalecenia, ustalenia i ekspertyzy 
zespołu kwitowane będą w innych resortach i wojewódz
twach wzruszeniem ramion.
Sejmowa Komisja Kultury i Sztuki postuluje, występuje, 
wnosi ale wszystko to nie odniesie skutku, jeśli nie natrafi 
na szerokie społeczne poparcie programu restauracji na
szej architektonicznej narodowej spuścizny. Marek Meissner
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sylwetki
Profesor 
Tadeusz 
Dobrowolski

Zdjęcie prof. T. Dobrowolskiego z okresu, kiedy 
pełnił funkcję dyrektora Muzeum Śląskiego i kon
serwatora województwa śląskiego.

Czy to było bardzo, bardzo dawno, czy zaled

wie wczoraj? Jakże trudno odpowiedzieć na 
takie pytanie. Więc dawno czy niedawno, ale 
jakże wyraźnie rysuje się w mych wspomnie
niach sylwetka Protesora, gdy miarowym, ale 

bynajmniej nie powolnym krokiem podążał 
ze swego mieszkania przy ulicy Garncarskiej 
do Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Ja
giellońskiego (w tamtej epoce początkowo 
jeszcze gnieździł się w uroczym dziedzińcu 

kolegium Nowodworskiego, a dopiero gdy 
już kończyłem studia przeniesiony został na 
drugie piętro tylnego skrzydła Collegium Ma- 
ius). Profesor bardzo dbał, by się nie zaziębić, 
więc jak tylko było chłodno opatulał się 

szczelnie szalem, a gdy wykładał, to lubił 
przymykać oczy lub spoglądać gdzieś ku 

górze - w sufit. Notatkami posługiwał się 
w czasie wykładów rzadko - miał ową ogrom
ną i niezawodną pamięć rozlicznych faktów, 
która miała się odbić w jego wielkich syntety
cznych i szczegółowych pracach. Wykładał 
o plastyce gotyckiej na Śląsku i o malarstwie 

impresjonizmu (a było to czymś rewelacyj
nym i rewolucyjnym w murach ówczesnej 
Jagiellonki), prowadził kurs muzealnictwa 
i seminaria, ale rozliczne zajęcia uniwersy
teckie i wielka aktywność pisarska (w okresie 
lat pięćdziesiątych pisał też sporo krytyk i po
lemik dotyczących sztuki współczesnej) nie 
przeszkadzały, by o określonej porze odbyć 
małe towarzyskie,,cercie" u „Noworola" (te
go przy Plantach). Sylwetka Profesora stała 

się niezwykle charakterystyczną sylwetką te

go miasta, w którym nigdy nie brakło ludzi 
oryginalnych, ludzi zaznaczających swą 
obecność w prastarych murach Krakowa nie 

tylko działalnością naukową czy społeczną, 
ale po prostu obecnością fizyczną, tym pew
nym stylem bycia, stylem zachowania, ubie
rania, stylem pewnych codziennych oby
czajów.

Co jednak zdumiewa i zaskakuje najbardziej 
takich jak mnie ludzi, dawnych jego uczniów, 
którzy przecież mają już też za sobą niemało 
lat i doświadczeń własnych, to fakt, że owa 
sylwetka Profesora Dobrowolskiego - czło

wieka systematycznego, pracowitego i pro
wadzącego niezmiernie unormowany tryb 
życia - w gruncie rzeczy niezbyt zgadzała się 
z tym, co o Nim wiedziało się z Jego dawniej
szej, przedwojennej działalności. Bowiem 
tamto jakby nie pasowało do tego, co obser
wowało się na co dzień. Oczywiście dziś 

wiem, że nie było żadnej istotnej niezgodnoś
ci między tamtym człowiekiem z historii mię
dzywojennego dwudziestolecia, a tym, z któ
rym przez lata mych studiów miałem do czy
nienia jako (chwilami zastrachany) student, 
a potem coraz wyraźniej jako młodszy za
przyjaźniony „kolega po fachu”. Po prostu: 
Profesor posiadał, dość rzadką w naszym 
narodzie, umiejętność systematycznego go
spodarowania swym czasem i konsekwencję 
w realizowaniu zamierzeń. Nie uprzedzajmy 

jednak faktów.

Tadeusz Dobrowolski urodził się w 1899 r. 
w Nowym Sączu i tam uczęszczał do szkoły, 
a następnie gimnazjum; w 1917 r. zdał matu
rę Wiek XIX - mimo wszystkich historycz
nych katastrof - był dobrą epoką miast ma
łych i średnich. Ta dobra passa miała trwać 
jeszcze w pierwszej połowie naszego stule
cia, aby później ulec ogólnym tendencjom 
centralizacyjnym. Dziś trzeba się wychowy
wać w Warszawie lub w którymś z większych 
miast kraju, by wchodzić w życie bez zale
głości kulturowych: miasta mniejsze nie mają 
już owej znakomitej elity, która np. sprawiła, 
że Zamość był w latach dwudziestych tak 
ważnym ośrodkiem literackim i naukowym, 
że dziś pozazdrościć by mu mogły ówczesne
go bogactwa wielkie uniwersyteckie ośrodki. 
O bogactwie intelektualnym takiego nowosą

deckiego środowiska świadczy najlepiej fakt, 
że poza Tadeuszem Dobrowolskim i jego 
bratem Henrykiem, historykiem i prezyden

tem Krakowa, wyszło stamtąd w owym okre
sie przed i po pierwszej wojnie światowej tak 

wielu wszechstronnie wykształconych ludzi.

Powróćmy jednak do roku 1917. Nad światem 

przewalała się wówczas największa wojna, 
w Rosji dojrzewała rewolucja, ale w Galicji 
życie starało się toczyć unormowanym try

bem. Tadeusz Dobrowolski, po złożeniu eg
zaminu dojrzałości, zapisał się na Akademię 
Sztuk Pięknych, a równocześnie podjął stu

dia z zakresu historii sztuki. Już wówczas 
przygotowywał się do zadań pedagoga. Na 
ASP jego profesorem był Józef Mehoffer, 

w historię sztuki wprowadzali go Jerzy My- 
cielski, Julian Pagaczewski oraz Tadeusz 
Szydłowski. Pomimo zgłoszenia się na 

ochotnika do nowo powstałej Armii Polskiej 

Dobrowolski zdołał w terminie złożyć egza
miny: w 1921 r. egzamin dyplomowy na nau
czyciela gimnazjalnego, a już w następnym 
uzyskał stopień doktorski za... pracę magis

terską o neoklasycznej rzeżbiew Polsce (pra
cę tę przepracowaną i poszerzoną wydało 
Ossolineum w 1974 r. pt. Rzeźba neoklasycz- 
na i romantyczna w Polsce), którą Mycielski 

uznał za godną potraktowania jako dyserta
cję doktorską. Mój Boże! To były czasy! No. 

ale i prace magisterskie zdarzały się na po
ziomie doktorskim!

Jeszcze przed doktoratem Tadeusz Dobro
wolski rozpoczął pracę w Urzędzie Konser
watorskim województwa krakowskiego, na 
czele którego stał Szydłowski; była to dosko

nałą praktyka, która później miała owocować 
na Śląsku.

W 1925 r. Tadeusz Dobrowolski przeniósł się 
do Bydgoszczy, obejmując tam stanowisko 
dyrektora Muzeum Miejskiego. Nie była to 
jeszcze tak ważna, jak dziś placówka, dyspo

nowała niewielkim budżetem (6000-7000 zł 
rocznie), bazowała więc bardziej na depozy
tach i czasowych wystawach niż na własnych 
zasobach. W dwa lata później trafiła się inna, 
o wiele odpowiedzialniejsza funkcja: dyrek
tor mającego powstać w Katowicach Mu
zeum Śląskiego. Zaczęła się nowa, niezwykle 

ważna epoka w życiu młodego doktora.

Jedna rzecz zdumiewa w tym wszystkim: no
wy dyrektor nie istniejącego jeszcze, ale za
powiadającego się bardzo poważnie mu
zeum miał w momencie obejmowania stano
wiska 29 lat. Ten, który go na to stanowisko 
powołał: wojewoda Grażyński - liczył niewie

le ponad trzydzieści. I znów ciśnie się pyta
nie: czy ludzie wówczas wcześniej dojrzewa
li, czy też może większe było rzeczywiste, 
a nie deklaratywne zaufanie do nich? Dziś 

dobijający do trzydziestki człowiek uważany 
jest w najlepszym razie za „dobrze się zapo
wiadającego" i mówi się do niego „panie 
kolego”, co oznacza, że jest nadzieja, iż kie
dyś jeszcze wydorośleje i dojrzeje...

Dobrowolski zresztą objął stanowisko nie tyl
ko dyrektora powstającego muzeum, ale zo
stał równocześnie konserwatorem wojewó
dzkim i doradcą wojewody do spraw radia 
i teatrów. I należy podkreślić: przyszedł na 

surowy, właściwie naukowo nieprzeorany je
szcze teren. Trzeba tu było zrobić wszystko 

od początku. Natomiast korzystna była sytua
cja, w której autonomia dawała temu zamoż
nemu województwu bardzo rozległe możli
wości finansowe.

Grażyński był, rzec można - właściwym czło
wiekiem na właściwym miejscu - ogromnie 

dynamiczny, dobry organizator, inteligentny, 
wymagający. On - przybysz z podkrakow

skiego miasteczka i powstaniec śląski - zwią
zał się z tym skrawkiem Śląska uzyskanym po 

nieszczęsnym plebiscycie i rozumiał, co trze
ba uczynić, by nie zaprzepaścić polskości 

jego mieszkańców. Program, który miał być 
realizowany przez Dobrowolskiego, był waż
ną częścią tego zadania. Wojewoda śląski 

w czasie pierwszej z nim rozmowy zanotował 
na kawałku papieru, ołówkiem, w kilku punk
tach zasadnicze wytyczne. I to młodemu nau
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kowcowi wystarczyło: zaczęły się lata wytę

żonej pracy.

Niedawno, na dorocznej sesji Stowarzysze
nia Historyków Sztuki, prof. Andrzej Ryszkie- 

wicz wygłosił referat poświęcony dziejom 
Muzeum Śląskiego. W porównaniu z refera

tami, które się zwykle na tego rodzaju sesjach 
wygłasza, referatami wzniosłymi, niewątpli
wie budującymi, acz nudnawymi - ten 
brzmiał jak jakiś sensacyjny reportaż, jak 
mieszanka z Kischa, Malapartego i Kapuściń
skiego. Dlaczego? Bowiem zgromadzonym 

na sali słuchaczom, przeważnie nie pamięta
jącym tych zamierzchłych czasów, wydawało 
się czymś niewiarygodnym, że w ciągu dzie
sięciu lat można było zgromadzić zbiory god
ne muzeum o randze ogólnokrajowej, a może 
nawet międzynarodowej, że można było zbu
dować gmach, jakiego nie zbudowano już 
w Polsce po 1945 r. i że dokonać tego wszyst

kiego można było przy współudziale kilku 
zaledwie ludzi (nie licząc oczywiście robotni
ków budowlanych).

Dobrowolski zaangażował do pracy własną 
żonę - Agnieszkę, również historyka sztuki, 
ale ponieważ specyfika terenu wymagała 
większego zainteresowania problemami et
nografii, „przekwalifikował ją” na tę dyscy
plinę (wspólnym dziełem napisanym z żoną 
była praca Strój, haft i koronka w wojewódz
twie śląskim). Pracowali dla Muzeum Ślą

skiego także Edward Łepkowski i Jan Lang- 
mann, późniejszy ksiądz, obecnie od lat 

przebywający w Rzymie. I to właściwie wszy
scy; była jeszcze pomoc biurowa, sprzątacz
ka i - w okresach letnich - młodzi ludzie, tzw. 
wolontariusze, którzy przeprowadzali pene

trację terenu.

Nie można się dziwić, że słuchacze nie bar
dzo mogli uwierzyć w tę opowieść o dwunas

tu latach działalności Tadeusza Dobrowol
skiego na Śląsku. Bluff i polską tromtadrację 

widzieli w niej również początkowo Niemcy, 
obserwujący z nienawiścią działalność władz 
polskich w województwie katowickim. Ogło
szone publicznie zamiary stworzenia wielkie
go muzeum w Katowicach, muzeum repre

zentacyjnego dla całego regionu, a także 
posiadającego bogatą galerię malarstwa pol
skiego z ubiegłego i naszego stulecia, okre
ślili w jednym z artykułów: Traum Oder 
Schaum?- sen czy piana? W kilka lat później 

musieli przyznać, że ironia z ich strony była 
tylko pianą - owym „Schaum". Muzeum po
wstało rzeczywiście, o kilka długości bijąc 

analogiczne inicjatywy niemieckie na pozos
tałym obszarze Śląska (w Bytomiu i Opolu). 

Dobrowolski zgromadził imponujący zestaw 
eksponatów: dział archeologiczny, bardzo 
bogaty dział etnograficzny, dział określony 
mianem sztuki kościelnej (przede wszystkim 
powyciągane z kościelnych strychów i zaka
marków zabytki plastyki gotyckiej) i wreszcie 
chlubę muzeum - ową galerię malarstwa 
polskiego, w której znalazło się bardzo wiele 
świetnych obrazów. Młody dyrektor zbierał 
owoce swego malarskiego wykształcenia: 
miał do malarstwa, jak to się mówi „oko” - 
rzeczy słabych nie nabywał.

Na razie całość tych zbiorów mieściła się 

w gmachu województwa. Największym bo
wiem zadaniem była budowa specjalnego 

budynku. Dobrowolski odbył specjalną pod
róż do wielu krajów Europy, by zapoznać się 

z najnowocześniejszymi osiągnięciami mu
zealnictwa. Projekt opracował Karol Schay- 

er; budowa ruszyła w 1930 r. i posuwała się 
błyskawicznie, bowiem - zwłaszcza w pierw
szych latach - budżet wynosił ogromną na 
owe czasy sumę pół miliona złotych. W 1939 
r. gmach stał już pod dachem i brakowało 
tylko wykończenia wnętrz, by zaprezentować 

tam zbiory zgromadzone przez Dobrowol
skiego. Nienawiść okupantów hitlerowskich 

do wszystkiego co polskie skrupiła się na 
owym gmachu: barbarzyńsko i bezmyślnie 

rozebrano go do fundamentów!
Działalność Tadeusza Dobrowolskiego nie 

ograniczała się, jak zaznaczyłem, do muzeal
nictwa. Jako konserwator województwa ślą
skiego dokonał bardzo wiele: uratował już 
w pierwszym roku swej pracy zagrożoną wie
żę zamku w Cieszynie, a w następnych latach 
poświęcił wiele uwagi drewnianym kościo

łom, ratując niektóre in situ, inne przenosząc 
na nowe miejsca, gdzie się do dziś znajdują 
(Borowa Wieś, park w Chorzowie, kościół 
z Syryni w Katowicach - był to zaczątek jakby 

skansenu, bowiem w tymże parku ustawiono 
wieloboczną stodołę z Gołkowic). Można by 
pisać jeszcze wiele o szczegółowych pra
cach, np. o konserwacji malarstwa gotyckie
go - tablicowego i ściennego (Stare Bielsko), 
ale nie miejsce tu na wyliczanie. Sądzę, że 
ważn iejsze jest to, co zamknęło jakby w klam
rę dorobek młodego krakowskiego naukow

ca na tym nowym poligonie prac: ogromna 
wprost liczba publikacji wychodzących na
kładem Towarzystwa Naukowego Śląskiego. 

Znajdujemy tam rozprawy szczegółowe 
(świetna monografia gotyckiego kościoła 
w Starym Bielsku wraz z całym jego niezwyk
łym urządzeniem), jak też syntezy (Sztuka 

województwa śląskiego, Rzeźba i malarstwo 
gotyckie w województwie śląskim, czy roz
dział Śląskie malarstwo ścienne i sztalugowe 

do początku XV w. w tzw. Historii Śląska 
PAD). Podkreślam tu ten fakt, bowiem wydaje 
mi się, że wszelka działalność, czy to konser
watorska, czy też muzealna, nie poparta pro
gramem studialnym (realizowanym przez 
osobę czy przez odpowiedni zespół) jest zu
bożona, a nawet kaleka. Historia sztuki to 
przede wszystkim informacja, to przede 
wszystkim dokument, który jedno pokolenie 
przekazuje następnym, dla wspólnego dobra 
społeczeństwa.
Okres okupacji to przede wszystkim dramat 
Muzeum Śląskiego, a osobiście Tadeusza 

Dobrowolskiego, który - zaaresztowany 
w czasie słynnego zbiorowego aresztowania 
naukowców krakowskich - przebył gehennę 
obozu koncentracyjnego. Miało się to nie
wątpliwie odbić na Jego późniejszych lo
sach: po wojnie poświęcił się przede wszyst
kim pracy pedagogicznej i naukowej - nad

wątlone zdrowie nie pozwalało już na tak 
intensywną pracę, jak ta, którą wykonywał 
przed wojną.
W 1945 r. stawił się jednak, wraz z całą 
czołówką polskich historyków sztuki, do ak

cji ratowania i zabezpieczania zabytków. 
Ledwie ostygły pożogi wojny, a już - jakąś 
obskurną ciężarówką - Dobrowolski zjawił 

się w Katowicach, w których nową władzę 
reprezentowali Zawadzki i Ziętek. Rozpoczę
ły się żmudne, a nawet niebezpieczne poszu
kiwania rozgrabionego zasobu Muzeum Ślą

skiego. Wkrótce potem nadjechali, już nieco 
lepszymi samochodami, prof. Stanisław Lo

rentz, Bohdan Guerquin i cała grupa history
ków sztuki z Krakowa, Warszawy, Poznania 
i Wilna. A pośród nich słynna kapitan 
Czajka...

Nie mogę kontynuować opowieści o Profeso
rze. Tyle bowiem byłoby jeszcze do napisa
nia. O Jego pracy pedagogicznej. O dyrekto

rze w Muzeum Narodowym w Krakowie. 
A przede wszystkim o książkach, które napi
sał... Ograniczone ramy tego artykułu zmu
szają do zrezygnowania z bardziej wnikliwej 
analizy, pozwalają jedynie na migawkowe 
ujęcie, na zarysowanie szkicu do portretu. 
Wystarczy jeśli powiem, że Tadeusz Dobro
wolski to wśród historyków sztuki autor bo
daj największej liczby dzieł naukowych, to 
autor opracowań na bardzo rozmaite tematy, 
to specjalista w wielu zakresach twórczości, 
w wielu epokach, a przede wszystkim wielki 
specjalista syntezy. Przypominam tylko naj
bardziej podstawowe dzieła właśnie o cha
rakterze syntetycznym: Sztuka Śląska, Sztu

ka Krakowa (6 wydań), Sztuka Młodej Polski, 
Nowoczesne malarstwo polskie w 3 tomach 
i w formie skróconej - jednotomowa historia 
malarstwa polskiego od połowy XVIII w., dalej 

wspófredakcja i współautorstwo trzytomo- 
wej Historii sztuki polskiej i również na jej 
kanwie opracowana wersja skrócona - jed

notomowa Sztuka polska. A to przecież za
ledwie drobna część wielkiej liczby publikacji 
książkowych i artykułów w rozmaitych perio

dykach, aż po te ostatnie, publikowane w re
dagowanych przez profesora „Folia Histo- 

riae Artium"...

Profesor Tadeusz Dobrowolski urodził się 
w ostatnim roku ubiegłego wieku. I jakby 
z tamtego stulecia przeniósł ową niezmierną 
pracowitość i solidność, która cechuje jego 
twórczość naukową. Można rzec śmiało, że 
dziś już nie trafiają się tacy tytani pracy, jak 
Linde i Gloger, Kolberg i autorzy Słownika 
Geograficznego Królestwa Polskiego. Może 
jeszcze Aleksander Bruckner i Karol Estrei
cher st. dokonali w naszym stuleciu tak gi
gantycznej pracy. Równocześnie jednak Do
browolski należał i należy całkowicie do na
szego stulecia. Kiedy przy „małej czarnej” 
i jednym papierosiku rozmawiamy, czy może 
raczej gwarzymy, Profesor zdumiewa mnie 
swą obecnością w czasie, który się obok nas 
przetacza. Pomimo niezwykle dokuczliwych 

i groźnych dolegliwości, z których najdotkli
wsze są kłopoty ze wzrokiem, Profesor ani na 
chwilę nie odrywa się od świata i od kraju, 
w którym spędził swe życie i któremu - a chy

ba nie będzie to brzmiało fałszywym patosem 
- to pracowite życie poświęcił.

Tadeusz Chrzanowski
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AKCJA CMENTARZE

to też są zabytki
Spiskie żeliwne krzyże nagrobne
Wioski polskiego Spiszą, a właściwie 
polskiej części Zamagurza, choć ta 
pierwsza nazwa jest powszechnie 
przyjęta, to rezerwat dawnej sztuki 
i tradycyjnej kultury ludowej, żywej po 
dziś dzień we wszystkich niemal jej 
przejawach. Niewielki obszar obej
mujący 14 wsi, malowniczo położo
nych w dolinach potoków, wśród le
sistych wzgórz, bogaty jest również 
w zabytki sakralne o dużej wartości. 
Wymienić tu trzeba kościół we Fryd
manie, uchodzący za najstarszy na 
Podtatrzu, w Krempachach - z zacho
waną unikatową hurdycją (czatow
nią) i attyką, w Łapszach Wyżnych - 
o przepięknym rokokowym wystroju 
wnętrza, wreszcie w Niedzicy i Kac- 
winie.
O wiele skromniejsze są cmentarze, 
których lokalizacja jest dwojaka. Na 
ogół nazwą cmentarz obejmuje się 
teren najbliższy wokół kościoła, częs
to, jak we Frydmanie, Niedzicy, Kac- 
winie, Łapszach Wyżnych i Niżnych, 
otoczony stylowym ogrodzeniem 
z bramkami. Na cmentarzach przy
kościelnych spotkać można nieliczne 
nagrobki z przełomu XIX i XX w. 
Oprócz tego istnieją cmentarze wiej
skie. Mieszkańcy wsi spiskich rozcią
gają nazwę topograficzną terenu, na 
którym są położone, także na samo 
miejsce grzbalne. Tak np. w Łapszach 

Wyżnych mówi się o cmentarzu przy
kościelnym „cmentorek”, natomiast 
o wiejskim „do Smietanioka”.
Cmentarze spiskie, niewielkie 
i skromne, z przewagą zwykłych mo
gił ziemnych, dopiero od niedawna 
ulegają modzie pomników i grobow
ców z lastryka. Na wszystkich tych 
cmentarzach, zarówno wiejskich, jak 
i przykościelnych, spotkać można że
liwne krzyże nagrobne; bywają też - 
choć bardzo rzadko - wmurowane 
w zewnętrzną ścianę kościoła (Łap
sze Wyżne, Łapsze Niżne). Zasięg wy
stępowania owych krzyży ograniczo
ny jest do terenu Spiszą; pojedyncze 
egzemplarze występują na cmenta
rzach w sąsiednich wsiach podhalań
skich - Ostrowsku, Dębnie i Łopusz
nej. W dwóch ostatnich wypadkach 
mamy prawdopodobnie do czynienia 
z wtórną ich lokalizacją.
Na podstawie własnych materiałów 
dokumentacyjnych z lat 1977-1978 
ogólną liczbę krzyży na cmentarzach 
spiskich szacuję na około 95 egzem
plarzy, w różnym stanie zachowania. 
W marcu 1981 r. było ich; w Durszty- 
nie-4, Frydmanie-21,Kacwińie-3, 
Krempachach - 19, Niedzicy - 13, 
Nowej Białej - 9, Łapszach Niżnych - 
5, Łapszach Wyżnych -10 (dla Jurgo
wa, Trybsza i Rzepiska brak danych). 
Wszystkie krzyże są odlewami żeliw

nymi, na ogół jednolitymi, płasko-wy- 
pukłymi lub wklęsło-wypukłymi. Wy
różnić w nich można następujące 
części składowe: dwa ramiona z ele
mentem zdobniczym w kształcie po
trójnych promieni wychodzących 
w czterech kierunkach z miejsca 
przecięcia ramion, figurę Ukrzyżowa
nego, tabliczkę inskrypcyjną, przed
stawienie figuralne w trzonie krzyża. 
Najstarsze egzemplarze osadzone są 
w cokołach z piaskowca, późniejsze 
w postumentach cementowych.
Przy zasadniczych podobieństwach, 
krzyże różnią się między sobą szcze
gółami i. Wysokość waha się od 102 do 
172 cm, rozpiętość od 37 do 59 cm, 
szerokość ramion od 4,5 do 7,5 cm. 
Bogato zdobione ramiona są bądź 
ażurowe, bądź pokryte wypukłymi 
zdobieniami. Ornament stanowią sty
lizowane motywy roślinne, rzadziej 
geometryczne, a zakończenia ramion 
zaakcentowane są bardziej rozwinię
tą kompozycją zdobin. Różnice wy
stępują też w wielkościach figury i ty
pie ikonograficznym Ukrzyżowane
go. Wymiary mieszczą się w grani
cach od 25 do 41 cm (wysokość) i od 
21 do 39 cm (rozpiętość). Wwiększoś- 
ci wypadków figura jest odlana w ca
łości z krzyżem, w pozostałych - przy
śrubowana. Duża różnorodność pa
nuje w szczegółach określających typ 

ikonograficzny. Obok figur z układem 
stóp „prawa na lewą" i rzadszych 
„lewa na prawą", mamy typowe dla 
obrządku wschodniego wizerunki ze 
stopami ułożonymi obok siebie. Po
dobnie rzecz się ma z układem pal
ców dłoni. Spotykamy figury o wszys
tkich palcach wyprostowanych, 
wszystkich palcach zgiętych lub dwu 
wyprostowanych, w charakterystycz
nym dla obrządku wschodniego geś
cie błogosławieństwa. Do problemu 
tych różnic przyjdzie jeszcze wrócić. 
Tabliczki iriskrypcyjne są na ogół 
przyśrubowane do krzyża pod figurą 
Chrystusa. Przeważa kształt eliptycz
ny o długości osi dłuższej od 29 do 40 
cm i osi krótszej od 9,5 do 17,5 cm. 
Rzadziej spotyka się tabliczki okrągłe 
o średnicy około 26 cm i czworokąt
ne. Obramowania tabliczek pokrywa 
stylizowany ornament roślinny. Prze
ważnie jest on oparty na ulubionym 
motywie zdobnictwa pomnikowego 
z przełomu XIX i XX w. - liściach 
bluszczu. Nieliczne zachowane in
skrypcje stanowią odbicie skompli
kowanych stosunków etnicznych na 
polskim Spiszu. Oto przykłady treści 
tabliczek:
- „ Tu odpociwa Długi Simon majucy 
75 roky zomrel 18 Aprila 1915 Da/ mu 
Boże wecne odpocinutie" (Nowa 
Biała).
- „Tu spoczywa Maryja Dlu(ga) ro
dzona Szczurek przeżyła lat 66 umar
ła 15.11.1912 Wieczne odpoczywanie 
racz jej dać Panie" (tamże).
- „Jezu Kriste Spasitelu Prijmi duśu 
vykupenu Valenteho Kalata który 15

1. Niedzica, krzyż nagrobny

2. Nowa Biała, scena Opłakiwania 
w trzonie krzyża

3. Krempachy, bogato zdobione za
kończenia ramion krzyża

4. Frydman, figura Chrystusa w ukła
dzie typowym dla obrządku wschod
niego

5. Krempachy, figura św. Barbary 
w ażurowym trzonie krzyża

6. Niedzica, figura Matki Boskiej 
w trzonie krzyża

7. Krempachy, figuraaniołagaszące
go pochodnię

3
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Juni 1873 zomrel kdiż 47 rokóv żil" 
(Krempachy).
- D O M Tu odpoiiva telo dnia 17 
Augusta 1888 zomreley Anny Kubanyi 
Vzdychni za ńou pobożny ćitatelu Od- 
poćinutie daj jej Boh vecne Svetlo 
nech jej svieti nekonećne S Kristom 
Pinom v nebi nech spoiiva Svaty 
pokoj veine s nim pożiva" (Krem
pachy).
- ..D.O.M. Drahej svej Matce Elisa- 
bath Potoczek 68 roku zemrelei 25 
Oktobra 1882 postavil jej vdiainysyn 
Peter Potoczek prajuc aby s Kristom 
Panom spoiivala, svaty pokoi veine 
poz/Vala " (Krempachy).
- ..Sub hac crue requiescat Aloysios 
Mitterman Paroch Nedecz 1835 die 18 
Octobr. + 1896 die Septembr. cum 
dilecta matre sua Joanna natha Kuhn 
1811 mse Junia + 1894 die 14 Junii 
Lux perpetua luceat Eis. - Signum 
hoc possuit sorror et filia Theresia 
vidua Inglhr"(Niedzica).
- „D.O.M. Vojteha Bednar 23 No- 
vemb. 1888 zomreleho Na duśićku 
pamśtajte, z oiistca jej pomahaite. 
Bude vam tież pomahat' Ked budete 
skonavat" (Kacwin).
- ,,D.O.M. za dna 3 Nov. 1885zomre- 
leu Mariu Bednar Matiiku Bozu oro- 
dujte Maria Papatronka (!) dobrotiva 
Budze jejej (!) duii milostiva Ach, po
proś Jeżiia Syna Tvoieho By ju do 
kralovstva prijalsvojho"(Kacwin). 
Szczególnie interesującymi częścia
mi krzyży są przedstawienia figuralne 
w ich trzonach. Do najbardziej rozpo
wszechnionych należą wyobrażenia 
św. Barbary, wkomponowane jakby 
w portal z ażurowych zdobin krzyża 
i sceny opłakiwania. Rzadziej oglądać 
można monumentalne przedstawie
nia dwóch apostołów pod krzyżem, 
Matki Boskiej i różnych typów oran- 
tek. Sporadycznie występuje figura 
anioła gaszącego pochodnię - sym
bol życia. W jednym tylko egzempla
rzu zachowały się: wyobrażenie 
Chrystusa Króla i scena złożenia do 
grobu (wskrzeszenia?).
Zróżnicowanie detali powoduje, że 
nie można spotkać dwóch krzyży 
identycznych. Jeśli takie same są ra
miona, to różne przedstawienia figu
ralne, jeśli podobne trzony, to z kolei 
inny typ figury Chrystusa. Zestaw 
form obejmuje określoną liczbę ele
mentów, występują one jeęlnak w bar
dzo wielu kombinacjach. Świadczy to 

o posługiwaniu .się różnymi formami 
odlewniczymi.
Pozostał jeszcze problem pochodze-

8. Kacwin, figura Chrystusa-Króla 
w geście błogosławieństwa - układ 
palców prawej dłoni typowy dla ob
rządku wschodniego (zdjęcia autora. 
1981) 

nia i datowania spiskich krzyży na
grobnych. Obu tych zagadnień, 
a szczególnie pierwszego, nie udało 
się rozstrzygnąć dc końca. Czas po
wstania krzyży zdają się określać 
skrajne daty: 1873 r. (Krempachy) 
i 1915 r. (Nowa Biała). Niewykluczo
ne, że okres ten można by poszerzyć 
w obu kierunkach, a sądząc ze stanu 
zachowania obiektów nie datowa
nych, uzasadnione byłoby cofnięcie 
się przed rok 1873 dla egzemplarzy 
najstarszych. Według tradycji miej
scowej krzyże są pochodzenia „ma
dziarskiego", czyli węgierskiego, ale 
na dobrą sprawę niczego to nie tłu
maczy Do 1918 r. obszar Spiszą 
wchodził w skład monarchii austro- 
węgierskiej, miał węgierską adminis
trację i takiż język urzędowy. Więcej 
światła rzuciłoby na ten problem 
prześledzenie występowania podob
nych obiektów po słowackiej stronie 
Spiszą. W literaturze słowackiej ma
my tylko wzmianki na ten temat: 
..Cmentarze we wsiach zamagurskich 
są mate. Groby mają przeważnie że
lazne. odlewane krzyże"'.
Istnieją jednak przesłanki do bliższe
go określenia miejsca wykonywania 
krzyży. Pochodzą one bez wątpienia 
z wyspecjalizowanego zakładu meta- 
lurgiczno-hutniczego, oczywiście w 
dziewiętnastowiecznym rozumieniu 
tego pojęcia. Odpowiednikiem mo
głyby tu być podzakopiańskie Kuźni
ce, czynne w latach 1807 -1878 i prze
rabiające w końcowym okresie dzia
łalności rudę żelazną dowożoną ze 
Spiszą. Przypisanie temu ośrodkowi 
wykonania interesujących nas krzyży 
byłoby jednak dość ryzykowne. Bo 
czym wytłumaczyć brak tych obiek
tów w najbliższym sąsiedztwie 
Kuźnic?
Sądzę, że ośrodka produkcji należy 
szukać w słowackiej dziś części Spi
szą. Wiadomo, że wiele wsi spiskich 
(Osturnia, Wielka Frankowa, a po pol
skiej stronie Rzepisko i Łapsze Wy
żne) zamieszkanych było w prze
szłości przez grupy ludności wyzna
nia greckokatolickiego, występującej 
do dziś w tradycji spiskiej pod nazwą 
„Rusnoki", „Rosnący". Otóż wydaje 
się, że ikonograficzny typ Chrystusa 
z ułożonymi obok siebie stopami 
i dłońmi w geście błogosławieństwa, 
widoczny w wielu krzyżach nagrob
nych, pozostaje w związku z istnie
niem tej grupy ludności. Związek ten 
rozumiem jako rozpowszechnienie 
wzoru ikonograficznego poprzez za
potrzebowanie na tego typu wizerun
ki. Łączenie elementów krzyża w róż
ne kombinacje dopuszczało prawdo
podobnie możliwość umieszczania 
takich figur również na grobach 
zmarłych wyznania rzymskokatolic
kiego.
Najdalszy w kierunku zachodnim 
zwarty zasięg osadnictwa ludności 
wyznania greckokatolickiego - to 
okolice Szlachtowej, Jaworek, Białej 
Wody (tzw. Ruś Szlachtowska)2. Po

graniczne rozrzucone enklawy - to 
wymienione wsie spiskie. Tam więc 
należy szukać odbiorców omawiane

go typu ikonograficznego. Stąd też 
wydaje się, że ośrodek wytwórczy 
musiał istnieć w bezpośrednim sąsie
dztwie. Jeśli dodać do tego rozmiary, 
ciężar i trudności transportu w gó
rzystym terenie, to hipoteza ta wydaje 
się prawdopodobna. Od końca XVIII 
w. istniała w Jaworzynie Spiskiej huta 
żelaza i kuźnice. Przerabiano tam ru
dę tatrzańską z domieszką rudy z ko
palń dolnospiskich i gemerskich. 
W1879 r. całą osadę wraz z okoliczny
mi terenami tatrzańskimi nabył książę 
Ch. Hohenlohe w celu stworzenia tam 
wielkiego zwierzyńca. Brak jest da
nych o dacie zaprzestania produkcji 
hutniczej i asortymencie wyrobów. 
Przypuszczam, że spiskie krzyże na
grobne mogą pochodzić właśnie z za
kładu hutniczego w Jaworzynie Spi
skiej.
Ostatnia sprawa - to stan zachowania 
opisywanych obiektów. W dobrym 
stosunkowo stanie znajdują się krzy
że na cmentarzach przykościelnych, 
w gorszym - na cmentarzach wiej
skich. Po nagrobkach zginął już ślad, 
ich miejsca porosłe trawą znaczą tyl
ko krzyże, często pochylone na sku
tek obsuwania się ziemi pod cokoła
mi. Głównym wrogiem jest korozja, 
choć poza napisami na tabliczkach 
nie nastąpiło jeszcze zatarcie szcze
gółów. O wiele groźniejsze dla całości 
obiektów są dość częste pęknięcia 
i złamania ramion. W kilku wypad
kach krzyże są współcześnie wzmac
niane. ale spotyka się też odłamane 
fragmenty złożone pod ścianami ka
plic cmentarnych (Krempachy, Łap
sze Wyżne). Na nielicznych nagrob
kach pozostających jeszcze pod 
opieką usiłuje się je „konserwować". 
Polega to na osadzaniu krzyży w no
wych postumentach czy wręcz wmu
rowaniu w nowe nagrobki. Popularny 
jest też zabieg malowania całości na 
czarno, a poszczególnych fragmen
tów na srebrno. Wymieniane są także 
figury Ukrzyżowanego. Szczególny 
niepokój budzi stan krzyży na cmen
tarzu wiejskim we Frydmanie. Kilka 
z nich znajduje się w najstarszej częś
ci cmentarza, w gąszczu krzaków ma
lin. Inne, położone w uskoku terenu, 
zagrożone są przez prace ziemne 
przy wale ochronnym zbiornika czor
sztyńskiego. Jeżeli niemożliwe jest 
pozostawienie ich w pierwotnym 
miejscu, konieczne jest przeniesienie 
w pobliże kościoła. Na pozostałych 
cmentarzach krzyże powinny być za
chowane in situ.
Sądzę, że opisane obiekty zasługują 
w pełni na otoczenie ich opieką kon
serwatorską, co nie wymagałoby zre
sztą wysokich nakładów. W stosunku 
do odchodzących w przeszłość 
cmentarzy wiejskich z lasem drewnia
nych krzyży czy upodobnionych do 
siebie lastrykowymi nagrobkami, 
cmentarze spiskie mają wielką szansę 
zachować swoją odrębność. Pamię
tajmy o tym.

Krzysztof Woźniak 

Przypisy
1. Zamagurie. Narodopisna mono
grafia oblasti. Red. Jan Podolak. Kośi- 
ce 1972, s. 148.
2. R Reinfus. Próba charakte
rystyki Rusi Sztachtowskiej na pod
stawie niektórych elementów kultury 
materialnej, „Lud”, 1946-1947, s. 
160-235.

Zabytkowe 
bramki 
cmentarne 
na Pomorzu 
Zachodnim
Ogłoszona w czwartym numerze 
„Spotkań z zabytkami" AKCJA 
CMENTARZE nie przyniesie zapewne 
z obszaru Pomorza Zachodniego 
szczególnie cennych odkryć dzieł 
sztuki sepulkralnej. Zachowane we 
wnętrzach kościołów gotyckie, rene
sansowe i barokowe płyty nagrobne 
oraz epitafia są w tym rejonie od daw
na zinwentaryzowane i częściowo 
opracowane. Spośród właściwych 
nagrobków cmentarnych większość, 
obca nam pod względem narodowym 
i na ogół pozbawiona wartości artys
tycznej, uległa zniszczeniu w ciągu 
ostatnich 36 lat. Nieliczne nagrobki 
mogące zainteresować historyka 
sztuki, jak ludowe, drewniane stele 
z drugiej połowy XIX w. w kilku wsiach 
w pobliżu Gryfic czy malowniczo po
łożone pod wpływem koncepcji nie
mieckiego romantyzmu dziewiętnas
towieczne groby niektórych przed
stawicieli szlacheckich rodów (np. ro
dziny v. Fleming w Gardżcu, Beni
cach i Kępicy w rejonie Kamienia Po
morskiego), nie przetrwały drugiej 
wojny światowej lub zostały całkowi
cie zdewastowane w okresie powo
jennym.
Pomimo braku wartościowych dzieł 
dawnej sztuki sepulkralnej wiele wiej
skich, przykościelnych cmentarzy na 
Pomorzu Zachodnim zachowało za
bytkowy charakter dzięki okalającym 
je murom wraz z bramkami o średnio
wiecznej metryce. Właśnie cmentar
nym bramkom, jako specyficznemu 
elementowi krajobrazu pomorskich 
wsi, warto poświęcić nieco uwagi.
Funkcja, jaką pełniły bramki, w sensie 
symbolicznym, stanowiła zapewne 
uproszczoną wersję złożonej alego- 
ryki kościelnych portali, z najważniej
szym wyobrażeniem bramy jako Zba
wiciela (Ewang. św. Jana, 10. 7-9). 
Warto także pamiętać, że otoczony 
murem cmentarz wraz ze świątynią 
tworzył w średniowieczu enklawę 
o odmiennej od otoczenia pozycji 
prawnej i administracyjnej, przekro
czenie bramkŁmogło więc oznaczać 
ucieczkę spod lokalnej jurysdykcji 
świeckiej. Pomorskie ogrodzenia 
cmentarne, w odróżnieniu od umoc
nionych założeń, np. w niektórych 
miejscowościach Dolnego Śląska, 

nie miały większego znaczenia 
obronnego, natomiast sam kościół 
dzięki grubym murom, niewielkim 
otworom okiennym oraz masywnej 
wieży niejednokrotnie służył ludności 
za schronienie i umożliwiał odpiera
nie ataków.
Materiałem, którego używano do bu
dowy bramek, była przede wszystkim 
cegła i niekiedy kamień polny lub na
rzutowe głazy granitowe, obrobione 
w regularne kwadry. Wielkość bra
mek jest różna, największe pozwalają
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na przejazd wozem, w najmniejszych 
mieści się tylko jedna osoba. 
Najważniejsza część bramki, otwór 
przejazdu lub przejścia, przeważnie 
sklepiony jest szerokim, nisko opar
tym ostrolukiem, zdarzają się także 
zamknięcia półkoliste lub lukiem od
cinkowym. Częste są kombinacje 
dwu luków, z których wyższy jest śle
py i pełni funkcję konstrukcyjną, two
rząc wraz z masywnymi bocznymi fi
larami szkielet bramki; natomiast niż
szy tuk zawiera przejazd przepruty 
w cieńszym niż filary murze wypełnia
jącym (konstrukcja taka widoczna 
jest zawsze tylko w elewacji bramki 
od strony cmentarza, co świadczy 
o jej znaczeniu praktycznym, nie zaś 
dekoracyjnym).
Na dekorację zachodniopomorskich 
bramek cmentarnych składają się 
przeważnie elementy typowe dla go
tyku ceglanego: blendy, czyli ślepe 
nisze o zamknięciach łukami różnych 
kształtów i niekiedy ozdobnie profilo
wanych obrzeżach, poziome fryzy wy
różniające się z tła muru tynkiem lub 
ukośnym ułożeniem cegieł, maswerki 
o zawiłym przebiegu lasek oraz ster- 
czyny. W najskromniejszych rozwią
zaniach bez zwieńczenia sterczynami 
prosta górna krawędź bramki pokryta 
jest dachówką. Tynki stosowano pier
wotnie tylko we wnętrzach blend i fry
zów, podczas późniejszych renowacji 
wiele bramek pokryto tynkiem 
w całości.
Podejmując próbę określenia wieku 
bramek na podstawie ich cech stylo
wych, należy pamiętać, że peryferyjne 
i konserwatywne pod względem ar
tystycznym środowisko, jakim była 
w średniowieczu zachodniopomor
ska wieś, akceptowało nowe prądy 
lub motywy architektoniczne często 
ze znacznym opóźnieniem. Wobec te
go analiza stylowa w niewielkim tylko 
stopniu może pomóc w ustaleniach 
dotyczących chronologii bramek.
Niewątpliwie najstarsza jest duża 
bramka w Kartnie, której ostrolukowy 
przejazd o schodkowanych oście
żach wykonany został ze starannie 
obrobionych granitowych kwadr, na 
wzór późnoromańskich portali tam
tejszego kościoła z XIII w. Wczesną 
metrykę potwierdza brak jakiejkol
wiek dekoracji, natomiast znaczny 

udział cegły pozwala przyjąć jako 
okres powstania przełom XIII i XIV w 
Ścisła zależność formalna bramki od 

kościelnego portalu podkreślona jest 
przez usytuowanie jej na przedłuże
niu osi świątyni przed portalem za
chodnim - wspomniana wyżej jed
noznaczność symbolicznej funkcji 
obu wejść znalazła w tym rozwiązaniu 
najpełniejszy wyraz.
Skromne bramki z cegły i kamienia 
polnego, bez zwieńczeń, ozdobione 
prostym fryzem lub całkiem pozba
wione dekoracji, mogły powstawać 
przez cały okres stylu gotyckiego, 
a ich forma nie daje podstaw do ści
słego datowania. Przez analogię do 
portali i blend w elewacjach kościo
łów można jedynie przyjąć, że prze
jazdy zamknięte ostrolukiem wskazu
ją na XIV i pierwszą połowę wieku XV 
(np. Wełtyń, Piaseczno, Ulikowo, Ro- 
siny, południowa bramka w Bielko- 
wie, wschodnia w Suchaniu, zachod
nia w Sadlowie itd.), natomiast skle
pione półkoliście lublukiem odcinko
wym - na drugą połowę XV w. (np. 
Żelisławiec, Rokity, Barnisław). 
W niektórych rozwiązaniach omawia
nej grupy spotykamy jeszcze granito
we kwadry, tworzące prosto przepru
ty przejazd (Sobieradz, Wełtyń) lub 
odwrotnie-budującemurwokół lico
wanego cegłą otworu (Piaseczno). 
Wymienione bramki pochodzą jed
nak zapewne z początku XV w., a za
stosowane w nich kwadry są mniejsze 
i bardziej nieregularne od trzynasto
wiecznych. Osobliwie prymitywną 
formę ma bramka w Laskowie, o os- 
trołukowym przejeżdzie z grubo, nie
równo łamanego kamienia polnego. 
Obecność blend i zwieńczeń ze ster
czynami świadczy o wpływach deko
racyjnego stylu wieku XV, przy czym 
wcześniejszy wydaje się typ wystroju 
z niewielkimi blendami po obu stro
nach luku przejazdu (np. dwie wię
ksze bramki w St. Chrapowie, północ
na w Bielkowie. Gleźno i Słodkówko), 
natomiast śmiałe ujęcie zamkniętego 
półkolem lub lukiem odcinkowym 
otworu w dużą, najczęściej ostrołu- 
kową blendę, jak w Załężu, Sosnowie 
i Dalewie oraz w południowej bramce 
w Nieborowie, wiązać należy z koń
cem stulecia. W Szczecinie-Krzeko- 
wie, Warszynie i Zeńsku obok dużej

AKCJA CMENTARZE

1. Pomorze Zachodnie - miejscowości, w których znajdują się zabytkowe 
bramki cmentarne
2. Baniewice, bramka północna - jedyne na Pomorzu rozwiązanie bramki 
z osobnymi otworami przejścia i przejazdu; w górnej części prymitywny, 
póżnogotycki maswerk liniowy z elementami kołowymi powyżej zamykających 
otwory łuków (początek XVI w.)
3. Bielkowo, bramka północna; na skromną dekorację składają się dwie blendy 
kołowe i uskokowe obramowanie przejazdu (prawdopodobnie pierwsza połowa 
XV w.)
4. Kartno - zabytkowy charakter najstarszej na Pomorzu bramki (przełom XIII 
i XIV w.) jest obecnie słabo czytelny wskutek zastawienia przejazdu cegłą 
i użytkowania w charakterze fragmentu ogrodzenia podwórza gospodarstwa 
rolnego
5. Bramka w Laskowie o wyjątkowo prymitywnej formie i surowej fakturze 
muru; rozwiązanie niewątpliwie średniowieczne, brak podstaw do ścisłego 
datowania
6. Bramka w Lozicach - ozdobne profilowanie krawędzi blendy, lekki maswerk 
oparty na dwóch cegłach z rytami ludzkich twarzy, tynkowany fryz oraz 
zrujnowane obecnie sterczyny - tworzą w sumie najbogatszą na Pomorzu 
dekorację bramki (przełom XV i XVI w.)
7. Prawy wspornik maswerku bramki w Lozicach
8. Bramka w Rosinach; wyraźnie zaokrąglony ostrołuk przejazdu pozwala 
datować zabytek na pierwszą połowę XV w.
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blendy występują dodatkowo dwie 
lub trzy małe; bramki te łączą więc 
oba wymienione rodzaje kompozycji. 
W Kozicach ujmującą przejazd blen
dę wzbogacono w górnej części wy
kwintnym w rysunku maswerkiem. In
teresującym szczegółem są tutaj ryty 
ludzkich twarzy na dwóch cegłach 
wspierających dwie symetryczne fi
gury maswerku. Motyw maswerku 
o kapryśnym przebiegu linii z elemen
tami kołowymi w kluczach przejaz
dów zdobi rpwnież dwie bramki wBa- 
niewicach. Źródłem tego typu deko- 

12

racji jest przede wszystkim świecka 
architektura z pierwszej połowy XVI 
w. w okolicznych miastach, zwłasz
cza w Stargardzie, Kamieniu i Trzciń
sku.

Wystrój bramki w Raduniu, o boga
tym zwieńczeniu zesterczyn.zfryzem 
i ujmującą przejazd blendą w ośli 
grzbiet, świadczy o jej powstaniu na 
przełomie XV i XVI w.

Pierwsza połowa wieku XVI zamyka 
na Pomorzu Zachodnim okres, w któ
rym bramka z łukowo sklepionym 
przejazdem była formą, jaką najczęś
ciej nadawano wejściu na teren przy
kościelnego cmentarza. Bardzo nieli
czne późniejsze rozwiązania (nie 
uwzględniając dzieł okresu historyz- 
mu) są już całkiem odmienne stylo
wo: renesansowe bramki w Witnicy 
i w Baniewicach z około połowy XVI 
w. nad półkoliście zamkniętymi prze
jazdami mają szczyty o falistych spły
wach, rozczłonkowane pilastrami 
i gzymsami, natomiast osiemnasto
wieczne w Rybokartach koło Gryfic 
i w Szczecinie-Gumieńcach operują 
silnie zredukowanym detalem baro
kowym.

Znaczenie zachodniopomorskich 
bramek cmentarnych jako zabytków 
polega na tym, że stanowią one uni
katową w skali kraju grupę reliktów 
gotyckiej małej architektury, czyli ar
chitektonicznego urządzenia terenu. 
Wszystkie bramki powinny więc znaj
dować się w rejestrze zabytków i pod
legać opiece konserwatorskiej. Tym
czasem katalog Zabytki architektury 
i budownictwa w Polsce, będący reje
strem budowli zweryfikowanych jako 
zabytki, wymienia bramki tylko w je
denastu wsiach regionu, podczas gdy 

9. Bramka w Słodkówku z początku XV w.; uwagę zwraca wyjątkowo staranne 
murarskie opracowanie przejazdu, blend i fryzu
10. St. Chrapowo, bramka zachodnia z około połowy XV w., w głębi wieża 
kościoła; stan zabytku wymaga szybkiego podjęcia prac zabezpieczających
11. Suchań, widok od strony rynku na wschodnią bramkę cmentarną (zapewne 
z pierwszej połowy XV w.) i szczyt kościoła (stan z 1979 r.); rozebranie w roku 
1980 zabudowań po prawej stronie zniweczyło zabytkową perspektywę uliczki
12. Bramka w Szczecinie-Krzekowie z drugiej połowy XV w. to przykład bogatej 
dekoracji blendami i fryzem oraz wyjątkowo dobrze zachowanych sterczyn
13. Wełtyń, widok na bramkę cmentarną i wieżę kościoła; przejazd bramki 
wykonany z niewielkich kamiennych kwadr (zapewne pierwsza połowa XV w.) 
14 Witnica, bramka cmentarna z połowy XVI w.; w głębi piętnastowieczna wie
ża kościoła, przystosowana do celów obronnych
15. Żeńsko, śmiała kompozycja blend kołowych i zamkniętych półkolem oraz 
odcinkowy luk przejazdu, świadczą o powstaniu bramki w końcu XV w. (zdjęcia 
autora)

autorowi niniejszego doniesienia 
znane jest wiele podobnych rozwią
zań w innych miejscowościach 
Obecny stan prawny nie stwarza więc 
optymalnych warunków dla zacho
wania wszystkich istniejących dotąd 
bramek. Warto dodać, że liczba tych 
zabytków uległa zmniejszeniu w cią
gu XX w , a zwłaszcza w wyniku dru
giej wojny światowej, gdyż niemiec
kie inwentaryzacje z początku stule
cia wyliczają 60 bramek w 38 miejsco
wościach (pominięto tam 4 bramki 
w 3 wsiach), wobec 53 obiektów w 36 
wsiach obecnie.
Większość zachodniopomorskich 
bramek cmentarnych jest zachowana 
w dobrym stanie, a te z nich, które 
znajdują się przy czynnych kościo
łach , otoczone są skuteczną, choć nie 
zawsze fachową opieką. Niektóre jed
nak bramki, głównie przy świątyniach 
pozostających w ruinie, ulegają pro
cesom niszczenia, którym nikt nie 
próbuje przeciwdziałać Z zespołu 
bramek w St. Chrapowie wschodnia 
ma znaczne ubytki muru w górnej 
części, z zachodniej natomiast po
został tylko kamienno-ceglany łuk 
przejazdu (można mieć nadzieję, że 
podjęta niedawno odbudowa kościo
ła obejmie także brarrłki). W stanie 
krańcowej dewastacji jest także nie
wielka, lecz o ciekawej formie, połud
niowa furta cmentarna w Nieborowie. 
Spośród przykładów mniejszego na 
razie zagrożenia wymienić należy za
awansowany proces wietrzenia muru 
w górnej części najpiękniejszej po
morskiej bramki w Kozicach, pozba
wionej od 1945 r. zwieńczenia, oraz 
podobne uszkodzenia bramek w Uli- 
kowie, Tychowie, Dębogórze, Sosno- 
wie i Warszynie. Zabezpieczenia wy

maga również odchylona od pionu, 
grożąca upadkiem, furta w Dalewie. 
Innego rodzaju strata miała miejsce 
ostatnio w Suchaniu, małym miaste
czku w okolicy Stargardu (jest to zre
sztą jedyne na Pomorzu miasto, które 
przyjęło typowo wiejską formę wejść 
na teren cmentarza). Rozebrano tutaj 
budynki mieszkalne i gospodarcze po 
prawej stronie wąskiej uliczki prowa
dzącej z rynku do kościoła, przez co 
uległa zniszczeniu oryginalna śred
niowieczna perspektywa uliczna 
z bramką i bogato rozczłonkowanym 
blendami szczytem kościelnym w głę
bi. Trudno przypuszczać, że nowo
czesna zabudowa planowana zapew
ne na uzyskanej działce nawiąże w ja
kikolwiek sposób do przebiegu ulicz
ki i pozwoli na odtworzenie tego za
bytkowego elementu urbanistycz
nego.

Przykładem niewłaściwej ekspozycji 
zabytku jest także bramka w Kartnie, 
mająca wykonany z granitowych 
kwadr uskokowy przejazd. Właściciel 
sąsiadującego z terenem kościelnym 
gospodarstwa wykorzystał otwór 
bramki do zmagazynowania materia
łów budowlanych, a wzniesiony przy 
cmentarnym murze niewielki budy
nek gospodarczy i składowany tam 
sprzęt rolniczy wyraźnie kolidujezza- 
bytkowym charakterem omawianego 
obiektu.
Przytoczone przykłady potwierdzają 
w odniesieniu do bramek cmentar
nych Pomorza Zachodniego ogólną 
prawidłowość, że zabytki architektury 
zachowują najlepiej swe walory este
tyczne i historyczne, jeśli mogą speł
niać funkcje właściwe lub bliskie swe
mu pierwotnemu przeznaczeniu.

Marek Ober
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z warsztatu konserwatora

Konserwacja metalowych 
zabytków cmentarnych AKCJA CMENTARZE

7 inicjatywy Podkomisji Cmentarzy 

Zabytkowych Towarzystwa Przyjaciół 

Warszawy od 1975 r. czynione są sta

jania zmierzające do uchronienia 

przed całkowitym zniszczeniem za- 

oytkowych cmentarzy warszawskich. 

Na pierwszy plan wysunął się problem 

ratowania tak licznych na tych cmen

tarzach odlewanych elementów że

liwnych oraz kutych stalowych. Po 

przeprowadzeniu wstępnej inwenta

ryzacji i ocenie skali problemu, ucze

stniczący w tych badaniach pracow

nicy Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 

w Warszawie, do których należy autor 

artykułu, postanowili opracować no

wą, skuteczniejszą od dotychczas 

stosowanych metodę konserwacji za

bytkowych nagrobków z żelaza i jego 

stopów.

Dlaczego metale korodują?

Poza nielicznymi wyjątkami, do któ

rych należą takie metale szlachetne, 

jak złoto czy platyna, naturalnym sta

nem dla zdecydowanej większości 

popularnych metali jest stan utlenio

ny. Inaczej mówiąc, naturalną dąż

nością metali jest tworzenie związ

ków chemicznych. Dlatego też poza 

złotem i platyną nie spotykamy nigdy 

w przyrodzie metali w postaci czystej, 

lecz zawsze jako związki. Najczęściej 

są to tlenki, chlorki czy siarczany me

tali. Im więcej energii włożymy w wyo

drębnienie z rud danego metalu (żela

za, cynku czy glinu), tym łatwiej 

i szybciej przechodzi on w naturalną 

dla siebie postać utlenioną, czyli 

właśnie tlenki, siarczki, chlorki, siar

czany. Takie przechodzenie ze stanu 

metalicznego w stan utleniony nazy

wamy korozją (o korozji pisali 

w „Spotkaniach z zabytkami", J. So

cha i S. Safarzyński w artykułach Ko

rozja atakuje, z. 3, 1980 i Korozja 

atakuje warszawskie pomniki, z. 4, 

1980). Stymulatorami korozji metali, 

to jest czynnikiem przyspieszającymi 

jej działanie, są: wilgoć, pyły oraz 

chemiczne zanieczyszczenie powie

trza.
Zdecydowana większość warszaw

skich cmentarzy zabytkowych zloka

lizowana jest w północno-zachodniej 

części miasta. Jeszcze do drugiej 

wojny światowej ta część miasta była 

mało uprzemysłowiona, toteż metalo

we zabytki cmentarne narażone były 

niemal wyłącznie na działanie korozji 

stymulowanej jedynie wilgotnością 

powietrza. W tamtych warunkach zu

pełnie zadowalająca była konserwa

cja polegająca na okresowym malo

waniu.

Po drugiej wojnie sytuacja uległa za

sadniczej zmianie na gorsze. Rozwi

jający się lawinowo stołeczny prze

mysł i motoryzacja, otoczenie miasta 

od zachodu i północy łańcuchem ele

ktrowni, elektrociepłowni i innych za

kładów z Hutą „Warszawa" na czele- 

sprawiły, że atmosfera nad cmenta

rzami została bardzo silnie nasycona 

pyłami i agresywnymi gazami, przede 

wszystkim dwutlenkiem siarki i tlen

kami azotu. Jak wykazały przeprowa

dzone badania, na skutek stale wzras

tającego zanieczyszczenia atmosfe
ry, szybkość procesów korozji metali 

na zabytkowych cmentarzach war

szawskich w ciągu ostatnich 10 lat 

wzrosła ponad trzykrotnie. Szacuje 

się, że obecnie korozji ulega tyle me

talu, ile do czasów drugiej wojny 

światowej uległo w ciągu około 25 lat. 

Jest to stwierdzenie zaskakujące, ale 

niestety prawdziwe. Aby obraz ten był 

pełniejszy, trzeba jeszcze dodać, że 

wskutek strat wśród mieszkańców 

Warszawy w okresie wojny znaczny 

procent zabytków cmentarnych jest 

dziś bez właścicieli, a więc siłą rzeczy 

nie są one konserwowane przez oso

by prywatne.

Do konserwacji -12 000 ton metalu

Według szacunkowych danych, ra

czej zaniżonych, zebranych przez 

Podkomisję Cmentarzy Zabytkowych 

Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, na 

stołecznych cmentarzach znajduje 

się następująca liczba godnych 

ochrony obiektów metalowych:
Stare Powązki - ok. 2500

cmentarz ewangelicko-augsburski

- ok. 1200 

cmentarz ewangelicko-reformowany

- ok. 80 
cmentarz żydowski - ok.200

cmentarz prawosławny - ok.230

pozostałe - ok.300

1. Zakonserwowany opisaną metodą 
nagrobek na cmentarzu ewangelic
ko-reformowanym w Warszawie 

Tak więc obecnie na stołecznych 

cmentarzach natychmiastowej kon

serwacji wymaga około 4600 obiek

tów metalowych. Przyjmując skrom

nie średni ciężar obiektu, to znaczy 

najczęściej krzyża czy figury wraz 

z otoczeniem w postaci metalowej 

kolumnady, na około 250 kg, to okaże 

się, że na zabytkowych cmentarzach 

mamy do zakonserwowania około 

12 000 ton metalu.

Taka jest więc skala problemu, którą 

musiał wziąć pod uwagę zespół pra

cowników IMP, poszukujących spo

sobów ratunku zabytków metalowych 

znajdujących się na warszawskich 

cmentarzach.

Syzyfowe prace

Aby zrozumieć i należycie ocenić za

lety nowo opracowanego sposobu 

konserwacji obiektów metalowych 

z żelaza i jego stopów, trzeba parę 

słów poświęcić charakterowi samych 

obiektów, jak też stosowanym do

tychczas metodom ich konserwacji. 

Cmentarne zabytki metalowe to nie-, 

mai w 98% wyroby żeliwne lub stalo

we kute. Są to najrozmaitsze ogro

dzenia, sztachety, balustrady, furtki, 

kraty oraz pomniki i krzyże; brązowe 

tablice czy mosiężne ozdoby są tak 

nieliczne, że możemy je chwilowo po

minąć. Obiekty te są na ogół wyroba

mi ażurowymi, o skomplikowanych 

kształtach i bardzo rozwiniętej powie

rzchni. Właśnie owe rozwinięcie po

wierzchni oraz skomplikowane, nie

regularne kształty sprawiają, że kon

serwacja cmentarnych zabytków me

talowych jest bardzo trudna, a co za 

tym idzie również kosztowna.
Stosowane dotychczas metody kon

serwacji żeliwnych i stalowych kutych 

zabytków cmentarnych - ujmując 

rzecz bardzo lapidarnie - polegały na 

mechanicznym usunięciu produktów 

korozji oraz resztek farby, a następnie 

na nałożeniu nowego zestawu po

włok malarskich. Zwykle zestaw taki 

składa się z miniowej warstwy pod

kładowej oraz jednej lub dwu powłok 

lakierowych.
Odporność korozyjna tak wykonane

go zabezpieczenia, przy najlepszej ja

kości zastosowanych materiałów, za-
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leży od dokładności i staranności, 

z jaką zostały usunięte produkty ko

rozji, oraz od warunków atmosferycz

nych, w których były wykonane prace 

konserwatorskie. Jest sprawą udo

wodnioną i nie podlegającą dyskusji, 

iż pozostawienie na żeliwie czy stali 

kutej nawet maleńkich nie oczyszczo

nych miejsc skorodowanych i przy

krycie ich powłokami malarskimi za

początkuje szybki i niebezpieczny 

proces korozji podpowiekowej. Po 

prostu pod powloką malarską będzie 

się nadal rozwijał groźny proces ko

rozji. W jego wyniku już po paru mie

siącach powłoka malarska zacznie 

się pęcherzyc, złuszczać i odpadać. 

Najstaranniejsze nawet oczyszczenie 

powierzchni żeliwa i stali kutej nic nie 

pomoże, jeżeli malowanie prowadzo

ne będzie w niskiej temperaturze 

i przy dużej wilgotności powietrza. 

W tych to bowiem warunkach na po

wierzchni metali znajduje się zawsze 

niewidoczna dla oka cieniutka wars

tewka skondensowanej pary wodnej. 

Nakrycie tej warstewki, obecnej zwła

szcza w porach i zagłębieniach, po

włoką malarską spowoduje również 

korozję podpowłokową, a co za tym 

idzie - szybkie jej zniszczenie.

Kto zadumał się choć raz nad pięk

nem metalowych zabytków cmentar

nych, zdaje sobie doskonale sprawę, 

jak niesłychanie trudnym zadaniem 

jest dokładne oczyszczenie z produk

tów korozji np. ażurowych ornamen

tacji w postaci kutych liści. Skrobaki 

i szczotki stalowe to praktycznie jedy

ne narzędzia, którymi dysponuje się 

przy usuwaniu produktów korozji. Nic 

więc dziwnego, że uczciwe przedsię

biorstwo czy rzemieślnik, chcąc wy

konać zabieg rzetelnie, musi poświę

cić dosłownie setki godzin ciężkiej, 

żmudnej pracy. Mniej uczciwi po- 

przestają na byle jakim oczyszczeniu, 

po czym od razu pokrywają konser

wowany obiekt czerwoną farbą pod

kładową, aby jak najszybciej ukryć 

swą niestaranność.

Silne zadrzewienie i zazielenienie 

stołecznych cmentarzy zabytkowych 

sprawia, że panuje na nich swoisty 

mikroklimat, charakteryzujący się 

bardzo wysokim stopniem wilgotnoś

ci powietrza. Wysoka wilgotność 

utrzymuje się na nich długo nawet w 

dni pogodne. Dlatego też okres, w ja

kim mogą być na cmentarzach prowa- 

fzone roboty malarskie przy zabyt

kach metalowych, jest niesłychanie 

krótki i na ogól nie przekracza 2-3 

miesięcy w roku. W praktyce i ten 

warunek bywa często nie prze

strzegany, a roboty malarskie prowa

dzone są w niskiej temperaturze wio

sennej lub jesiennej, jak też w lecie 

niemal natychmiast po deszczu.

Nawet jednak w wypadku fachowego 

i jak najstaranniejszego wykonania 

zabiegów konserwatorskich, otrzy

mane powłoki malarskie nie mogą 

dziś ochronić skutecznie obiektów 

metalowych i żeliwnych przed koroz

ją na dłużej niż 4-5 lat. Powodem 

takiego stanu rzeczy jest wyjątkowo 

agresywna atmosfera, panująca nad 

stołecznymi cmentarzami. Przy obec

nym zapyleniu, przy dużej zawartości 

dwutlenku siarki i tlenków azotu, naj

lepszy nawet zestaw malarski ulega 

zniszczeniu już po tym czasie.

Gdy zestawimy teraz z jednej strony 

liczbę mocno już nadszarpniętych 

przez korozję metalowych zabytków 

cmentarnych (ok. 4600 sztuk) z wyjąt

kową pracochłonnością konserwacji 

każdego obiektu i trwałością zabez

pieczenia wynoszącą zaledwie 4-5 

lat, to sytuacja zdaje się bez wyjścia. 

Konserwacja jednego obiektu przy 

użyciu opisanych metod szacowana 

jest na 2-3 tysiące godzin pracy. Na to 

więc, aby uratować przed korozjąsto- 

łeczne metalowe zabytki cmentarne, 

należałoby powołać ogromne przed

siębiorstwo, zatrudniające kilka tysię

cy fachowców, przy czym obiekty za

konserwowane w bieżącym roku mu- 

siałyby być ponownie odnawiane za 

4-5 lat.

Nowa metoda konserwacji

Przystępując do opracowania nowej 

metody konserwacji metalowych 

obiektów cmentarnych założono, iż 

musi to być metoda szybka, tania, 

możliwa do zastosowania na szerszą 

skalę, a tym samym pozwalająca ura

tować i ochronić przez co najmniej 30 

lat nasze zabytki metalowe. Po przea

nalizowaniu wielu wariantów ostate

cznie wybrano i wypróbowano nastę

pujące postępowanie:

- przeznaczony do konserwacji 
obiekt metalowy jest demontowany;

- elementy metalowe są czyszczone 

z produktów korozji i resztek powołok 

malarskich metodą elektrochemicz

ną lub strumieniowościerną;

- oczyszczone elementy metalowe 

są pokrywane powłoką cynku;

- pocynkowane elementy metalowe 

są pokrywane zestawem powłok ma

larskich;

- tak zabezpieczone elementy mon

tuje się z powrotem w całość na 

cmentarzu.

Demontaż metalowych pomników 

cmentarnych w celu ich należytego 

zakonserwowania został przez fa

chowców uznany za uzasadniony i ja

ko taki zatwierdzony przez Konserwa

tora Zabytków m.st. Warszawy.

W zależności od wielkości, a więc 

w wypadku elementów małych i deli

katnych, jak np. kute liście czy orna

menty, czyszczenie odbywa się meto

dą elektrochemiczną. W procesie tym 

usunięte zostają wszelkie produkty 

korozji, przy czym ani ułamek grama 

metalu podłoża nie ulega zniszczeniu 

czy rozpuszczeniu. Natomiast ele

menty duże, jak np. kraty, ogrodzenia 

czy figury, czyszczone są metodą 

strumieniowościerną. Na czyszczony 

element, umieszczony w specjalnej 

komorze, kierowany jest strumień 

drobniutkich ziarenek proszku ścier

nego. Tym sposobem w ciągu zaled

wie paru minut uzyskuje się idealnie 

czyste powierzchnie, wolne całkowi

cie od produktów korozji i resztek 

powłok malarskich. Oczywiście i tym 

razem nie ma mowy o choćby naj

mniejszym uszkodzeniu materiału sa

mego zabytku. Następny zabieg pole

ga na nałożeniu metodą metalizacji 

natryskowej warstewki metalicznego 

cynku o grubości 150-200 mm. Tej 

grubości warstewka cynku przy dzi-
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2. Krzyż nagrobka po konserwacji
3. Fragment ogrodzenia nagrobka 
po konserwacji
4. 5. Tak wyglądają nie konserwowa
ne nagrobki na cmentarzach (zdjęcia 
J. Skowroński) 

siejszej agresywności atmosfery gwa

rantuje pełną ochronę przeciwkoro

zyjną przedmiotu stalowego czy że

liwnego na co najmniej 30 lat. 

Pomimo tak bezsprzecznych zalet, 

nakładanie powłok cynkowych po

czątkowo miało przeciwników. Wysu

wano argument, że zostaje jakoby na

ruszony podstawowy kanon konser

watorski, zabraniający stosowania ja

kichkolwiek metod i środków prowa

dzących do nieodwracalnych zmian 
konserwowanego zabytku. Stwier

dzenie. że pocynkowanie stali czy że

liwa wprowadza do obiektu zmiany 

nieodwracalne, nie jest na szczęście 

argumentem słusznym. Pocynkowa- 

ny element stalowy czy żeliwny może

my bowiem w każdej chwili umieścić 

w kąpieli o odczynie alkalicznym, któ

ra bardzo szybko rozpuści cynk, nie 

naruszając metalu podłoża. Tak więc 

należy w tym miejscu z całą odpowie

dzialnością stwierdzić, że cynkowa

nie nie wprowadza zmian nieodwra

calnych.

Aby nadać pocynkowanym elemen

tom stalowym czy żeliwnym odpo

wiedni wygląd, pokrywa się je nastę

pnie jedną lub dwoma warstwami farb 

czarnych. W zależności od potrzeby 

mogą one dawać powierzchnie mato

we, błyszczące lub też o charakterys

tycznym pólpolysku grafitowym.

Zaproponowaną metodą, za zgodą 

Konserwatora Zabytków m.st. War

szawy, w Instytucie Mechaniki Precy

zyjnej w 1978 r. został zakonserwowa

ny jeden z obiektów metalowych na 

cmentarzu ewangelicko-reformowa
nym przy ulicy Żytniej w Warszawie. 

Obiekt składa się z żeliwnego ogro

dzenia oraz również żeliwnego krzyża 

na cokole. Pokazany na zdjęciu po

mnik został zdemontowany, zakon

serwowany opisaną metodą w IMP, 

po czym zmontowany ponownie na 

cmentarzu. W trakcie prowadzonych 

przy tym obiekcie prac wykryto jesz

cze nowe argumenty przemawiające 

za demontażem: stwierdzono bardzo 

silną i daleko posuniętą korozję wszy

stkich złącz oraz spodu cokołu i krzy

ża. Tych wszystkich miejsc, nawet 

przy nastaranniejszej pracy, nie moż

na oczyścić żadnym skrobakiem ani 

tym bardziej stalową szczotką, zaś 

pozostawienie ich nie oczyszczonych 

powierzchni nie zahamuje dalszej ni

szczącej działalności korozji i posta

wi pod znakiem zapytania celowość 

przeprowadzonych prac konserwa

torskich. Natomiast przy zastoso
waniu demontażu mamy pewność, że 

produkty korozji zostaną wszędzie 

usunięte, a poszczególne elementy 

pokryje z każdej strony zabezpiecza

jąca powłoka cynku.

Taniość, szybkość i długotrwałość 

zabezpieczenia

Opracowany w IMP sposob konser

wacji zabytków metalowych jest prze
de wszystkim wielokrotnie tańszy. 

Przykładowo - konserwacja tradycyj

nymi metodami jednej latarni ogro

dzenia pomnika Adama Mickiewicza 

w Warszawie kosztowała w połowie 

lat siedemdziesiątych około 250 tys. 

zł. Nic więc dziwnego, że koszty kon

serwacji każdego obiektu cmentarne

go sięgają również setek tysięcy zło

tych. Tymczasem przy zastosowaniu 

demontażu, czyszczenia strumienio- 

wościernego i metalizacji cynkiem, 
całkowity koszt konserwacji 1 m2 po

wierzchni metalu nie przekracza 
400-500 zł. Stąd też całkowity koszt 

konserwacji przeciętnego metalowe

go obiektu cmentarnego nie przekra

cza 20-30 tys. zł.

Drugim wielkim atutem opracowanej 

metody jest jej szybkość. Pomijając 

sam montaż i demontaż, dziennie 

można tą metodą przy ekipie 

3-osobowej zakonserwować co naj

mniej dwa obiekty. Tymczasem taka 

sama 3-osobowa ekipa, pracując me

todami tradycyjnymi, może zakonser

wować jeden obiekt w ciągu około 

dwóch miesięcy. Po trzecie, co już 

zostało zasygnalizowane, opracowa

ną metodą można konserwować za

bytki metalowe przez cały rok, zupeł

nie niezależnie od warunków atmos

ferycznych. Właśnie z uwagi na nieza

leżność od warunków atmosferycz

nych metoda ta daje gwarancję, że 

temperatura i wilgotność powietrza 

nie wpłynie na jakość i trwałość na

kładanych powłok.

Czwarta zaleta - to długi okres ochro

ny. Gwarantowana wysoka jakość 

prac konserwatorskich sprawia, że 

obiekty są całkowicie zabezpieczone 

przed korozją na przeciąg około 30 

lat.
Kończąc można stwierdzić, że omó

wiona metoda jest jedyną, która roku

je nadzieje uratowania bezcennych 

metalowych zabytków na stołecznych 

cmentarzach. Jest ona bowiem tania, 

szybka, kompleksowa, a zarazem 

przedłuża okres ochrony przed ko

rozją. Na to, aby metodę tę wprowa

dzić na szeroką skalę, konieczne jest 

uruchomienie warsztatu wyposażo

nego w komory do strumieniowo- 

ściernego czyszczenia, urządzenia 

do natryskowej metalizacji cynkiem 

oraz kabiny do natryskowego malo

wania. Wszystkie niezbędne urządze

nia są produkowane w kraju. Instytut 

Mechaniki Precyzyjnej dostarczył za

łożenia i wytyczne dla takiego warsz

tatu. jak też udzieli pomocy przy jego 

uruchamianiu. W chwili obecnej 

trwają prace adaptacyjne lokalu na
dającego się na taki warsztat. Mieścić 

się on będzie w dawnej karawaniarni 

na przeciwko cmentarza przy ulicy 

Powązkowskiej w Warszawie.

Przedstawiona metoda powinna być 

szeroko wykorzystana do ochrony 

przed korozją wszelkich - a więc nie 

tylko cmentarnych - zabytków z żeli

wa i stali kutej na terenie Warszawy, 

a w przyszłości i innych miast 

w Polsce.

Stefan Sękowski
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zabytki 
na turystycznych szlakach

Tajemnicza 
wieża
w Zawadzie
Jadąc samochodem międzyna
rodową szosą E 22 z Tarnowa 
w kierunku Rzeszowa, mijamy 
schludne miasteczko Dębica 
i po 5 kilometrach w miejsco
wości Zawada uwagę naszą 
zwraca mur z okazałą bramą, 
opasujący park pełen starych 
drzew. Wchodzimy do parku 
i niebawem natykamy się na po
tężną okrągłą wieżę, do której 
przylega niewielkie piętrowe 

skrzydło zwieńczone malowni
czymi szczytami o formach póź- 
nogotyckich.
Cóż to za starodawna budowla? 
Nikt z miejscowych nie umiał na 
to pytanie odpowiedzieć. Do
piero kilka miesięcy później 
udało się odtworzyć jej dzieje 
dzięki przypadkowej lekturze 
„Przyjaciela Ludu”. Dzieje te są 
tak interesujące, że warto je tu 
opowiedzieć i zachęcić Czytel
ników do odwiedzenia Zawady. 
Tajemnicza wieża - to pozosta
łość romantycznej siedziby hr. 
Atanazego Raczyńskiego, zna
nego kolekcjonera, historyka 
sztuki i dyplomaty w służbie 
pruskiej, jednego z najwybit
niejszych w XIX w. znawców 
sztuki Półwyspu Iberyjskiego.

Wychodzące w Lesznie Wieikopo 
skim czasopismo „Przyjaciel Ludu 
zamieściło w 1838 r„ w numerze 2 
(który ukazał się 17 września oweg 
roku) widok zamku w Zawadzie kot 
Dębicy, należącego wówczas do hi 
Atanazego Raczyńskiego. Anoni 
mowy autor tekstu objaśniającegi 
ubolewał, że nie może powiedzie, 
nic bliższego na temat tej siedziby 
ponieważ nie rozporządza jej opi 
sem. W odpowiedzi na to Atanaz 
Raczyński wystosował 30 maja 183! 
r. list do redakcji „Przyjaciela Lu 
du”, w którym podał wiele cennyct 
informacji dotyczących stworzone 
przez siebie rezydencji w Zawadzie 
A oto najistotniejszy fragment teg< 
listu: „Gdy w r. 1819 majątek tei 
objąłem, zastałem zameczek zawa 
dzki po części ruiną, po części skła 
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dem zboża. Wieże dwie równe były 
z ziemią, inne dwie nie miały tej 
wysokości, jak dziś. Wr. 1820przed- 
sięwziąłem restaurację, a po części 
nowe wystawienie rozsypanych mu
rów. Facjata strony wschodniej jest 
według planu architekta Schinkel, 
któremu Prussy winne odrodzenie 
architektury, tej podobno najświet
niejszej gałęzi sztuk wyzwolonych, 
inne zaś strony zostały wykończone 
za moim rysunkiem. Przystawa po
boczna całkiem jest nową, lecz 
główny budynek zupełnie w daw- 
hym kształcie zachowany”. Roboty 
budowlane zostały ukończone w ro
ku 1821. Raczyński wspomina dalej, 
że starał się zachować w czasie prac 
przy zamku otaczające go prastare 
dęby.
Tyle list do Przyjaciela Ludu”. Na 
pewno najważniejszą zawartą w nim 
wiadomością jest ta, że autorem ele
wacji głównej nowego zamku w Za
wadzie był Karl Friedrich Schinkel 
(1781-1841), jeden z najwybitniej
szych architektów działających 
w tym czasie w Europie środkowej, 
autor m.in. Starego Muzeum i No- 

ko kościół), około 1830 r. zaprojek
tował dla hr. Adama Tytusa Działyń- 
skiego przebudowę zamku w Kórni
ku. zaś jego ostatnim dziełem jest 
bajeczny i nieprawdopodobny za
mek w Kamieńcu Ząbkowickim, 
wzniesiony na polecenie ks. Marian
ny Niderlandzkiej w latach 
1838-1873 (zob. W. Baraniewski, 
Kamieniec na osobnej górze..., 
„Spotkania z zabytkami”, z. 4, 1980, 
s. 58-60). Wymieniliśmy tu tylko nie
które prace Schinkla z terenu Pol
ski, jest ich znacznie więcej. W każ
dym razie wielka chwała należy się 
Atanazemu Raczyńskiemu za to, że 
udało mu się pozyskać projekt 
Schinkla dla nowo wznoszonej re
zydencji.
Druga cenna wiadomość podana 
przez Raczyńskiego w liście do 
„Przyjaciela Ludu” dotyczy budowy 
nowego zamku w Zawadzie na resz
tkach póżnorenesansowego dworu 
Ligęzów, pochodzącego - zdaniem 
prof, dra Józefa Frazika - z XVII w. 
Przypomnijmy tu jeszcze, że dobra 
Zawada wraz z Dębicą przeszły od 
Ligęzów do Przebendowskich, a po-
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dworu Ligęzów, który Raczyński za
stał w stanie ruiny. W cytowanym 
liście do „Przyjaciela Ludu” pisał 
wyraźnie, że dwie wieże „zameczku 
zawadzkiego” ocalały, a dwie zrów
nane były z ziemią. Raczyński pod
kreślił również, że przedsięwziął 
restaurację tego „zameczku", 
chciał zatem związać dawną siedzi
bę z nową. Zrujnowany zamek koja
rzył się współczesnym nieodparcie 
z odległą przeszłością, nic zatem 
dziwnego, że zamek w Zawadzie po 
odbudowie otrzymał znamiona bu
dowli średniowiecznej, mimo że nią 
w rzeczywistości nie był.
Atanazy Raczyński napisał, że od 
Schinkla otrzymał tylko projekt ele
wacji frontowej, reszta projektu była 
natomiast jego dziełem. Skompo
nowana przez Schinkla elewacja 
stanowiła zjawisko niezwykłe i trud
no znaleźć dla niej dzieło pokrewne 
w ogromnym dorobku architekta. 
Było to bowiem swoiste połączenie 
stylu romańskiego i gotyckiego. 
Formy romańskie - to przede wszys
tkim półkoliste zamknięte okna 
zgrupowane w elewacji frontowe;
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1. Zawada, południowo-zachodnia wieża zamku 
(fot. M. Putowski)
2. Zawada, południowo-zachodnia wieża zamku 
i przylegające do niej skrzydło (fot. M. Putowski)
3. Zawada, zamek od północy według ryciny 
w .Przyjacielu Ludu". 1838 r. (fot W Mądroszkie- 
wicz)
4. Zawada, zamek od frontu, rysunek z 1835 r. 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (fot. 
H. Romanowski)

wego Odwachu w Berlinie. Wiele 
jego dzieł znajduje się na terenie 
Polski. Przypomnijmy, że w latach 
1821-1824 Schinkel wybudował dla 
ks. Antoniego Radziwiłła drewniany 
pałacyk myśliwski w Antoninie, 
w roku 1823 zaprojektował dla hr. 
Artura Potockiego pałac i kościół 
w Krzeszowicach (zrealizowano os
tatecznie według jego pomysłu tyl- 

tem do Radziwiłłów i jako wiano 
księżniczki Anny Elżbiety Radziwił
łówny, córki ks. Dominika, dostały 
się Atanazemu Raczyńskiemu (ślub 
Atanazego i Anny odbył się 3 listo
pada 1816 r.).
Nowy zamek w Zawadzie był okaza
łą budowlą, wzniesioną na planie 
prostokąta z czterema masywnymi 
wieżami na narożach, elewacją 
frontową zwróconą na wschód. 
W elewacjach bocznych miał wyso
kie szczyty sterczynowe z ostrołu- 
kowymi blendami, od południa 
przylegało do niego nieco niższe, 
również piętrowe skrzydło. Sam 
kształt zamku w Zawadzie (prosto
kąt z okrągłymi wieżami) uwarunko
wany był kształtem istniejącego tu 

po trzy i wsparte na kolumienkach, 
poza tym okna dwudzielne wpisane 
w łuk półkolisty. Formy gotyckie-to 
oczywiście krenelaż, potężne filary 
przyścienne i szkarpy. Elewacja 
frontowa zamku w Zawadzie jest bo
daj pierwszym świeckim dziełem 
Schinkla, gdzie elementy obu sty
lów zostały zestawione razem, two
rząc harmonijną kompozycję. Ar
chitektura pozostałych elewacji, 
projektowana - jak wiemy - przez 
Atanazego Raczyńskiego, ma 
z pewnością wyraźniejsze zabarwie
nie gotyckie. Świadczą o tym przede 
wszystkim sterczynowe szczyty 
z ostrołukowymi blendami wieńczą
ce boczne elewacje, poza tym otwo
ry zamknięte łukiem ostrym lub 
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w ośli grzbiet. Na specjalną uwagę 
zasługuje projektowana przez Ra
czyńskiego attyka na elewacji za
chodniej korpusu głównego i attyka 
na elewacji północnej skrzydła bo
cznego. Mimo form gotyckich attyki 
te były inspirowane przez attyki re
nesansowe typu polskiego.
Dekoracja zewnętrzna zamku w Za
wadzie opracowana była starannie. 
Na filarach ujmujących środkowe 
przęsło elewacji frontowej, na spe
cjalnych konsolkach ustawione były 
figury średniowiecznych rycerzy 
w zbrojach. Krenelaż wieńczący tę 
elewację oraz krenelaż na wieżach 
dekorowany był tarczami herbowy
mi. Rekonstrukcja programu heral
dycznego zamku nie jest już możli
wa, nie rozporządzamy bowiem do
statecznie wiarygodnymi przekaza
mi. Ponad głównym wejściem do 
zamku Atanazy Raczyński kazał wy
ryć na dwóch tarczach napisy: po 
prawej stronie ,,ANNA Z RADZIWIŁ
ŁÓW RACZYŃSKA WŁAŚCICIEL
KA", po lewej natomiast ,,ATANAZY 
RACZYŃSKI ADMINISTRATOR". 
Treść tych napisów odzwierciedlała 

dzenie zamku i zachwycał się zgro
madzonymi tam obrazami.
Zamek w Zawadzie przetrwał nie
spełna sto lat. W 1914 r. spalił go 
oddział drugiego pułku kozaków 
dońskich. Po zakończeniu pierw
szej wojny światowej ówczesny 
właściciel Zawady Edward Raczyń
ski kazał jego ruiny rozebrać. Po
zostawiono tylko wieżę południo
wo-zachodnią i przylegające do niej 
skrzydło boczne, które zachowały 
się do dziś.
Rezydencja w Zawadzie podobała 
się współczesnym, o czym świadczą 
relacje pamiętnikarzy. Interesujące, 
że budowla ta znalazła również 
uznanie po pierwszej wojnie świato
wej. ,,Rzadko zdarza się przykład 
architektury, która w usiłowaniu 
wskrzeszenia dawno zmarłych form 
umie jeszcze stworzyć efekt choć 
trochę oryginalny, malowniczy i nie 
pozbawiony wdzięku, jak pałac 
w Zawadzie między Tarnowem 
i Rzeszowem" - pisał Tadeusz Szy
dłowski w Ruinach Polskiwydanych 
w roku 1919. ,,Pałac ten interesuje 
jako monument epoki romantycz- 

bądź co bądź ciekawy dokument 
epoki”.
Życzenie Tadeusza Szydłowskiego 
nie spełniło się. Po zamku w Zawa
dzie pozostała tylko wieża i przyle
gające doń skrzydło, które w dwu
dziestoleciu międzywojennym stały 
się czymś w rodzaju romantycznego 
pawilonu parkowego. Ówczesny 
właściciel Zawady, Edward Raczyń
ski, zamieszkał w niewielkim pała
cyku o cechach barokowych, wybu
dowanym od fundamentów na 
wschód od dawnej siedziby. O za
mku z czasem zupełnie zapomnia
no. Gdyby ocalał, byłby dziś z pew
nością uznany za jedną z najpięk
niejszych siedzib doby romantyzmu 
w Polsce i jako atrakcja turystyczna 
ściągałby rzesze turystów. Chcemy 
go przypomnieć w roku 1981, kiedy 
mija dwusetna rocznica urodzin 
Karla Friedricha Schinkla, obcho
dzona uroczyście nie tylko w Nie
mczech. Chcemy go również przy
pomnieć ze względu na osobę fun
datora - Atanazego Raczyńskiego, 
którego piękna kolekcja obrazów 
została wystawiona w tym samym

nie najlepsze stosunki pomiędzy 
małżonkami, skoro trzeba było za
dokumentować w ten niezwykły 
sposób, kto jest rzeczywistym właś
cicielem Zawady. Około roku 1860 
zamek został odnowiony. Zdjęto 
wówczas figury rycerzy, przekształ
cono również elewację zachodnią, 
jak o tym świadczą zachowane ry
sunki Antoniego Stacherskiego.

Niemal nic nie wiemy o wnętrzach 
zamku w Zawadzie. Maciej Bogusz 
Stęczyński napisał tylko, że wnętrze 
ozdobione jest bardzo pięknymi 
sztukateriami i malowidłami pędzla 
Ksawerego Maryi iowskiego. Znany 
pamiętnikarz Franciszek Ksawery 
Prek podziwiał w roku 1826 urzą- 

nej, zwracającej się w poetycznej 
tęsknocie ku czasom średniowiecz
nym i nadającej budowie wiejskiej 
siedziby kształt zamku obronnego, 
flankowanego basztami, najeżone
go blankami, by przywołać echo 
czasów dawnych. Kierunek wzlotu 
ówczesnej fantazji artystycznej cha
rakteryzuje najlepiej widok boczny 
swą malowniczością zgrupowania 
przeróżnych motywów architekto
nicznych, szczytów, ganków, wieży
czek, krenelaży i szkarp, w które 
stroją się tak baszty, ja* i np. kaplica 
pałacowa, przylegająca z lewej stro
ny. Pałac ten spalili Rosjanie, zrabo
wawszy przedtem cenne urządzenie 
i zbiory sztuki. Byłaby szkoda, gdyby 
go nie odbudowano, gdyż stanowi

5. Zawada, zamek od frontu po pożarze w czasie 
pierwszej wojny światowej (zb IS PAN)
6. Zawada, zamek od południa po pożarze w czasie 
pierwszej wojny światowej (zb. IS PAN)

1981 r. przez poznańskie Muzeum 
Narodowe. Tajemnicą pozostaną 
dla nas wnętrza zamkowe i ich de
koracja. Nigdy zapewne nie dowie
my się, jak wyglądało najbliższe oto
czenie tej siedziby. Przejeżdżając 
przez Zawadę, nie omieszkajmy jed
nak zatrzymać się na chwilę. Wej
dźmy do parku i obejrzyjmy to, co 
pozostało z siedziby wybitnego ko
lekcjonera i historyka sztuki.

Tadeusz Stefan Jaroszewski
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Dwór w Waplewie Wielkim
Nie opodal Dzierzgonia (woj. elbląskie), choć nieco na uboczu od 
głównych dróg, położona jest wieś Waplewo Wielkie. Główną jej 
ozdobę stanowi monumentalny dwór, tworzący wraz z parkiem 
oraz zabudowaniami folwarcznymi jedno z większych założeń 
rezydencjonalnych Pomorza Nadwiślańskiego, i to założeń o bo
gatej tradycji historycznej.

Najstarsze wzmianki źródłowe dotyczące 

miejscowości pochodzą z wieku XIV. Pierw

sza z nich, nie datowana, mówi o nadaniu 

uczynionym przez mistrza krajowego Zakonu 

Krzyżackiego Konrada Sacka na rzecz ryce-

Drogą koligacji w latach 1714—1765 dwór 

i przynależne do niego ziemie stają się kolej

no własnością Chełstowskich herbu Jastrzę

biec, Bagniewskich herbu Bawół i w końcu 

Sierakowskich herbu Dołęga. Ci ostatni, sku-

1. Waplewo Wielkie, fragment mapy topograficznej 
z 1907 r.
2. Widok dworu od strony południowo-zachodniej 
przed przebudową w 1888 r według litografii z 
końca XIX w.
3. Brama wjazdowa dworu, w głębi dwór i kolisty 
gazon; widok sprzed 1939 r. (repr. fotografii ze zb. 
rodziny Sierakowskich) 

kim, ustawionym na szczycie wzniesienia. Po 
śmierci Anny Teodory (1792 r.) wysepkę na 

stawie, zgodnie z panującym wówczas nur

tem sentymentalizmu, ozdobiono kolumną 

upamiętniającą zmarłą oraz piramidą z napi

sem ,, Venez voir ma solitude",

W latach 1800 i 1840, jeszcze za życia Kajeta

na Sierakowskiego, dawny dwór został pod

dany częściowej przebudowie. Niestety, wo

bec późniejszych dalszych zmian w bryle 

i wnętrzach rezydencji trudno obecnie usta

lić, jaki byt zakres prowadzonych wówczas 

prac. Z akt rodzinnych wiadomo jedynie, że 

wzniesiono w tym czasie (zachowaną do 

dziś) oficynę gospodarczą w kształcie gotyc

kiej wieży oraz zimowy ogród, czyli oranżerię. 

Być może zbudowano wówczas również 

część budynków folwarku.

Na rycinie pochodzącej z drugiej połowy XIX 

w. widoczna jest parterowa budowla ze 

skrzydłem bocznym, kryta dachem naczółko

wym. Jej elewację zachodnią, ogrodową, 

zdobi typowa dla XIX w. przeszklona weranda 

z tarasem i wystawką zwieńczoną szczytem 

o formach klasycyzujących. W wystawce

3

rza Tessym. W nadaniu tym wymieniona jest 

włość pruska Resginen, która przypuszczal

nie znajdowała się w pobliżu dzisiejszego 

Waplewa. W roku 1323 mistrz krajowy Fryde

ryk von Wildenberg potwierdza to nadanie 

i jednocześnie przekazuje osadę spadkobier

com Tessyma - Wapilowi i jego bratu. Od tej 

pory dawna pruska włość zaczęła nosić na

zwę, która zachowała się do dziś.

Po roku 1483 właścicielem Waplewa zostaje 

Maciej Raba herbu Kos oraz jego spadko

biercy. Pod koniec XVI w. przez małżeństwo 

Katarzyny Raba z Mateuszem Niemojewskim 

herbu Rolicz majątek przechodzi w ręce ro

dziny Niemojewskich; od nich w roku 1641 

dobra kupuje Jan Zawadzki herbu Rogala. 

W ostatnich latach XVII w. wnuk Jana - Kazi

mierz Zawadzki buduje, być może na miejscu 

wcześniejszego założenia, parterowy dwór. 

piwszy wszystkie dobra i majątki należące do 

klucza waplewskiego, utworzyli swoistą 

ordynację, która zaczęła dawać milionowe 

dochody. W roku 1780 Anna Teodora Siera

kowska herbu Dołęga, wychodząc za mąż za 

Kajetana Sierakowskiego herbu Ogończyk, 

wniosła w wianie dobra waplewskie odgałę

zieniu swojej rodziny. Odtąd, aż do roku 

1968, Waplewo pozostaje w rękach ich po

tomków, stając się jednocześnie gniazdem 

rodowym Sierakowskich.

W latach 1780-1792 z inicjatywy Kajetana 

i Anny Teodory powstało w dworze prywatne 

muzeum dzieł sztuki włoskiej, flamandzkiej 

i niemieckiej. Założony został także na sto

kach naturalnego wzniesienia park z kana

łem wodnym i stawami. Jego główną aleję, 

usytuowaną na osi dworu, ozdobiono po

środku trawnikiem oraz pawilonem chińs- 

umieszczone są drzwi prowadzące na taras. 

Wnioskować stąd można, że w wyniku prze

budowy urządzono na poddaszu pomiesz

czenia mieszkalne, zaś na parterze - miejsce 

odpoczynku, zabezpieczone od wpływów at

mosferycznych. Przy dworze ukazana jest 

oranżeria z rzędem półkolistych, przeszklo

nych okien. Od werandy odchodzi w głąb 

parku aleja, zakończona wzniesieniem i pa

wilonem chińskim. Tłem dla zabudowań są 

malowniczo zgrupowane drzewa liściaste. 

Na pierwszym planie widoczny jest trawnik, 

obrzeżony boczną aleją z niskimi krzewami 

oraz drzewami iglastymi. Opisana rycina 

wskazuje, że Waplewo w pierwszej połowie 

XIX w. miało formę typową dla pomorskich 

rezydencji szlacheckich. Zabudowania go

spodarcze dworu, które znajdowały się po 

jego stronie północnej, zostały prawie całko-
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wicie osłonięte drzewami. Jedynie ponad da

chem oranżerii ukazano komin i fragmenty 

dachu bliżej nieokreślonej budowli.

Zasadnicza zmiana nastąpiła dopiero na 

przełomie XIX i XX w., gdy dwór stał się 

ośrodkiem skupiającym życie towarzyskie 

i polityczne miejscowej Polonii. Majątkiem 

zarządzali wówczas: wnuk Kajetana - Alfons 

Sierakowski, współzałożyciel Poznańskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, oraz syn Alfon

sa - Adam, współzałożyciel Towarzystwa Na

ukowego w Toruniu, a następnie kierownik 

Wydziału Archeologiczno-Historycznego 

i prezes tegoż Towarzystwa. Zainteresowania 

historyczno-archeologiczne Adama znalazły 

odzwierciedlenie w kolejnej przebudowie 

dworu i zmianach dokonanych w jego wypo

sażeniu. W1888 r„ jak świadczy o tym data na 

elewacji bocznej, podwyższona została za

chodnia część budowli wraz z werandą oraz 

oranżerią. Elewacje otynkowano na nowo, 

rozczłonkowując górne części rzędami pilas- 

trów. Dachy od strony frontowej ozdobione 

zostały akroteriami, zaś werandę zwieńczono 

masywną, ażurową nadbudową w kształcie 

świątyni antycznej.

Przebudowane wnętrza dworu zapełnione 

zostały przedmiotami przywiezionymi przez 

Adama z dalekich podróży, a także z Gdańska 

i Elbląga, gdzie w XIX w. władze pruskie 

podjęły akcję niszczenia dóbr kultury świad

czących o polskiej przeszłości tych miast. 

Były to kominki, części szaf gdańskich z her

bami oraz drzwi domu z Gdańska, na których 

znajdował się orzeł polski. Przedmioty te. jak 

i dzieła sztuki gromadzone przez poprzednie 

pokolenia Sierakowskich, umieszczone zo

stały w części parterowej dworu. Znajdowała 

się tu, na osi środkowej głównego korpusu, 

sień z klatką schodową i wydzielonym hallem 

oraz sala bilardowa. Po bokach, w układzie 

dwutraktowym, umieszczone były - po stro

nie północnej - pokoje służbowe, pokój goś

cinny i Sala Gdańska. Ta ostatnia, połączona 

była z biblioteką, jadalnią, kredensem i poko

jami służbowymi w jednotraktowym skrzydle 

bocznym. Po stronie południowej sieni poło

żone były pokoje pani domu oraz Sala Biała 

(balowa), a w skrzydle bocznym - saloniki, 

pokoje pana domu oraz zbrojownia. Wystrój 

wnętrz wszystkich pomieszczeń miał charak

ter zbliżony do muzealnego. W części pół

nocnej królowały, tak ulubione w polskich 

dworach, meble gdańskie, a nawet drzwi wy

konane z fragmentów szaf gdańskich. 

W części południowej styl mebli był niejedno

lity. Sale Gdańska i Biała miały wysokie 

ozdobne kominki,' parkiety i dekoracyjne 

stropy. Wszędzie były rzeźby, przedmioty rze

miosła artystycznego, nadto wisiały gęsto 

jeden obok drugiego obrazy mistrzów flama

ndzkich, francuskich oraz niemieckich. Te

ostatnie często zawieszone były na udrapo- 

wanych, ozdobnych tkaninach. W zbrojowni 

znajdowała się wspaniała kolekcja broni, 

a w bibliotece zbiór liczący 10 tys. wolu

minów.

Poddasze, po przebudowie dokonanej w ro

ku 1888, przeznaczono na mieszkania dzieci, 

gości oraz tzw. oficjalistów, czyli administra

cji dworskiej.
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4. Zachodnia elewacja dworu na przednim planie 
kolisty gazon z koszem kwiatowym i posągiem We
nus; widok sprzed 1939 r. (repr fotografii ze zb. 
rodziny Sierakowskich)
5. Widok dworu od strony południowo-zachodniej 
w 1970 r. (fot. A. Wołosewicz)
6. Szczyt elewacji południowej dworu z herbem Sie
rakowskich i datą przebudowy (fot. A. Wołosewicz. 
1970)
7. Fragment elewacji zachodniej dworu z budyn
kiem oranżerii przebudowanej w 1926 r. na oficynę 
mieszkalną (fot. A. Wołosewicz. 1970)
8. Kaplica grobowa rodziny Sierakowskich (fot. A. 
Wołosewicz. 1970)
9. Fragment obwodnicy parku (fot. A. Wołosewicz, 
1970) “

10. Figura szlachcica z 1756 r w parku (fot. R. 
Wyrobek. 1970)

Tak rozbudowany program użytkowy pozwa
la przypuszczać, że z końcem XIX w. dawna 

wiejska rezydencja przekształcona została 

niemalże w pałac. Widoczne to jest zresztą po 

okazałej formie elewacji zachodniej - parko

wej, herbie umieszczonym na elewacji bocz

nej - południowej oraz ozdobnej bramie 

ustawionej na osi środkowej dworu. Zastana

wia tylko powód nienadbudowania wschod

niej - frontowej elewacji. Czy zrobiono to 

celowo, by rezydencja nie rzucała się zbytnio 

w oczy od strony drogi, czy też zabrakło na to 

finansów?
Alfons i Adam Sierakowscy przyczynili się 

także do powiększenia i upiększenia parku, 

w którym ustawiono przy głównej alei: słupki 

przedprożowe przywiezione z Gdańska i być 

może Elbląga oraz figurę szlachcica polskie

go z 1765 r„ godło nie istniejącej już karczmy 

gdańskiej „Pod Szlachcycem”. W 1873 r. 

przy parku wzniesiona została neoromańska 

kaplica grobowa rodu Sierakowskich. Auto

rem projektu był działający w tym czasie na 

Pomorzu architekt Edward Jacobsthal.

Tak ozdobiony i rozbudowany dwór gościł 

w swych progach wielu sławnych ludzi, np. 

Jana Matejkę, który zatrzymał się tu w czasie 

zbierania materiałów do obrazu „Bitwa pod 

Grunwaldem”, Ignacego Kraszewskiego czy 

Stanisława Tarnowskiego. Ten ostatni) w po

dzięce za gościnę, dedykował gospodarzom 

pierwszą edycję swoich wspomnień Z waka

cji, gdzie zawarty jest między innymi najpięk

niejszy i najobszerniejszy opis całego zespo

łu, takiego, jaki autor widział w XiX w.

W obecnym stuleciu w Waplewie działali syn 

i wnuk Adama - Stanisław oraz Andrzej Sie

rakowscy. Stanisław przebudował w 1926 r. 

oranżerię, przekształcając ją w oficynę mie

szkalną. Być może za jego życia stanął także 

w parku oryginalny posąg ukochanego psa 

z napisem „Byłeś mi wierny, a obcym srogi. 

Spoczywaj w pokoju mój Belciu drogi".

Po 1928 r. na skutek zadłużeń nastąpił krach 

finansowy Sierakowskich. Dobra zostały roz

parcelowane. Waplewo nabył dla swego sy

na, Zbigniewa, Kazimierz Brochwicz-Doni- 

mirski z Małych Ramz. Zbigniew wybudował 

dla siebie w obrębie folwarku nowy dwór 

(około 1933 r.). Poprzedni właściciele zacho

wali tylko dwór, park i 15 ha ziemi. W roku 

1938 Stanisław Sierakowski wraz z rodziną 

przeniósł się do swojego majątku Osiek pod 

Bydgoszczą. Opiekunem dworu został Leon 

Połomski z Waplewa.

W czasie drugiej wojny światowej dwór zajęli 

hitlerowcy. Wyposażenie uległo zniszczeniu, 

zaś cenniejsze dzieła sztuki wywieziono. 

Opustoszałe pokoje przebudowano częścio

wo w roku 1941.
Po wyzwoleniu, w roku 1949 przeprowadzo

ny został remont generalny budynków miesz

kalnych, zaś w roku 1955 nastąpiła kolejna 
przebudowa pomieszczeń parteru. Obecnie 

prowadzone są prace konserwatorskie przy 

całym założeniu, przeznaczonym na ośrodek 

wypoczynkowy Ośrodka Hodowli Zarodowej. 

Przewidziana jest także rekultywacja parku 

wraz z małą architekturą.

W ten sposób dawna rezydencja znów stanie 

się ośrodkiem życia kulturalnego regionu.

Hanna Domańska

Inowłódz
Wysokie krawędzie wysoczyzny 
po obydwu stronach Pilicy po
cięte są wąwozami, schodzący
mi aż do dna doliny. Jeżeli dziś 
jedziemy do Inowłodza od pół
nocy, z Rawy Mazowieckiej lub 
od południa z Opoczna - drogi 
biegną wąwozami. Dolina Pilicy 
jest tu najwęższa na 
50-kilometrowym odcinku od 
Tomaszowa Mazowieckiego do 
Nowego Miasta. I to zadecydo
wało, że człowiek dogodność tę 
do przeprawy wykorzystał już 
bardzo dawno.

Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z IX w. p.n.e. 

- istniała tu niewielka pracownia krzemieniarska. 

Znaleziska z okresu halsztackiego (650-400 p.n.e.), 

moneta brązowa z Olbii (290-270 p.n.e.), osada 

z V-VI w„ relikty osadnictwa z X-XI w. - to dowody 

ciągłości osadniczej Inowłodza w ciągu wieków. 

We wczesnym średniowieczu przeprawa zyskuje 

oficjalne potwierdzenie swej ważności. Dokument 

Mieszka Starego dla klasztoru w Trzemesznie, spo

rządzony na podstawie zapisków klasztornych z XII 
w., wymienia kościół Św. Idziego z dwiema wsiami 

oraz karczmami i dochodami z przewozu przez 

Pilicę w samym Inowłodzu, Przedborzu i Sulejowie. 

Tak wczesne istnienie komory celnej sankcjonują

cej przeprawę przez Pilicę było faktem bardzo istot

nym w dziejach osady. Potwierdzając przebieg 

wcześniejszego szlaku komunikacyjnego, miało 

decydujący wpływ na jej dalsze losy. Materialny 

dowód ważności przeprawy inowłodzkiei i związa

nej z nią osady stanowiła budowa w drugiej ćwierci 
XII w. murowanego kościoła Św. Idziego.

Zbudowano go na północnej krawędzi wysoczyzny, 

górującej około 30 m nad doliną zalewową Pilicy. 

Z jego wieży można było kontrolować cały przebieg 

traktu drożnego na obydwu wysokich brzegach 
doliny Pilicy oraz samą przeprawę na rzece W razie 

działań wojennych kościół stanowił punkt obrony 

biernej; tu zapewne schroniła się ludność t. osadv 
w czasie przemarszu przez Inowlodz oddziału ta ta - 

skiego w 1241 r., prawdopodobnie tu również odby

ło się w 1249 r. spotkanie trzech władców: Kazimie

rza Konradowica księcia łęczycko-kujawskiego. 

Bolesława Wstydliwego - księcia krakowsko-san- 

domierskiego oraz Siemowita I - księcia mazowiec

kiego.

Położony u zbiegu granic Ziemi Łęczyckiej, Mało

polski i Mazowsza Inowłódz zaczął odgrywać wię 

kszą rolę w okresie budowy państwa polskiego 
przez Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. 

Zwłaszcza ten ostatni władca zapisał się złotymi 

zgłoskami w dziejach osady. W 1344 r. nakazał on 

kupcom jadącym z Torunia do Krakowa i dalej na 

Węgry, aby korzystali ze szlaku biegnącego przez 

Inowłódz, jednocześnie zabronił im korzystania ze 

starej drogi przez Rozprzę i Piotrków. Budowa 

zamku i otoczenie miasta murami obronnymi było 

potwierdzeniem uznania przez monarchę dużej
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rangi strategicznej miejscowości. W KroniceJanka 

z Czarnkowa Inowiódz został wymieniony wśród 19 

miast polskich, w których Kazimierz Wielki zbudo

wał zamki i fortyfikacje miejskie. Były to przede 

wszystkim duże ośrodki administracyjne (Kazimierz 

w Krakowie, Lelów, Sandomierz, Lublin, Kalisz, 

Pyzdry, Konin, Wieluń, Piotrków, Łęczyca, Płock, 

Lwów, Sanok, Krosno), ważne z punktu widzenia 

gospodarczego (Wieliczka) i bezpieczeństwa stoli

cy - Krakowa (Skawina). Jeżeli nie brać pod uwagę 

Stawiszyna, osady rzemieślniczo-handlowej, i Wą

wolnicy, która podobno murów miejskich nie miała, 

to Inowiódz pozostanie jako jedyny na wspomnia

nej liście przykład umocnienia osady tylko ze wzglę

du na jej strategiczne położenie. Względy ekonomi- 

czno-gospodarcze znajdowały się tutaj wyraźnie na 

drugim planie. Nie jest znana dokładna data lokacji 

miasta. Można przyjąć, że wytyczone zostało 

w pierwszej połowie XIV w. na nowym miejscu, 

mającym walory obronne. Na podstawie źródeł pi

sanych można sądzić, że w końcu XIV w. istniała już 

w Inowłodzu warstwa mieszczańska. W tym czasie 

miasto wraz z zamkiem przeszło na kilka lat w posia

danie rodziny Nowodworskich. Od 1393 r. Inowiódz 

powrócił w skład dóbr królewskich na mocy spe

cjalnego dokumentu Władysława Jagiełły. Władca 

ten kilkakrotnie przebywał w Inowłodzu, m in. 

w 1404 r., kiedy wznawiał przywileje miejskie dla 

Piotrkowa.

Stulecia XV i XVI - to największy rozkwit Inowłodza. 

W 1435 r. na zjeżdzie w Brześciu Kujawskim, przy 

zawarciu pokoju z Krzyżakami, dokument podpisa

ło m.in. sześciu urzędników z Inowłodza. W1458 r. 

na wyprawę pruską pod Malbork miasto wysłało 12 
zbrojnych; dla porównania Brzeziny - 3, Łęczyca - 

15. Wolbórz - 12. Widać więc, że Inowiódz należał 

do znaczniejszych ośrodków w Polsce środkowej. 

W 1438 r. wymieniony jest w źródłach kasztelan 

inowłodzki Piotr ze Strykowa. Przeniesienie siedzi

by kasztelanii do Inowłodza łączyło się niewątpliwie 

ze wzrostem znaczenia miejscowości. Po śmierci 
Władysława Jagiełły, w okresie panowania rady 

królewskiej nastąpiło pewne zagrożenie ze strony 

lenników mazowieckich. Wysunęli oni nawet osobę 
Siemowita V jako kandydata na tron. Położenie 

Inowłodza, istniejący zamek i umocnienia miejskie 

predestynowały go do ochrony granicy królestwa 

na tym odcinku.

W 1517 r. wielki pożar strawił miasto i zamek, 

w następnym roku król Zygmunt odnowił przywile

je. ale związane z tym akty później spaliły się wraz 

z innymi dokumentami miejskimi.

W ramach odbudowy powstał około 1520 r. na 
terenie miasta murowany kościół Św. Michała Ar

chanioła, który przejął funkcję kościoła parafialne

go. W początkach XVI w. Inowiódz przeszedł jako 

dzierżawa w ręce rodu Drzewickich. Z osobą bisku

pa Macieja Drzewickiego, mecenasa architektury (z 

jego inicjatywy rozbudowano m.in. zamek w Wolbo
rzu, zbudowano zamek w Drzewicy oraz kościół Św. 

Stanisława we Włocławku), wiąże się budowę tego 

kościoła, a także prace budowlane na zamku ino- 

włodzkim.

Lustracja z 1565 r. wymienia w Inowłodzu 122 domy, 

a liczbę ludności szacuje na 900 osób. Mieszkańcy 

zajmowali się rolnictwem, kopaniem kamienia bu

dowlanego, wypalaniem wapna, wyrobem piwa 

oraz spławem drzewa na Pilicy. Wobec istnienia 

rozległych kompleksów leśnych w okolicy, zwłasz

cza ta ostatnia czynność miała duży wpływ na 

rozwoj miasta. Rozwój ten dał się obserwować 
jeszcze w pierwszej połowie XVII w. Dzięki stara

niom starosty inowlodzkiego Mikołaja Wolskiego - 

marszałka wielkiego koronnego, miasto otrzymało 

w 1618 r. pewne przywileje gospodarcze.

Najazd szwedzki na Polskę w połowie XVII w. zaha

mował rozwój Inowłodza, podobnie zresztą, jak 

i wielu innych miast. Teraz dogodne położenie na 

uczęszczanym szlaku handlowym obróciło się prze

ciw miastu. Kilka razy przeciągały tędy wojska naje

źdźcy, pozostawiając za sobą ślady zniszczenia. Już 

we wrześniu 1655 r. 7 tysięcy piechoty, 5 tysięcy 

jazdy i 40 dział pod wodzą feldmarszałka Wittenber

ga weszło do Inowłodza od strony Rawy. Szwedzi 

zajęli miasto i zamek, obsadzili go niedużą załogą 

i ruszyli w stronę Opoczna. Tylną straż tej armii pod 

wodzą pika Forgella zaatakował Stefan Czarniecki, 

rozbijając oddział i biorąc do niewoli szwedzkich 

oficerów. W kilka dni później nadciągnął od strony 

Warszawy Karol X Gustaw. Pod Inowlodzem doszło 

do koncentracji wojsk zaciężnych w sile około 16,5 

tysięcy żołnierzy przed dalszym marszem na pół

noc: w zamku inowłodzkim urządzono wtedy szpital 

dla wojska szwedzkiego.

Jesienią 1655 r. w okolicach Inowłodza wybuchło 

powstanie chłopów i szlachty przeciw najeźdźcy 

szwedzkiemu. Król szwedzki oddelegował specjal

ne oddziały rajtarii, dragonii i sześć chorągwi kom

potowych z rozkazem wymordowania powstańców 

i spalenia domostw. Inowiódz został obsadzony 

załogą 30 dragonów.
Kiedy w lipcu 1656 r. król Jan Kazimierz odbił 

Warszawę z rąk Szwedów, a wkrótce potem Jan ks. 

Koniecpolski wyzwolił Piotrków, szwedzka załoga 
Inowłodza, widząc, że nadciąga niebezpieczeńs

two, opuściła zamek paląc go i niszcząc. Po zakoń

czeniu działań wojennych miasto było zupełnie zni

szczone - lustracja z 1765 r. podaje, że było tu już 

tylko 35 domów i około 300 mieszkańców. Następne 

lata, obfitujące w liczne walki zbrojne, dokonały 

reszty: z rozwijającego się ośrodka miejskiego Ino- 

wlódz został zdegradowany do niewielkiej osady.

W XIX w. probowano rozwinąć nieco szerszą dzia

łalność mającą na celu podżwignięcie osady. 

W1818 r. dokonano analizy tutejszych źródeł rhine- 

ralnych i oceniono je pozytywnie. W1835 r. Henryk 

Kaden, absolwent nauk górniczych we Freibergu. 

zbudował w Inowłodzu piec hutniczy. W 1885 r. 

właściciel dóbr inowłodzkich Birenzweig urządził 

.,stację klimatyczno-letniskową”, która na wystawie 

higienicznej w 1896 r. w Warszawie została odzna

czona srebrnym medalem.

Po pierwszej wojnie światowej Inowiódz wszedł 

w swój ostatni - do dziś trwający - okres: siedziby 

gminy, cichej osady odwiedzanej przez wczasowi

czów i liczne wycieczki, zwiedzające relikty dawnej 

świetności. Głównym obiektem przyciągającym tu
rystów jest kościół Św. Idziego. Górujący nad mias

teczkiem, widoczny z odległości kilku kilometrów
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działaniach wojennych na terenie Inowlodza jako 

punkt obserwacyjny. Powodowało to znaczne zni

szczenia. W wyniku budowy w 1520 r. w mieście 
kościoła Św. Michała, kościół Św. Idziego został 

zdegradowany do roli filialnego. Nabożeństwa od

prawiano w nim do 1846 r. Potem nastąpiła, szybka 

rujnacja, którą powstrzymało w 1911 r. Towarzys

two Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Działający 

w Towarzystwie architekt Józef Pius Dziekoński 

odbudował kościół. Pierwsza wojna światowa przy

niosła zniszczenia apsydy i muru południowego. Po 

wojnie zainteresowali się obiektem prezydenci Rze

czypospolitej, mający swoją rezydencję w pobliskiej 
Spalę: Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki. 

Prace rekonstrukcyjne prowadzono w latach 

1924-1938. Towarzyszyły im badania architektoni

czne. prowadzone przez W. Henneberga. który był 

również autorem ostatecznej, zrekonstruowanej 

bryły kościoła. Bryła ta - to jeszcze jeden przyczy

nek do dziejów polskiej myśli konserwatorskiej, 

obok „konserwacji” zamków w Trokach i Wilnie, 

ieden z pierwszych przykładów odejścia od zasad

4

1. Kościół Św. Idziego w 1963 r
2. Kościół Św Idziego, obecny widok od południa
3 Empora kościoła Św Idziego
4 Fragment odkrytych przez archeologów murów 
miejskich (zdjęcia autora)

ze wszystkich dróg dojazdowych, stal się symbolem 

Inowlodza, a ze względu na swe walory poznawcze 

jest dziś omawiany w każdej, nawet najbardziej 

skrótowej, historii architektury polskiej.

Jeszcze do niedawna budowę kościoła wiązano 

z osobą króla Władysława Hermana i określano na 

rok 1082. Najnowsze badania wykazały, że datę jego 

powstania należy przesunąć na pierwszą połowę XII 

w. Kościół zbudowany jest z piaskowca o rdzawym 

zabarwieniu, wydobywanym na miejscu. Do jedno- 

przestrzennej nawy na planie prostokąta przylega 

od zachodu cylindryczna wieża, a od wschodu - 

apsyda. Wieża pełni kilka funkcji: na dole znajduje 

się klatka schodowa, kondygnacja środkowa po

szerza emporę, a na górze ma funkcję dzwonnicy. 

Podobny kształt ma kościół w odległym o 40 km na 
południe Żarnowie, który jest późniejszy od inowło- 

dzkiego. Według ostatnich badań A. Grzybkowskie- 
go typ przestrzenny kościoła Św. Idziego w Inowlo- 

dzu wykazuje wpływ architektury wschodnionie- 

mieckiej (Saksonia).

Niestety, burzliwe dzieje omawianego obiektu spra

wiły, iż to, co widzimy obecnie, jest zaledwie cząstką 

pierwotnego kościoła. Z racji swego usytuowania 

użytkowany był we wszystkich, licznych przecież, 

rieglowskich i skierowania się ku totalnej rekons

trukcji.

Jeśli dziś wdrapiemy się na zbyt wysoką (pierwotna 
była znacznie niższa) wieżę kościoła Św. Idziego 

i spojrzymy w dół ku miastu, zauważymy po jego 

zachodniej stronie ruiny zamku. Na podstawie do

tychczasowych wyników badań przyjąć można, że 

zamek w Inowlodzu powstał w pierwszej ćwierci 

drugiej połowy XIV w. Wiadomości ze źródeł pisa

nych są niezwykle skąpe, podobnie zresztą jak 

i ikonografia dotycząca obiektu. Toteż biorąc pod 

uwagę jego stan zachowania, jedynie metoda wyko

paliskowa dawała rękojmię dostarczenia podsta

wowych danych na temat jego założenia prze

strzennego. Prace badawcze rozpoczęły się w 1949 

r. w ramach obozu naukowego studentów historii 

sztuki i archeologii, pod kierunkiem prof, dra Boh

dana Guerguina. Niestety, na ich kontynuację trze

ba było czekać aż do 1973 r„ kiedy przystąpiono do 

systematycznych badań obiektu prowadzonych do 

dziś. Co wiemy na temat zamku w Inowlodzu?

Został on zlokalizowany na wyniesionej partii terasy 

zalewowej Pilicy, w odległości około 400 m na 

zachód od rynku w mieście. Otoczony był ze wszyst

kich stron podmokłymi łąkami i starorzeczami Pili

cy Podstawowym materiałem budowlanym, z któ

rego wzniesiono zamek, jest kamień - piaskowiec 

o rdzawobrązowym zabarwieniu, ten sam. z którego 
zbudowany jest kościół Św. Idziego. Do wiązania 

muru użyto zaprawy wapiennej. Mur obwodowy 

zamku miał średnią grubość 2,5 m. W północno- 

wschodnim narożniku murów usytuowana jest 

ośmioboczna wieża o średnicy 10,5 m. Wjazd na 

zamek odbywał się przez budynek bramny w połud

niowym boku muru obwodowego, do którego pro

wadził przerzucony przez fosę zwodzony most. 

Tzw. Dom Duży usytuowany był prawdopodobnie 

wzdłuż północnego muru obwodowego. Zewnętrz

ną linię obrony tworzyła fosa o szerokości około 

20 m.

W obecnej fazie prac archeologicznych można są

dzić, że działalność budowlana na terenie zamku 

miała miejsce także w XVI w„ kiedy powstały pewne 

zmiany we wnętrzu (np. wybrukowanie dziedzińca) 

i urządzeniach komunikacyjnych (rozbudowa wieży 

bramnej i dobudowa przedbramia).

Zamek inowlodzki należy do tzw. zamków regular

nych, które powstawały zwykle na nizinach. Ewene

mentem jest tu ośmioboczna wieża, o dużej, w sto

sunku do całości założenia, średnicy. Jest to druga 

w Polsce (obok zamku w Ojcowie) wieża o takim 

planie wykonana z kamienia.

W ramach kompleksowych prac badawczych na 

terenie Inowlodza przystąpiono do weryfikacji da
nych z Kroniki Janka z Czarnkowa mówiących, że 

miasto było otoczone murem obronnym. Już dziś 

można stwierdzić, że kronikarz nie kłamał: Ino- 

włódz był otoczony murem obronnym, który na 

razie został odkryty po wschodniej i zachodniej 

stronie miasta. Był to mur grubości około 1 m, 
wykonany z tego samego kamienia, co kościół Św. 

Idziego i zamek. W południowo-wschodnim naroż

niku miasta odsłonięto relikty Bramy Krakowskiej 

którędy wyjeżdżano w kierunku Opoczna i dalej dc 

Krakowa. Mury są ukryte w ziemi i od gospodarzy 

miasta oraz władz konserwatorskich zależy, czy 

pokaże się ich zarys. Inowłódz miałby jeszcze jedną 

atrakcję turystyczną.

Na niewielkim w stosunku do innych miast obszarze 

zachowała się w Inowlodzu znaczna liczba reliktów 

przeszłości: dwunastowieczny kościół, czternasto

wieczny zamek i mury miejskie, szesnastowieczny 

kościół oraz synagoga z początków XIX w. Taostat- 

nia, niedawno odrestaurowana, mieści niewielką 

wystawę pokazującą dzieje Inowlodza do XVI w.

...../ wczesnym na wsi dniem niedzielnym 

gdy kolorowe, krochmalone, 

krajkami szumiąc wzorzystemi 

Ścieżką przydrożną idą z sioła 

kwietne dziewczęta do kościoła:

Z. oczyma niebu odjętemi

I chabrom inowłodzkiei ziemi,.."

- tak pisał Julian Tuwim w Kwiatach polskich. Poeta 

wielokrotnie przebywał w Inowlodzu w czasach 

swej młodości. Jeszcze dziś barwne stroje ludowe 

dodają uroku tej osadzie, pięknie położonej nad 

zakolem Pilicy.

Jerzy Augustyniak
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polskie zabytki na świecie

„Polska” bazylika w Rzymie
Bazylika Mariacka na Zatybrzu - San

ta Maria in Trastevere - to, jak się 

zdaje. najstarszy kościol Rzymu de

dykowany NP Marii, gdyż wiadomo, 

że istniał już w III w., kiedy to papież 
Kalikst I wzniósł pierwszą świątynię 

w pobliżu źródła, z którego wypływał 

olej mineralny (czczony następnie 

„Fons olei", który znalazł się w herbie 

bazyliki).

Zatybrze w Rzymie - to tak trochę jak 

Praga w Warszawie, a Podgórze 

w Krakowie: dzielnica - owszem - 

szacowna, ale nie taka jednocześnie 

najlepsza. I do dziś tak pozostało: 

Trastevere - to plątanina wąskich uli

czek i maleńkich sklepików, warszta- 

cikow, tawern, to gęstwina, pośród 

której znajdują się prawdziwe perły 

architektury - kościoły, pałace, wille, 

rzymskie pamiątki. Poza główną arte

rią - Viale Trastevere - która przecina 

tę część miasta, raczej ciasno tu i na 

swój sposób swojsko, choć turysta 

zagraniczny powinien baczyć na swój 

portfel, a turystka - na torebkę. Gwar

ny ludek Zatybrza - to dziwna miesza

nina miejskiego folkloru, sklepikarze, 

drobni wytwórcy, błękitne ptaki, tłus

te matki rodów i niezliczone „gli bam

bini". Ciasno tu i hałaśliwie, samo

chody ledwie przeciskają się przez 

uliczki, bielizna suszy się nad głowa

mi, w tawernach na papierowych ob

rusach je się świetne, choć ludowe 

przysmaki, a są i takie knajpki, gdzie 

wyłącznie sprzedają tanie wino: by

walcy przychodzą tu z własnym Chle

bem i serem, by pogadać, popolityko- 

wać czy pograć w karty.

Jeden z najpiękniejszych zakątków 

Zatybrza - to placyk, na który wycho

dzą: fasada bazyliki, potężny masyw 
patacu Św. Kaliksta, kilka kawiarnia

nych ogródków, a wznosząca się po

środku fontanna z 1694 r. jest ulubio

nym punktem zbornym młodzieży. 

Oczywiście dzisiejszy kształt bazyliki 

pochodzi z epoki o wiele późniejszej. 

Jej zasadniczy zrąb powstał za Inno

centego II (1130-1143), nawiązując 

do formy wczesnochrześcijańskich 

bazylik i niewątpliwie zachowując 

fragmenty poprzedniej świątyni. Naj

wcześniejsza historia jest jednak je

szcze osłonięta tajemnicą i rozświet

lić ją mogą w pełni tylko badania 

archeologiczne.

Świątynia ma układ bardzo prosty: 

niższe nawy boczne oddzielone są od 

głównej rzędami kolumn jeszcze an

tycznej proweniencji, zresztą różnią

cych się dość znacznie między sobą. 

Część ołtarzowa poprzedzona jest 

kilkoma stopniami i tworzy transept, 

zamknięty pośrodku półkolistą apsy- 

dą. Sam ołtarz ma typową dla Rzymu 

formę baldachimu, ale tylko cztery 

porfirowe kolumny są pierwotne - 
zwieńczenie pochodzi z ubiegłego 

stulecia. W ciągu wieków świątynia 

ulegała przemianom i wzbogace

niom; przede wszystkim cały korpus 

otoczyły kaplice, a nawę główną na
kryto ciężkim od złoceń i ozdób baro

kowym stropem (z 1617 r. projektu 

Domenichina). Przed fasadą wznosi 

się też późniejszy barokowy portyk, 

osłaniając częściowo prostą, lecz do

stojną architekturę świątyni Innocen

tego II; nieco w głębi, z boku bazyliki 

wystrzela dzwonnica, owa charakte

rystyczna romańska campanile z su

rowej cegły, z arkaturami.

Najwspanialszą ozdobą z czasów 

średniowiecznych są mozaiki, zdo

biące fronton ponad portykiem oraz 

apsydą kościoła. Te ostatnie wykona

ne zostały w latach 1290-1310 przez 
Pietro Cavalliniego, jednego z naj

świetniejszych średniowiecznych mi

strzów w tej dziedzinie. Na głębokim, 

jakby z lekka przyćmionym, a jednak 

gorącym złotym tle widzimy Chrystu

sa i jego Matkę, tronujących w asyście 

świętych - dołem przebiegafryzz rzę

dem owiec, a jeszcze niżej znajdują 

się najważniejsze sceny z życia Marii, 

od Narodzin po Zaśnięcie.

Nie jest jednak celem mojego artyku
łu przedstawianie uroków Śanta Ma

ria in Trastevere. jednej z owych sied
miu najważniejszych świątyń Wiecz

nego Miasta, jednej z owych słynnych 

bazylik, do których każdemu pielgrzy

mowi wypadało odbyć pieszą wę

drówkę. Jest to niewątpliwie jeden 

z najcenniejszych zabytków Zatybrza, 

ale mnie obchodzą sprawy konkret

ne, trochę może na zasadzie „słoń 

a sprawa polska”, czemu zresztą- nie 

wystrzegając się cudzysłowu - dałem 

wyraz w tytule.

Czy mamy prawo mówić o tej świąty

ni, że jest polską bazyliką, zwłaszcza 

że po drugiej stronie Tybru, przy ulicy 

Botteghe Oscure wznosi się rzeczy
wiście i całkowicie polski kościół Św. 

Stanisława? Pisząc o „polskiej” bazy

lice, nie mam wcale zamiaru przywła

szczać jej naszemu narodowi. Chcial- 

bym tylko podkreślić, że jest ona 

związana z naszym krajem poprzez 

postacie dwóch kardynałów i jednego

kanonika (włoski autor określi! go:..// 

piccolo canonico Polacco"). Pierw

szym polskim kardynałem, który zo

stał tytularnym tej prastarej bazyliki, 
był Stanisław Rozjusz. Otrzymał ją 

zaledwie na rok przed śmiercią (po

przednio był tytularnym innych świą

tyń, m.in. kościoła S. Pietro in Vincoli, 

gdzie zachował się jego portret). Tyl

ko rok trwał związek Rozjusza ze 

świątynią (1578-1579), ale pozostawi! 

po sobie ślad niezapomniany: wielki 

reprezentant kontrreformacji został 

tu bowiem pogrzebany i uczczony 

pięknym nagrobkiem.

Drugi polski kardynał, który objął za- 

tybrzańską bazylikę i był jej tytular

nym opiekunem - to prymas Stefan 

Wyszyński. Kiedy na wiosnę 1980 r. 

przebywałem w Rzymie, ojciec święty 

Jan Paweł II odprawił uroczystą mszę 

św. w bazylice zatybrzańskiej: polskie 

napisy sąsiadowały z włoskimi, a chór 

złożony z czarnowłosych i czarnoo

kich „gli bambini" wykonał też jedną 

z polskich pieśni religijnych. I jakże tu 

nie mówić o „polskiej” bazylice? 

Niemniej jednak pośród tych wielkich 

nazwisk umyka jeszcze jedno, które 

związane jest z zatybrzańską bazyliką 

bardzo mocno i bezpośrednio: nazwi

sko Tomasza Tretera.

Warto pokrótce przypomnieć kim był 

i czym zasłużył sobie na naszą pa

mięć. Pochodził ze średniozamożnej 

czy wręcz ubogiej rodziny mieszczań

skiej w Poznaniu, urodził się w 1547 r.
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na przedmieściu Chwaliszewo jako 

syn introligatora Jakuba. W 1566 r. 

zaopiekował się uzdolnionym mło

dzieńcem Rozjusz i umożliwi! mu stu

dia w kolegium jezuickim w Branie

wie. Niewątpliwie dobre postępy 

w nauce (już wówczas Treter wykazy

wał swe uwielbienie dla Horacego, do 

którego dziel sporządził indeks, abdy 

w późniejszym okresie naśladował 
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w emblematycznej biografii swego 

opiekuna; Theatrum vittutam D. Sta- 

nislai Hos/7)sklonily kardynała, że po

wołał Tomasza na swego sekretarza 

i w 1569 r. zabrał do Rzymu. Odtąd 

przez dziesięć lat Treter pozostawał 

stale u boku kardynała, aż do tej os

tatniej chwili, gdy zamknął jego oczy 

w dniu 5 sierpnia 1579 r. na zamku 
w Capranica.

Rozjusz, gdy został tytularnym bazyli

ki zatybrzańskiej, natychmiast posta

rał się o kanonię dla swego wycho

wanka, w ten sposób odchodząc ze 

świata pozostawił go na dobrym sta

nowisku, zabezpieczonego na przy

szłoś'. Treter byt wdzięcznym 

sał wydarzenia z życia i cnoty zmarłe

go. I tak stal się - obok Stanisława 

Reszki, o kilka lat odeń starszego 

przyjaciela i także sekretarza Hozju- 

szowego - pierwszym biografem 

wielkiego kardynała.

Tomasz Treter pozostawał członkiem 

kapituły zatybrzańskiej aż do 1593 r„ 

kiedy powrócił na stale do Polski 

(zmarł w 1610 r.), z krótką przerwą 

w latach 1584-1586 (towarzyszył wó

wczas młodemu kardynałowi Andrze

jowi Batoremu w czasie pobytu 

w Rzymie i powrotu do kraju).
Od 1580 r. kolejnym tytularnym kardy

nałem Santa Maria in Trastevere zo

stał Marek Sitticus ab Altemps (zitali- 

wcale nie znał łaciny, a jeden ze 

współczesnych historyków określił 

go mianem „junkierw purpurze"). Był 

przedtem żonaty i miał dwoje dzieci, 

dopiero po owdowieniu przywdział 

szaty duchowne.

Kardynał Altemps był jednak człowie

kiem autentycznie pobożnym, nawet 

można by rzec - dewotem. I w tym 

momencie drogi możnego kardynała 

i „małego polskiego kanonika” nagle 

się spotkały. Niewykluczone bowiem, 

że z namowy Tomasza Tretera Marek 

Sitticus podjął postanowienie wybu

dowania przy zatybrzańskiej bazylice 

kaplicy dla uczczenia ikony Matki Bo

skiej z Dzieciątkiem (zapewne z VI w.), 

Tretera. Rozpoczyna się on od odpisu 

pisma Altempsa, który dość ostro mo

nituje kanoników za to, że go nie 

słuchają i za karę odwołuje ze stano

wiska sekretarza dotychczas pełnią

cego tę funkcję kanonika, a na jego 

miejsce ustanawia... właśnie naszego 

rodaka. Odtąd przez wiele lat piękne 

pismo Tomasza wnosiło krótkie no

tatki dotyczące posiedzeń, postano

wień i innych spraw bazyliki, a od 

czasu do czasu pojawiają się też pió

rem wykonane inicjały, świadectwo 

spontaniczności sztuki Tomasza. 

Włoski historyk sztuki Carlo Bertelli 

opublikował przed kilku laty artykuł 

(w „Paragone - Arte”, nr 327,1977),

1. Fragment nagrobka Roberta Al
tempsa z około 1590 r.

2. Ołtarz śś. Filipa i Jakuba z końca 
XIV w z obrazem T Tretera

3. Sklepienie kaplicy Altempsa z fre
skami Pasquale Cati

4. Fragment dekoracji kaplicy Altem
psa z portretem Piusa IV i kardynała 
Marka Silticusa

5 Fragment wnętrza kaplicy Altemp
sa z freskiem Pasquale Cati Sobór 
trydencki

6. Fragment fresku Pasquale Cati 
w kaplicy Altempsa Promulgacja 
uchwał Soboru Trydenckiego - 
pierwszy z prawej to kardynał Stani
sław Hozjusz

7 T Treter Męczeństwa śś. Filipa 
i Jakuba Apostołow

uczniem: nie tylko postarał się, by 

opiekuna pochowano w zatybrzań

skiej bazylice, nie tylko wygłosił wzru

szającą mowę podczas odbytych tam 

egzekwii, ale ponadto niewątpliwie 

przyczynił się do ustawienia nagrob

ka oraz stworzył, wspomnianą już, 

emblematyczną biografię Rozjusza, 

w której - za pomocą 100 miedziory

tów i tyluż „horacjańskich” ód - opi- 

zowana forma nazwiska tej tyrolskiej 

rodziny magnackiej: von Hoche- 

nems). Ten nepus Piusa IV, spokrew

niony ze św. Karolem Boromeuszem, 

był postacią typową dla swej epoki: 

kardynałem został raczej dzięki 

„układom” - tym razem rodzinnym, 

w rzeczywistości był bardziej typem 

żołnierza z poważnymi mankamenta

mi w wykształceniu (podobno prawie 

otoczonej kultem i zwanej Santa Ma

ria della Clemenza.

Jak się zdaje, starsi kanonicy bazyliki 

zatybrzańskiej nie sprzyjali projekto

wi (uważali zapewne, że jest to niepo

trzebny wydatek), czym bardzo nara

zili się krewkiemu kardynałowi. W ar

chiwum tejże kapituły zachował się 

oryginalny dokument: cały tom w wię

kszości wypełniony pismem Tomasza 

w którym omówił współpracę kardy

nała z polskim kanonikiem, podkre

ślając wysokie walory intelektualne 

i artystyczne Tretera. Aspekt jego ar

tystycznej działalności nie był u nas 

dotychczas zupełnie znany.
Kaplica przeznaczona na pomiesz

czenie czczonej ikony, Sta Maria della 

Clemenza została przybudowana do 

transeptu, w przedłużeniu lewej nawy
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8. Nagrobek Stanisława Hozjusza 
z 1580 r.

9. Pergamin z nadaniami dla bazyliki 
St Maria in Trastevere z miniaturami 
T Tretera

10. Zapisy T. Tretera w tomie akt ka
pitulnych z lat 1583 1599

11. Lekcjonariusz Tomasza Tretera - 
miniatura z papieżem Julianem

12. Lekc/onariusz Tomasza Tretera 
z miniaturą św. Doroty

13. Egzekwie Stanisława Hozjusza 
w bazylice St. Maria in Trastevere 
(miedzioryt T. Tretera z Theatrum vir- 
tutum D. Stanislai Hozii) (zdjęcia 
autora)

bocznej. Jej projektantem byl archi

tekt Martino Longhi, który dla kardy

nała Altempsa wzniósł ponadto dwa 

pałace (jeden z nich w Rzymie). Prace 

rozpoczęto w 1584 r. i natychmiast 

natrafiamy na ślad działalności Trete

ra. W miejscu, gdzie miano w ścianie 

transeptu przebić arkadę wejściową 

doU apli cy, stal ołtarz połączony z na

grobkiem kardynała Filipa d'Alenęon 

(zmarłego w 1397 r.). Była to dość 

charakterystyczna dla gotyckiej plas

tyki rzymskotoskańskiej struktura 

baldachimowa ze wspartymi na krę

conych kolumnach szczytami z relie

fami i fugurkami. Płyta nagrobna z re

liefowym przedstawieniem zmarłego 

znajdowała się zapewne w tle owego 
ołtarza. Otóż Treter zadbał, aby ta 

cenna pamiątka nie uległa zniszcze
niu. Ołtarz przesunięto pod boczną 

ścianę, tworząc przyścienne retabu
lum. Oczywiście utracił on formę wol

no stojącego baldachimu, lecz ocalał, 

co więcej - ocalała też płaskorzeźba 

oraz figurki z tylnej strony: tę pierw

szą połączono z wmurowanym obok 

nagrobkiem d'Alenęona, te drugie 

umieszczono nad portalem wejścio

wym bazyliki. W ołtarzu powstała 

w związku z jego nową formą pusta 
przestrzeń pośrodku. I Tomasz Treter 

wypełnił ją namalowanym przez sie

bie obrazem, przedstawiającym Mę

czeństwo apostołów Filipa i Jakuba, 

a-w narożniku umieścił popiersie kar

dynała d'Alengon w typowo średnio

wiecznym, wotywnym ujęciu (jako 

oranta).

Obraz Męczeństwa apostołów Filipa 

i Jakuba jest jedynym, jak dotychczas, 

pewnym obrazem olejnym naszego 

artysty-amatora, tak bowiem należy 
określić Tomasza Tretera, który do

tychczas znany był jako rysownik i ry

townik. Obraz wskazuje na to, że ka

nonik zafascynowany był modną wó

wczas w Rzymie twórczością Nicolo 
Circignani, zwanego il Pomarancio, 

autora cyklów fresków (jeden z nich 

zachował się w rzymskim kościele S. 

Stefano Rotondo), który z niebywa

łym okrucieństwem i zarazem szcze

gółowością opowiadał swym pędz

lem męczeństwa świętych - wątek tak 

charakterystyczny dla ikonografii po- 

trydenckiej (zwrócił na to już uwagę 

niezastąpiony Emile Mdlę). U Tretera 

występują elementy zaczerpnięte 

z fresków Pomarancia, tyle że kolo

rystyka jest o wiele ciemniejsza, rzec 

by można ,,północna", a „portret" 

d'Alengona jest wyraźnym trybutem 

gotyckiej tradycji.

Przypomnijmy, że wspomniany już 

nagrobek Stanisława Hozjusza znaj

duje się po prawej stronie apsydy i od

znacza się świetnym ujęciem portre

towym głowy polskiego kardynała. 

Nie wiemy, kto by! wykonawcą, choć 

wiadomo, że istniał na wykonanie te

go pomnika kontrakt zawarty ze Sta

nisławem Reszką przez trzech rzeź

biarzy z Flandrii. Niderlandzkich przy

byszy było jednak wówczas wielu, byli 

świetnymi nieraz technikami i trudno 

przyjąć jako pewną jakąkolwiek atry- 

bucję. Możliwe, że autorem owego 

tak psychologicznie pogłębionego 

biustu był Nicolo Fiammingo, zwany 

Pippi da Arras (w rzeczywistości na

zwisko jego brzmialo Mostaert), ale 

pewności nie mamy. W kilka lat po 

wykonaniu nagrobek Hozjusza został 

przyozdobiony dekoracją malarską, 

wykonaną w 1586 r. przez również 

z nazwiska nie wymienionego mala

rza Nicolo. Są to iluzjonistycznie ujęte 

personifikacje cnót wieńczące nagro

bek. Drobiazg, ale nie bez znaczenia! 

Dotychczas nie zwrócono uwagi na 

to, że symetrycznie do nagrobka Hoz

jusza znajduje się po lewej stronie 

apsydy umieszczony niemal analogi

czny nagrobek wystawiony dla młodo 

zmarłego syna kardynała Marca Sitti- 

cusa - Roberta Altempsa. I tu również 

anonimowy wykonawca stworzył 

świetny portret rzeźbiarski. I tu - ale 

już w rzeźbie - wykonane zostały 
w zwieńczeniu alegoryczne postacie. 

A że Treter był zapewne inspiratorem 

formy i usytuowania, a może także 

dokonał wyboru wykonawcy, świad

czy waga, jaką przykładał do obu na

grobków. Bowiem na miedziorycie nr 
85 z Theatrum virtutum D. Stanislai 

Hosii, przedstawiającym egzekwie 

Hozjusza we wnętrzu zatybrzańskiej 

bazyliki, widnieją oba nagrobki, choć 

oczywiście jest to niezgodne z chro

nologią: w momencie uroczystości 

żałobnych przecież żaden z nich nie 

był jeszcze wykonany.
I wreszcie sama kaplica Altempsa. Do 

1587 r. ukończona była jej architek

tura i przystąpiono do wykonywania 

dekoracji wnętrza. W kontrakcie za
wartym z malarzem Pasquale Cati za

znaczono wyraźnie, że będzie się on 
stosował do wskazówek Tretera (.....

sara tenuto fare il delto lavoro di pit- 

tura in tanti quadri secondo li sara 
detto e dimonstrato da un Cano- 

nico..").

Kaplica ma kształt prostokąta i pros

tą, szlachetną artykulację ścian. Na

krywa ją spłaszczona, ośmiopolowa 
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kopula o bogatej dekoracji stiukowej. 

pomiędzy którą w większych i mniej

szych polach rozmieszczone są sceny 

z życia Marii Panny. Na osi wejścia 

umieszczony ołtarz zawiera czczoną 
ikonę Sta Maria Della Clemenza. a po

nad ołtarzem wyobrażono podwójny 

portret: Piusa IV i jego neposa - kar

dynała Altempsa (ujęcie wyraźnie na

wiązujące do portretu Pawia III z ne- 

posami pędzla Tycjana; Neapol, Ca- 

podimonte). Najbardziej jednak inte

resująco przedstawiają się dwie duże 

sceny na ścianach bocznych: na jed

nej wyobrażona została ostatnia sesja 

Soboru Trydenckiego (zakończona 3 

grudnia 1563 r.) z alegoryczną grupą 

postaci na pierwszym planie, na dru

giej - promulgowanie bulli Benedic

ts Deus, w której Pius IV zatwierdza) 

postanowienia. Jeśli porównać te 

sceny z miedziorytami Tretera z Thea- 

trum virtutum. nie może ulegać wąt

pliwości, że to on dal Pasquale Cati 

ogólną koncepcję, a ten tylko realizo

wał ów program. Byl bowiem mala

rzem sprawnym, lecz pozbawionym 

inwencji, dobrym, a nawet chwilami 

błyskotliwym rzemieślnikiem, ale pra

wdziwym artystą (choć tylko dyletan

tem i amatorem) okazał się Treter, 

opracowując niezwykle interesujący 

program ideowy, wyraźnie kontrre- 

formacyjny. łączący pradawny kult 

wizerunku Sta Maria della Clemenza 

z odnową kościoła w epoce potryden- 

ckiej. Zresztą sam pomysł zrealizowa

nia osobnej kaplicy, jako sanktuarium 

dla przechowywania czcią otoczone

go obrazu, jest zjawiskiem nowator

skim. Dotychczas uważano, ze pierw

szą tego rodzaju kaplicą była w Rzy
mie sykstyńska przy bazylice Santa 

Maria Maggiore (przechowywany jest 
tam obraz Matki Boskiej Śnieżnej). 

Okazuje się, w świetle najnowszych 

badań, że wyprzedziła ją o kilka lat 

kaplica Altempsa.

Carlo Bertelli zwrócił uwagę na dwa 

dalsze zabytki związane i z Treterem, 

i z zatybrzańską bazyliką, Sątominia- 

tury, a mianowicie dwa pergaminy 

oprawne w ramki, zawierające odpisy 

ważnych dokumentów związanych 

z bazyliką, oraz tzw. Lekcjonariusz 

(obecnie w zbiorach Biblioteca Na- 

zionale di Roma). Pergaminy noszą 

wyraźną sygnaturę (przy czym Treter 

podkreślał w niej swe pochodzenie: 

„Thomas Treterus Polonus") i datę 

wykonania: rok 1579, a więc powstały 

jeszcze za życia Rozjusza i zresztą 

oba zawierają, pomiędzy innymi, herb 

polskiego kardynała. Teksty nadań 

i papieskich breve ujęte są w obu 

pergaminach dekoracyjną barwną 

bordiurą z ornamentami i licznymi 

przedstawieniami figuralnymi. Znaj

dujemy tam m.in. podobiznę ikony 

Sta Maria della Clemenza, a także 

popiersia świętych, szczególnie 

czczonych w bazylice, jak również 

postacie proroków. Oba te dzieła 

świadczą bardzo dobrze o umiejęt

nościach Tretera jako miniaturzysty 

(od tej strony również dotychczas był 

niemal nie znany), choć przecież swą 

twórczość artystyczną uprawiał nieja

ko ubocznie, obok obowiązków se

kretarza i kanonika.

Drugie miniatorskie dzieło nie zostało 
nigdy skończone. Ów Lekcjonariusz 

(tytuł nadany jest wtórnie, zgodnie 

z zawartością) ma na stronie tytuło

wej wymazany napis (tytuł? dedyka

cja?), ale zachował się tu emblemat 

naszego rodaka: krzyż opleciony wę

żem z dewizą „hoc sapę". Niewielkie

go formatu tom (24,3 x 17 cm) w skó

rzanej oprawie ze złoceniami zawiera 

karty z białego cienkiego pergaminu. 
Zapisany jest mniej więcej w 80%, ale 

pod koniec widoczne jest ustawanie 

pracy: tu i ówdzie brak miniatury i ini

cjału, choć tekst został zapisany. 

Wreszcie zostają już tylko białe, puste 

karty.

Lekcjonariusz zawiera modlitwy na 

różne dni roku, związane z tymi świę

tymi, których relikwie przechowywa

ne są w bazylice Sta Maria in Traste- 

vere. Każda część poświęcona kolej

nemu świętemu rozpoczyna się od 

przedstawiającej go miniatury, cza

sem niewielkiej, wypełniającej tylko 

połowę karty, wyjątkowo - jak w wy

padku przedstawienia męczeństwa 

św. Apolonii - całą. Treter przedsta

wiał świętych w pewnej jakby izolacji, 

nie zakładając tła i sygnalizując za

ledwie grunt, na którym stoją. Rysu

nek dość sprawny, wzory niewątpli

wie zaczerpnięte z ówczesnego mala

rstwa późnego renesansu i manieryz- 

mu, gdzie do pewnego stopnia kon

wencją i rutyną stal się kontrapost, 

drapowanie szat, gesty i mimika. Nie 

są to niewątpliwie samodzielne two

ry: wyrosły na gruncie panującej wó

wczas mody, ale ukazują sprawność 

rysownika. Kolorystyka jest stosun

kowa skromna, ciepła, jakby nieco 

wytłumiona. Efektownie przedstawia 

się sam tekst, spisany bardzo szla

chetną renesansową minuskulą, 

z niewielkimi i skromnymi, ale dobrze 

spełniającymi swą funkcję inicjałami 
(duże liter/w kwadratowych lub pros

tokątnych ramkach, złote na barw

nym. wzorzystym tle).

' Jak już wspomniałem, rękopiswpew- 

nym momencie się urywa. Niestety, 

w miejscu z naszego punktu widzenia 

bardzo ważnym: bowiem po zbiorze 

modlitw następują dane dotyczące 

zatybrzańskiej bazyliki. I tak na karcie 

51 znajdujemy opis obrazu Sta Maria 

della Clemenza (z opisu wynika, że 

nie było jeszcze wówczas kaplicy Al

tempsa, że obraz przechowywano 
wówczas w kaplicy Św. Stefana „po 

lewej ręce od głównego wejścia"). 

Dalej (karta 53) następuje dokładny 

wykaz relikwii przechowywanych 

w bazylice, w tym także pamiątek 
z Ziemi Świętej (kamień z grobu 

Chrystusa, krzyż z „bramy złotej" 

w Jerozolimie). Wreszcie na kartach 

53 i 54 znajduje się zbiór inskrypcji 

znajdujących się w bazylice, 

a w szczególności tych, które objaś

niają dekorację mozaikową. I tu ury

wa się Lekcjonariusz.

Wielka szkoda, że Treter nie ukończył 

swego dzieła, że nie wykonał mi ni at u - 

ry będącej podobizną cudami słyną

cej ikony (pozostało tylko puste miej

sce) i że nie poprowadził dalej tej 

swoistej „inwentaryzacji" bazyliki. To 

właśnie za ową znajomość starożyt

nej świątyni chwalił go Altemps 

w swym piśmie do zatybrzańskiej ka

pituły. określając go jako „gorliwego 

w służbie tegoż kościoła i oddającego 

się z zapałem i wnikliwością objaśnia

niu starożytności, relikwii i innych 

znakomitych zabytków tej świątyni..." 

Nie wiadomo, dlaczego Treter nie 

ukończył pracy. Niewiadomo, dlacze

go i kto (prawdopodobnie sam autor) 

wymazał napis na karcie tytułowej 

Być może pomiędzy „małym polskim 

kanonikiem" a potężnym kardynałem 

doszło do jakichś nieporozumień 

i Treter postanowił zmienić dedyka

cję. Bowiem to, co zachowało się 

w owym frontyspisie: architektonicz

ne obramienie, świadczy, że chyba 

Lekcjonariusz byl pierwotnie prze

znaczony dla Altempsa, ponieważ ob

ramienie to jest naśladownictwem 

obramień okiennych zastosowanych 

przez Longhiego w pałacu wzniesio

nym dla kardynała, w których wyko

rzystano motyw heraldyczny wzięty 

z herbu Marka Sitticusa - głowy by

ków i sznury kapelusza kardynalskie

go. Wydaje mi się jednak, że strona 

anegdotyczna związana z odkrytymi 

przez Bertel lego dziełami T retera jest 

interesująca, ale nieistotna dla głów

nego problemu: pełniejszej znajo

mości twórczości tego „rzymskiego 

Polaka", który - pomimo przeszło 20 

lat spędzonych w Italii - nie zapom

niał nigdy o swej ojczyźnie, pilnie 

podkreślał swą polskość (skoro samo 

nazwisko nie stanowiło dostateczne

go świadectwa) i na starość powrócił 

do kraju, kilkanaście lat poświęcając 

z kolei diecezji warmińskiej i bazylice 

fromborskiej, przy której osiadł jako 

jej kustosz.

Treter poszedł drogą wskazaną mu 
przez jego wychowawcę - Stanisława 

Rozjusza. Spełnił pokładane w nim 

nadzieje - był niewątpliwie godnym 

swego stanowiska kapłanem, mrów- 

czp pracowitym i rzetelnym w wyko

nywaniu swych obowiązków. Dziś 

nam jednak trochę żal, że przy okazji 

zaniedbał ów niezwykły dar, który po

siadał - artystyczne zdolności. Ani 

w dziedzinie literatury pięknej, ani 

w historiografii nie zajął zbyt wysokie

go miejsca. Nie zajął go też wdziedzi- 

nie twórczości plastycznej, pozosta

jąc artystą dyletantem, uzdolnionym, 

czujnie reagującym na nowe prądy 

i gusta, ale związanym brakiem owe

go technicznego przygotowania, któ

re dałyby mu niewątpliwie szersze 

studia malarskie.

Tomasza Tretera - pomimo owego 

dyletantyzmu - uznać i tak wypada za 

jednego z najwybitniejszych grafików 

działających w Polsce XVI w. Był zara

zem w naszym kraju jednym z najory

ginalniejszych twórców posługują

cych się tak modną wówczas emble- 

matyką (łączenie obrazu i słowa), przy 

czym jako jedyny byl wyłącznym i sa

modzielnym autorem i rycin, i tekstów 

(obok wspominanego już parokrotnie 

Theatrum virtutum jest także autorem 

cyklu rozmyślań ascetycznych, ilus

trowanych rysunkami, które rytował 

jego wychowanek i bratanek zarazem 
Błażej Treter w tomie Symbolica vitae 

Christi meditatio). \N tym niespełnio

nym może do końca artyście rysuje 

się. niestety, ówczesny stosunek Po

laków do sztuki. We Włoszech pozna

no się na nim i jeden z najpotężniej

szych ludzi ówczesnego kościoła zle

cił mu odpowiedzialne zadanie ułoże

nia programu fundowanej przez sie

bie kaplicy, a papież Grzegorz XIII 

nobilitował dopuszczając do własne
go rodzinnego herbu - „Smoka" Bu- 

oncompagnich. W Polsce nikt nie za

interesował się chociażby wydaniem 

opracowanych przez Tretera cyklów 

miedziorytniczych. Pozostaje jedna 

pociecha: bazylikę Santa Maria in 

TrasteVere. tę która wchodzi w skład 

siedmiu głównych bazylik Wiecznego 

Miasta, wolno nam określić mianem 

„polskiej" i to dzięki nie tylko kardy

nałom z naszego kraju, związanym 

z nią przed czterystu laty i obecnie, 

ale także dzięki owemu „piccolo ca- 

nonico Polacco", który byl jednym 

z najkulturalniejszych i najinteligent

niejszych mieszkańców ówczesnego 

Rzymu.

Tadeusz Chrzanowski
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z zagranicy
Perły „złotego stanu” USA
Kalifornia nosi nazwę ,złotego sta

nu" i to-jak sądzę-nie tylko dlatego, 

że niedaleko obecnej stolicy stanu 

Sacramento 24 stycznia 1848 r. James 

Marshall pierwszy znalazł przypadko

wo grudki złota, dając początek „go

rączce złota", która ogarnęła wkrótce 
Kalifornię, Stany Zjednoczone i resztę 

świata.

Krajobraz Kalifornii złoci też słońce, 

szczególnie latem, kiedy łagodne 

wzgórza pokryte są spalonymi, żółty

mi trawami, a gleba i skały mają kolor 

jasnego ugru. Złotem Kalifornii jest 

łagodny klimat, piękny, zróżnicowany 

krajobraz od wybrzeża Oceanu Spo

kojnego na zachodzie do skalistych 

gór Sierra Nevada na wschodzie, od 

iglastych lasów z potężnymi sekwoja

mi (najwyższe drzewa na świecie) na 

północy do złotych piasków pustyni 

na południu, przez wielką równinę 

w środku, ze wspaniale rozwiniętym 

rolnictwem i sadownictwem, pierw

szym pod względem ilości plonów 

i różnorodności hodowanych gatun

ków w USA. Wspomnę jeszcze tylko, 

ze poza Chinami San Francisco jest 

drugim największym skupiskiem Chi

ńczyków na świecie, nie licząc Japoń

czyków i innych nacji Dalekiego 

Wschodu (z Kalifornii patrząc: Zacho

du). Wielość tradycji i kultur jest cha

rakterystyczna dla całych Stanów Zje

dnoczonych, ale w Kalifornii widać to 

szczególnie wyraźnie. W tej wielości 

poczesne miejsce zajmuje wpływ kul

tury hiszpańsko-meksykańskiej. Tłu

maczy to historia tego obszaru.

Pierwszym europejskim odkrywcą 

obecnej Kalifornii był w 1542 r. Juan 

Rodriguez Cabrillo, Portugalczyk 

w służbie królestwa Hiszpanii. Z Hisz

panami rywalizowali wówczas Angli

cy, toteż nic dziwnego, że w 1579 r. Sir 

Francis Drake w imieniu angielskiej 

królowej Elżbiety I nazwał ten ląd No

wym Albionem, ale od 1602 r. hiszpa

ńska nazwa „California” zwyciężyła, 

jak zresztą i ogólne wpływy Hiszpa

nów, którzy w pierwszym okresie 

przywiązywali niezbyt dużą wagę do 

tej części Ameryki. Dopiero w drugiej 

połowie XVIII w., kiedy zwiększyły się 

naciski kolonizacyjne Brytyjczyków 

z głębi kontynentu i Rosjan wzdłuż 

wybrzeża od Alaski do poziomu mniej 

więcej obecnego San Francisco, Hi

szpanie rozpoczęli systematyczną 

kolonizację Kaliforniii W 1769 r. wy

ruszyła z Meksyku zorganizowana 

pod dowództwem Gasparade Portola 

wyprawa lądem i morzem, która zało

żyła pierwszą placówkę w San Diego. 

Następne punkty kolonizacyjne - to 

obecne miasta Santa Barbara, Mon

terey, Los Angeles, San Jose. San 

Francisco i inne. Centrum adminis

tracyjnym i wojskowym było Monte

rey. Następne półwiecze (1769-1822) 

było okresem wspaniałego rozwoju 

tzw. misji.

W 1822 r. Meksyk, a wraz z nim Kali

fornia oderwały się od Korony Hisz

pańskiej. ogłaszając niezależność. 

W 1846 r. wybuchła wojna amerykań- 

sko-meksykańska (zakończona 

w 1848 r.), w wyniku której Kalifornia 

przypadła Stanom Zjednoczonym 

i w 1850 r. oficjalnie stała się 31 sta
nem-Stanów Zjednoczonych ze stoli

cą w Sacramento.

W XX w. Kalifornia, podobnie jak całe 

Stany Zjednoczone, przechodzi burz

liwy rozwój przemysłowy i daleko idą

ce przeobrażenia, zawsze jednak za

chowuje swoją odrębność w ogólnym 

charakterze, w temperamencie mie
szkańców, w różnicach kulturowych 

i... w pewnej opozycji do wschodnich 

stanów.

Wróćmy jednak do okresu hiszpań

skich misji. Anektowanie Kalifornii 

nastąpiło w tym czasie w zasadzie 

w sposób pokojowy, etapami, przez 

zakładanie klasztorów franciszkań

skich, tzw. misji, wespół z małymi 

garnizonami wojskowymi, tzw. presi

dio, które czuwały nad ich 

bezpieczeństwem. Misje były za

mkniętymi jednostkami gospodar

czymi, skupiającymi się wokół Indian, 

wśród których prowadzono pracę mi

syjną i cywilizacyjną. Zakładano je 

w odstępach mniej więcej jednego 

dnia drogi wzdłuż tzw. Drogi Królew

skiej (el Camino Real), ciągnącej się 

od San Diego do San Francisco. Jed

nymi z pierwszych misjonarzy franci

szkańskich byli Juan Crespi, Franci

sco Gomez i Junipero Serra. Teri os

tatni był założycielem większości mis

ji i uznany jest za ich patrona.

Misje zakładano zazwyczaj na planie 

prostokąta. W jednym z boków usytu

owany był kościół, w pozostałych 

trzech - zabudowania klasztorne i go

spodarcze, a pośrodku znajdował się 

obszerny dziedziniec ze studnią lub 

fontanną. Do kościoła przylegał nie

duży cmentarz. Budulcem była su

szona cegła, ceramika, kamień 

i drewno.

Kościół budowano na planie wydłu

żonego prostokąta, z prezbiterium tej 

samej szerokości, co jedyna zresztą 

nawa przykryta dwuspadowym, ni

skim dachem pokrytym dachówką. 

Przy większych budowlach mury 

wzmacniano przyporami, szczegól

nie w wypadku stosowania sklepienia 

beczkowego, które jest raczej rzad

kością, przeważa strop drewniany. 

Fasada kościoła ma zwykle trójkątny 

lub profilowany szczyt, półkolumny 

lub pilastry, sklepiony półkoliście po-

1

2

3
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1. Rozmieszczenie misji wzdłuż tzw. 
drogi Królewskiej w Kalifornii

2. Fragment kuchni w misji San Car
los Borromeo

3. Fragment kuchni w misji San Car
los Borromeo

4. Misja Santa Clara de Asis (1777 r.)

5. Misja Santa Barbara (1786 r.)

6 Misja San Juan Bautista (1797 r.)

7. Misja San Miguel Arcangel (1797 
r.)

8 Pokryte freskami wnętrze kościoła 
misji San Miguel Arcangel (repr Z 
Dubiel)

rta! i centralne okno. Bogatsze koś

cioły flankowane są przy fasadach 

jedną lub dwiema wieżami z dzwonni

cą. Mniejsze zadowalały się małymi 

dzwonnicami wolno stojącymi. Wię

kszość zabudowań misji jest otoczo

na podcieniami na murowanych pół

kolistych arkadach lub na drewnia

nych slupach. Białe malowane wa

pnem ściany w połączeniu z czerwie

nią dachówek i głębokimi cieniami 

arkad dają ekspresywne działanie 
bryły i koloru. Całość tonie zazwyczaj 

w otoczeniu starych bujnych drzew, 

palm i kaktusów.

Wnętrza są niezwykle proste, często 

polichromowane, o skromnych moty

wach architektonicznych i roślin

nych. Nastawa ołtarzowa zajmuje ca

łą ścianę prezbiterium; w bogatszych 

kościołach jest ona drewniana i poli

chromowana, w uboższych tylko na

malowana na ścianie. W większych 

kościołach mamy dwa lub cztery ołta

rze boczne i płytki chót muzyczny. 

Wyposażenie jest raczej skromne, ale 

bardzo swojskie, bowiem obrazy 

i rzeźby przypominają naszą prowin

cjonalną sztukę barokową XVIII w.

Jak już była mowa, najwspanialszy 

okres rozwoju misji przypada na lata 

1769-1822. Wraz z uzyskaniem 

w 1822 r. niepodległości przez Me

ksyk zaczyna się ich upadek gospo

darczy. W latach 1834-1836 misje zo

stały sekularyzowane, a dobra miały 

zostać rozparcelowane i rozdane In

dianom. W rzeczywistości dostały się 

w ręce różnych spekulantów, którzy 

w krótkim czasie doprowadzili dawne 

misje do ruiny i to zarówno jako jed

nostki gospodarcze, jak i zespoły ar

chitektoniczne. W dziele zniszczenia 

czas i trzęsienia ziemi rywalizowały 

z ludźmi.

Po przyłączeniu Kalifornii do Stanów 

Zjednoczonych ponownie przekaza

no w 1865 r. misje Kościołowi katolic

kiemu w Kalifornii, przede wszystkim 

ich prawowitym właścicielom, tj. fran

ciszkanom. Cóż z tego, kiedy wię

kszość misji była już zrujnowana. Do

piero w początku XX w. zaczęło się 

w Kalifornii zainteresowanie prze

szłością, w tym takżemisjami. Władze 

stanowe. Kościół, różne stowarzysze

nia i prywatni mieszkańcy Kalifornii 

zaczęli zbierać fundusze, prowadzić 

badania historyczne i architektonicz

ne, konserwować i odbudowywać 

misje. Dzisiaj prawie wszystkie misje 

(21) są ponownie odbudowane, cho

ciaż jeszcze niecałkowicie. Służą jako 

kościoły, klasztory i muzea. Są jedną 

z największych atrakcji turystycznych 

Kalifornii, a nawet całych Stanów Zje

dnoczonych. Przyciągają swoim 

prostym pięknem architektonicznym, 

starością, są bowiem świadectwem 

przeszłości jakże różnym od współ

czesnej Kalifornii. Przybyszowi z Pol

ski, oprócz ich barokowego wyposa

żenia, bliski jest także wysiłek podnie

sienia zabytku z ruiny.

Dzisiaj misje te, położone przy turys

tycznym szlaku wzdłuż wybrzeża 
Oceanu Spokojnego - dawnej el Ca

mino Real, są perłami architektury 

kalifornijskiej, perłami przyozdabia

jącymi ..złoty stan".

Bolesław Bielawski
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Trzy twarze Elefanty
Każdego ranka z mola 
Apolla obok „Bramy Indii” 
i nowoczesnego, najdroż
szego niegdyś hotelu 
świata „Taj Mahal” wyru
szają lodzie motorowe, 
wioząc setki turystów 
z całego świata na odległą 
o 10 km od Bombaju i kilka 
wieków w czasie wyspę 
Elefantę. Niewielka ta wy
sepka zwana jest przez 
Hindusów Gharapuri. 
Swoją obecną nazwę 
otrzymała pięć wieków te
mu, kiedy przybyli tu Por
tugalczycy i znaleźli na 
jednym ze wzgórz wyspy 
olbrzymią rzeźbę słonia. 
Według legendy, średnio
wieczny król hinduski Pu- 
lakesin miał tu wykutą 
w skale świątynię. Wysep
ka kryje skarby dawnej 
hinduskiej rzeźby sakral
nej. Dziś jest tu sześć słyn
nych skalnych świątyń 
hinduistycznych poświę
conych Sziwie. Są one 
właściwie monolityczną, 
olbrzymią rzeźbą, wszyst
kie wykonane z jednej bry
ły kamiennej.
Każdego turystę przyby
wającego na wyspę ude
rzają dwie rzeczy: brudna, 
pokryta tłustymi plamami 
oleju woda Morza Arab
skiego (bliskie sąsiedztwo 
bombajskiego portu) i bo
gata, prawie tropikalna ro
ślinność wyspy.
Po wylądowaniu na Ele- 
fancie po 120 stopniach 
wchodzi się na wzgórze tą 
samą drogą, którą 13 wie
ków temu wprost do świą
tyni wspinali się pielgrzy
mi. Co wygodniejszych 
„saabów i memsaab” 
czterech dziarskich traga
rzy za dwa dolary wnosi 
w wygodnych lektykach 
wprost do głównego san
ktuarium Ganesha-Gum- 
pha. Po drodze kobiety 
ubrane w zielone sari, 
przeplatane złotą lub sre
brną nicią, z olbrzymimi 
koszami na głowie, sprze
dają patyczki z drzewa 
„nim”, używane w Indiach 
jako szczoteczka do zę

bów. Klientów raczej ma
ło, bo Elefanta jest dzisiaj 
wyspą turystów. Kobiety 
więc za parę rupii bardzo 
chętnie pozują do zdjęć, 
podobnie jak i ich kole
żanki z wielkimi miedzia
nymi dzbanami na głowie, 
którymi noszą wodę. Nie

wątpliwie stanowią dużą 
atrakcję dla fotoama- 
torów.
W połowie wysokości 
wzgórza, po minięciu bra
my, gdzie kupuje się bilet 
i wynajmuje przewodnika, 
wkraczamy do głównej ja
skini. Przy wejściu do 
świątyni stoją masywne 
postacie „dwarapala”, 
czyli strażników. Za tą 
rzeźbą jest dziedziniec 
z bardzo niskim piedesta
łem. Dziś stoi pusty. Kie
dyś był siedliskiem byka 
Nandi - świętego wierz
chowca Sziwy. Główne 
sanktuarium uderza nie
zwykłą prostotą i suro
wością. Na wprost wejścia 
znajduje się słynna Ma- 
heshamurti, wysoka na 
ponad 6 m rzeźba, przed
stawiająca głowę Sziwy 
o trzech twarzach. Stąd 

zwana jest popularnie Tri- 
murti - Trzy Twarze Ele
fanty. Pierwsza z lewej to 
Sziwa Ghora, niszczyciel 
z symbolami śmierci - 
czaszką i wężem. Po pra
wej Sziwa przedstawiony 
jest jako Saumya - obroń
ca wszechświata. Medytu
jąca środkowa twarz obra
zuje Sziwę jako Stworzy
ciela.
W głównej świątyni znaj

duje się dziewięć rzeźbio
nych scen z panteonu hin
duskiego. Najciekawsze 
z nich to: Sziwa jako bóg 
tańca - Nataradża, w kos
micznym pląsie Tandawy, 
wieloręki Sziwa zwycięża
jący demona ciemności 
oraz scena zaślubin z jego 
małżonką Parwati. Zjedną 
z kolejnych rzeźb wiąże 
się legenda obrazująca 
znaczenie rzeki Ganges 
w życiu Hindusów. We
dług podania, starożytny 
król Bhagirata podczas 
odbywania pokuty za po
pełnione grzechy wezwał 
Ganges, aby zstąpił z nie
bios. Rzeka zgodziła się, 
lecz jej zejście na ziemię 
groziło zniszczeniem lu
dzkości siłą upadku wody. 
Wtedy król zażądał od Szi
wy, aby utrzymał spiętrzo
ne wody w swojej głowie. 

na co bóg łaskawie przy
stał. Centralną postacią 
tej rzeźby jest Sziwa wraz 
z trójgłową boginią Gan- 
ga. Trzy jej głowy symboli
zują trzy święte rzeki hin
duskie: Ganges, Jamune 
i podziemną Saraswati. 
U stóp bóstwa klęczy po
kutujący król, a wokół ze
brane są obserwujące ca
łą scenę boginie i bo
gowie.

W najmroczniejszym ką
cie świątyni umieszczony 
jest przedmiot najwię
kszego kultu. To lingam - 
falliczny symbol życia 
i energii. Każdego ranka 
pierwsze promienie słoń
ca padają na obły, kopu
lasto zakończony słup. 
Nie sposób nie dostrzec 
uderzającego podobieńs
twa jego kształtu do odda
lonego o dziesięć kilome
trów, zbudowanego na 
wprost świątyni Yeaktora 
atomowego Trombaj.
Po godzinnej podróży sta
teczkiem znowu możemy 
się znaleźć w centrum 
współczesności, która tak 
ściśle wiąże się w Indiach 
z wielowiekową tradycją.

Dorota i Witold Sieczko

Maheshamutri - rzeźba przedstawia
jąca głowę Sziwy o trzech twarzach
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O samowarach
i klubie 
kolekcjonerów
Moja kolekcja liczy 80 sztuk samowarów róż

nych typów i różnych marek fabrycznych. 

Wszystkie opalane są węglem drzewnym, 

z wyjątkiem dwóch na spirytus denaturowa

ny. Większość samowarów pochodzi z Rosji 

i to przeważnie z Tuty. Zaznaczam, że nie 

zbierałem samowarów obecnej produkcji, 

najpóźniejsze pochodzą sprzed pierwszej 

wojny światowej. Poza samowarami rosyjski

mi w mojej kolekcji znajduje się sześć egzem

plarzy wyprodukowanych w firmach warsza

wskich i te uważam za najcenniejsze oraz 

jeden prawdopodobnie francuski, jeden nie

miecki, jeden z Bliskiego Wschodu. Zbiór jest 

o tyle ciekawy, że nie ma w nim dwóch 

egzemplarzy identycznych, to znaczy, że je

żeli nawet zbliżone są w kształcie, to różnią 

się opracowaniem detalu. Prawie każdy po

siada tackę, czarkę i kominek, a poza tym 

wszystkie są pełnosprawne.

Jak zbierałem?

Samowary do swojej kolekcji zbierałem oko

ło 25 lat. Początkowo nie zetknąłem się z oso

bą o tych samych zainteresowaniach; prawie

zbiory i zbieracze
nikt na samowary nie zwracał uwagi. W Pol

sce by) to zresztą okres, gdy sprawą najistot

niejszą było zaopatrzenie domu w żywność, 

zdobycie mieszkania i najniezbędniejszych 

sprzętów.
Obecnie bardzo często spotykam się z pyta

niem, w jaki sposób mogłem zgromadzić taki 

zbiór. Rzeczywiście, w tamtym czasie byłem 

pracownikiem umysłowym bez żadnych do

datkowych dochodów, a miałem na utrzyma
niu rodzinę. Warto więc wyjaśnić tę sprawę. 

Początek stanowiły dwa samowary, które 

otrzymałem od swoich rodziców i rodziny 
mojej żony. Uważałem wówczas taki dar za 

bezwartościowy i bezużyteczny. Ale od tego 

zaczęło się... W ostatnich 20 latach przed 

przejściem na emeryturę praca moja związa

na była z częstymi wyjazdami na prowincję. 

Po załatwieniu spraw urzędowych, dysponu

jąc wolnym czasem, wyruszałem zwykle na 

miejscowy targ. Tam, pośród różnych przed

miotów i rupieci, uważanych wówczas za 

bezwartościowe starocie, natykałem się stale 

na samowary o odmiennych kształtach od 

tych, które posiadałem. Pomyślałem, że ku

pując coraz to inne samowary mógłbym 

z czasem dojść do jakiejś oryginalnej kolek

cji. Mój projekt był tym bardziej realny, że 

wszystkie te przedmioty często były bardzo 

tanie ze względu na brak popytu, przez co 

zakup nie mógł nadszarpnąć mojego budże

tu. Kupowałem egzemplarze nawet uszko

dzone i z brakami. Robiłem to zresztą celowo, 

gdyż przy wytężonej pracy umysłowej czas 

poświęcony na reperacje, uzupełnianie bra

ków, usuwanie uszkodzeń był cennym rela

ksem.
Dużo samowarów nabyłem również w War

szawie, na targowisku przy ulicy Grochow

skiej, a po jego zlikwidowaniu na targu znaj

dującym się wówczas przy ulicy Skaryszew

skiej. Tam zaczęli sprzedawać starocie, 

a w tym i samowary, handlarze penetrujący 
cały obszar Polski. Udawało mi się też kom

pletować samowary z pojedynczych części 

oryginalnych, odpowiadających ich pierwo

wzorowi. Z czasem, w miarę zwiększania się 

popytu na samowary, zresztą nie ze względu 
na ich przydatność w gospodarstwie domo

wym, przywożono je z głębi ZSRR, gdyż nie 

istniały wówczas zakazy wywozu. W Rember

towie i na targowisku tzw. Wolumenie (nazwa 

od ulicy w Warszawie, gdzie targ staroci 

został otwarty parę lat temu) ze względu na 

wysokie ceny, wystawianie do sprzedaży 

przeważnie egzemplarzy oszpeconych pole

rowaniem oraz brak oryginalniejszych typów 

- nie dokonuję już zakupów. Niektóre war-
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tościowsze okazy nabywałem w salonach 

„Desy". Pewna liczba samowarów mojej ko

lekcji pochodzi z wymiany, jakiej dokonałem 

w warszawskim Klubie Kolekcjonerów, któ

rego byłem współzałożycielem i w którym 

sprawowałem funkcję prezesa przez osiem 

lat.
Po skompletowaniu części i zmontowaniu 

samowara przystępowałem do jego oczysz

czenia lub poddawałem go reperacji. Miałem 

dużą satysfakcję, gdy z moich rąk po renowa

cji naczynie nadal było zdolne do użytku 

i przyciągało wzrok swoim wyglądem. Dopro

wadzenie go do należytego stanu dawało mi 

duże zadowolenie także z uwagi na to, że nie 

ma większej przyjemności dla kolekcjonera, 

jak uratowanie cennego i dawnego przed

miotu od zapomnienia lub zagłady. Około 

80% z ogólnej liczby moich samowarów oso

biście doprowadziłem do obecnego stanu. 

Tak więc dzięki pracy i zamiłowaniu do zbie

ractwa, bez specjalnie wysokich kosztów, 

powstała ciekawa, jak sądzę, kolekcja.

Trochę techniki i historii

Przy okazji chciałbym podać więcej szczegó

łów budowy i historii samowarów. Podstawo

wymi częściami samowara są: zaopatrzony 

w dwa uchwyty do przenoszenia zbiornik na 

wodę, kranik do spuszczania wrzątku oraz 

umieszczona w jego wnętrzu pionowa rura 

grzejna, zakończona u dołu rusztem i otwor

kami doprowadzającymi powietrze, u góry 

zaś galeryjką na czajniczek do parzenia 

herbaty.

Samowary wykonywano przeważnie z blachy 

mosiężnej, brązowej lub miedzianej, rzadziej 

z tombaku bądź innych metali szlachetnych. 

Po wynalezieniu galwanizacji powierzchnię 

ich poddawano czasem dodatkowo niklowa

niu lub srebrzeniu. Wewnętrzne elementy, 

narażone na kontakt z wodą, bielono z kolei 

cyną, by uniknąć osadzania się śniedzi. Za

zwyczaj nadawano samowarom formę cylin

dryczną, kielichową ,ub wazową, ale wiele 

z nich miewało kształty kuliste, gruszkowe, 

ośmioboczne, stożkowe, a nawet zoomorfi- 

czne (np. koguta). Na pokrywie lub na przed

niej części korpusu umieszczano często na

zwę firmy oraz podobizny medali, otrzymy

wanych przez producenta na wystawach kra

jowych i zagranicznych za dany typ samowa

ra. Nazwa „Pierwyj sort” oznaczała, że samo

war nie miał żadnych wad i wykonany był 

z najlepszych surowców. Do kompletnego 

wyposażenia każdego samowara należały: 

kominek do wzmocnienia żarzenia, tłumik do 

gaszenia żaru, fajerka regulująca obwód ga

leryjki w zależności od wielkości czajniczka, 

tacka, czarka do płukania naczyń oraz 

szczypce do nakładania węgla. Przez długi 

czas samowary opalano wyłącznie węglem 

drzewnym. Po napełnieniu zbiornika wsypy-
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3. Samowar mosiężny, jajowaty, firmy Nikołaj Mali
ków z Tuty.
4. Samowar tombakowy ozdobnie repusowany fir
my I. I , Szczyglewicz z Pskowa, druga połowa XIX w.
5. Samowar - kocioł miedziany, cylindryczny; wy
rób blacharski dla bufetu kolejowego w Skierniewi
cach, przełom XIX i XX w.
6. Samowar mosiężny (24 medale), cylindryczny, 
firmy Stefaniewicz Bataszew z Tuły, druga połowa 
XIX w
7. Samowar dwuczęściowy, cylindrycznie spłasz
czony, rosyjski z połowy XIX w.
8. Samowar mosiężny, kielichowy, ozdobny, firmy 
Bataszew z Tuły, przełom XIX i XX w.
9. Samowar tombakowy, kielichowy, profilowany, 
uchwyty kościane, firmy Woroncow z Tuły, połowa 
XIX w
10. Samowar mosiężny, baniak, profilowany, 2 me
dale na stopie, firmy R A. TeilezTuły, druga połowa 
XIX w
11 Samowar mosiężny, baniak gładki, firmy Wo
roncow z Tuły. druga połowa XIX w
12. Samowar mosiężny, baniak, Tuła, druga poło
wa XIX w.
13. Samowar mosiężny, cylindryczny, firmy Wo
roncow z Tuły, druga połowa XIX w.
14 Samowar mosiężny, cylindryczny, nóżki ode
jmowane. z napisem ..Nr 2", firmy Fadiej Sudakow 
z Tuły. połowa XIX w

14
12

wano na ruszt nieco żaru z pieca lub kuchni, 

a następnie dokładano warstwę drobnego 

węgla drzewnego. Aby wzniecić żarzenie 

wdmuchiwano do rury grzejnej powietrze za 

pomocą mieszka, który w Rosji często zastę

powano cholewą od używanych wówczas 

powszechnie długich butów. W czasach, gdy 

używanie samowarów było w Rosji powsze

chne. rozpalanie nie nastręczało większych 

trudności. Z początkiem XX w. pojawiły się 

samowary na spirytus denaturowany, obec

nie zaś produkowane są niemal wyłącznie 
nowoczesne samowary na elektryczność, na

wiązujące jedynie formą do tradycyjnych 

wzorów.

Nie wdając się w szczegóły, można powie

dzieć, że samowar osiągnął apogeum swojej 

sławy jako naczynie do przygotowywania na

poju z herbaty, a raczej wrzątku do jej zapa

rzania. W Rosji samowar związany był ze 

starym miastem Tulą. Tu właśnie w drugiej

11

13

połowie XVIII w. pojawiły się pierwsze egzem

plarze, które wykonywane były ręcznie w nie

wielkich manufakturach. W miarę upływu 

czasu i rosnącego na nie popytu zwiększała 

się stale ich produkcja. Obok starych firm 

powstawały coraz liczniej nowe. Pod koniec 

XIX w. w samej Tulę działało kilkadziesiąt 

mniejszych i większych warsztatów, a nawet 

całych fabryk wytwarzających samowary naj

rozmaitszych kształtów i wielkości. Szcze

gólną sławą cieszyły się firmy: Wanykina, 

Teilego, Diakonowa, Woroncowa, Sudako- 

wa, Malikowa, Szemarinych, a przede wszys
tkim Wasyla Stiepanowicza Bataszowa (zał. 

1840 r.j. Cenione samowary wyrabiano rów
nież w innych miastach rosyjskich, m.in. 

w Moskwie (np. firma Zatowa) oraz w Psko
wie (np. firma Żyglewicza).

Samowar, jako pożyteczny wynalazek, szyb

ko zdobył uznanie poza granicami Rosji, za

równo w krajach Wschodu, jak i w Europie
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Zachodniej, a wyraz „samowar” wszedł na 

state do słownika wielu narodów. Na zie

miach polskich do wyrobu samowarów przy

stąpiono w początku XIX w. W Warszawie ich 

produkcją zajmowały się m.in. tak znane fir

my, jak Fraget, Henneberg i Norblin.

Kolekcja w M-3

Może ciekawa byłaby dla zbieraczy informa

cja, w jaki sposób kolekcję 80 samowarów 

można umieścić w jednym pokoju małego 

mieszkania M-3. Naturalnie trzeba zazna

czyć, że nie jest to ekspozycja typu wystawo

wego. Na wystawie bowiem np. w Muzeum 

Historycznym m.st. Warszawy (Oddział na 

Woli przy ul. Srebrnej 12) poszczególne eks

ponaty mojej kolekcji umieszczono w oszklo

nych gablotach, rozstawionych na dużej 

przestrzeni, w różnym oświetleniu, ukazując 

w ten sposob całe ich piękno. W moim domu 

stoją na regałach, skupione. Boczne ściany 

regałów wykonane są z fantazyjnej kratki 

żelaznej, półkami są deski umieszczone na 

różnej wysokości. Tak skonstruowane regały 

sięgają od podłogi aż po sufit. Ich szerokość, 

licząc od ściany, wynosi 40 cm; co umożliwia 

właśnie umieszczenie całej kolekcji w sto

sunkowo małym pomieszczeniu. Na regałach 

samowary ustawione są według wielkości 

i zbliżonej formy.Taki sposób układu ilustru

je, jak poszczególne firmy w ramach tego 

samego wzoru dzięki zastosowaniu zdobnic

twa potrafiły między sobą konkurować.

Wszystkie naczynia mojej kolekcji są sfoto

grafowane, a zdjęcia stanowią dokumentację 

sporządzonego katalogu, bowiem każda ko

lekcja powinna być uporządkowana i zewide

ncjonowana. Za najciekawsze egzemplarze 

kolekcji uważam pięć samowarów produkcji 

polskiej, które wyróżniają się elegancką dys

krecją ornamentyki i oryginalnością form. 

Cztery z nich, platerowane, to samowary 

firm: Frageta, Henneberga, Norblina i Schif- 

fersa, piąty to niklowany samowarfirmy „Edi

ts. Samowar niklowany, kulka, firmy Malików z Tu
ty. początek XX w.

(zdjęcia P. Radzikowski)

son”. Z samowarów rosyjskich ciekawy jest 

płaski, o dwóch dużych uchwytach (składają

cy się z dwóch części, z których dolna stano

wi wysoki popielnik, oryginalnie dekorowa

ny). Również miłe dla oka są dość rzadkie 

w Polsce samowary podróżne, wreszcie sa

mowar w kształcie żołędzia, z pięknie 

ukształtowaną rączką kranika. Aczkolwiek 

mojego zbioru już nie powiększam na skutek 

braku miejsca, w dalszym ciągu jednak inte

resuję się i zbieram wszystko to, co dotyczy 

samowarów i herbaty, np. literaturę na ten 

temat, reprodukcje dzieł sztuki przedstawia

jące samowary lub sposób picia herbaty przy 

użyciu samowara itp.

Wystawy i kolekcjonerzy

Zawsze byłem zdania, że skoro moja kolekcja 

istnieje dzięki zachowaniu się poszczegól

nych egzemplarzy wśród ludzi, należy przy

najmniej zrewanżować się im przez udostę

pnianie tych zabytków na wystawach. Ko

rzystając z wielu zaproszeń, oddawałem do 

dyspozycji organizatorom wystaw ciekawsze 

egzemplarze. W ten sposób doszło do kilku 

interesujących ekspozycji, które cieszyły się 

dobrą opinią wśród zwiedzających. Były to 

m.in. dwie zbiorowe wystawy w Muzeum Na

uki i Techniki w Warszawie (1974 i 1975 r.), 

zilustrowana katalogiem wystawa w Muzeum 

Mazowieckim w Płocku w 1977 r. pt. „Samo

wary rosyjskie z kolekcji Zbigniewa Radziko
wskiego" oraz wystawa pt. „Świat samowa

rów", ilustrowana folderem w Muzeum Histo

rycznym m.st. Warszawy, Oddział na Woli (50 

samowarów, estetyczny wystrój, duże zainte

resowanie - około 3500 osób).
Przy sposobności chciałbym poświęcić kilka 

uwag ruchowi zbieractwa i kolekcjonerstwa 

w Warszawie. Jak już wspomniałem, jednym 

ze sposobów uzupełniania mojego zbioru 

była wymiana eksponatów w Klubie Kolek

cjonerów w Warszawie. W1971 r. zapropono

wałem kilku znajomym, którzy interesowali 

się zbieractwem staroci, aby zorganizować 

w Warszawie klub kolekcjonerów. Opraco

waliśmy wówczas zasady funkcjonowania 

klubu, określiliśmy regulamin tej organizacji. 

Klub miał zrzeszać kolekcjonerów różnych 

kierunków, z wyjątkiem filatelistów, filume- 

nistów, bibliofili, numizmatyków i zbieraczy 

militariów: zbieracze tych kierunków mieli 

już swoje stowarzyszenia.

W regulaminie tak ujęliśmy cele naszej dzia

łalności:

1) stowarzyszenie i ujęcie w ramy organiza

cyjne kolekcjonerów pamiątek historycz

nych, dzieł sztuki, staroci i różnego rodzaju 

przedmiotów dóbr kultury materialnej w celu 

wspólnego działania i reprezentowania inte

resów członków;

2) popularyzacja i szerzenie wśród społe

czeństwa zamiłowania do zbieractwa i kolek

cjonerstwa;

3) utrzymywanie pomiędzy członkami więzi 

i kontaktów dla wzajemnej wymiany do

świadczeń i eksponatów oraz organizacji 

wspólnego wystawiennictwa zbiorów; człon

kami nie mogą być ludzie, którzy zbierali 

starocie czy dzieła sztuki tylko ze względu na 
trudnienie się zawodowo handlem.

Przy organizowaniu klubu założycielom 

przyświecało przeświadczenie, że stworze

nie takiej organizacji przyczyni się do rozbu

dzenia zainteresowania zbieractwem przed

miotów kultury materialnej, których na sku

tek działań wojennych nie zostało już w kraju 

wiele. Ruch kolekcjonerski na zachodzie Eu

ropy i w Ameryce był i jest ogromny. Prawie 

wszyscy przyjeżdżający do Polski cudzo

ziemcy kupowali tego rodzaju przedmioty ze 

względu na bardzo niskie ceny i wywozili je 

bez trudności, na skutek braku przepisów 

pozwalających celnikom zatrzymywać 

wywóz.

Wydaje mi się, że działające na terenie kraju 

kluby kolekcjonerskie spełniły pokładane 

w nich nadzieje, widać to po bardzo dużym 

ruchu na wszelkich targowiskach i giełdach 

staroci, a ceny podniosły się kilkunastokrot

nie. Charakterystyczny jest również fakt, że 

podwyższyła się ranga przedmiotów dawnej 

kultury. Jeszcze kilka lat temu salony „Desy” 

nie przyjmowały do sprzedaży takich przed

miotów, jak naczynia gospodarstwa domo

wego, różne butelki itp. Obecnie cokolwiek 

pojawi się znika po paru dniach. Ze względu 

na wysokie ceny staroci klub nasz postanowił 

na specjalnej wystawie pokazać przede 

wszystkim młodzieży, że zbieractwo i kolek

cjonerstwo niekoniecznie wymaga wię

kszych nakładów finansowych. Wystawie na

daliśmy zabawny tytuł: „Kolekcja za 5 gro

szy”. Nie oznaczało to bynajmniej, że prezen

towane przedmioty nie miały wysokich war

tości estetycznych bądź też historycznych. 

Miłe dla oka i starannie usytuowane zbiory, 

zdawałoby się błahych przedmiotów, dają 

asumpt i inspirację do poważniejszych opra

cowań z zakresu estetyki, plastyki, reklamy 

bądź historii sztuki lub dawnego polskiego 

przemysłu.

Na zakończenie chciałbym podzielić się 

z Czytelnikami informacją, że często spoty

kam się z pytaniem, dlaczego smak herbaty 

z samowara uważa się za specjalnie dobry. 

Otóż w dawnych czasach istniał zwyczaj uży

wania do sporządzania wrzątku wody źródla

nej. I to jest zasadniczy warunek uzyskania 

dobrej herbaty w każdym wypadku. Herbata 

wysokiego gatunku, zapach żarzącego się 

węgla drzewnego, jak również grono miłych 

znajomych - wszystko to wytwarzało miłą 

i specyficzną atmosferę. Nawet obecnie go

towanie w samowarze chlorowanej wody po

woduje strącanie się soli mineralnych, jej 

zmiękczenie i pozbawia ją nieprzyjemnego 

zapachu.

Zbigniew Radzikowski
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Zbieracz 
i artysta
Najpierw byto zbieractwo. Od bardzo dawna 

skupował, wymieniał, otrzymywał w darze 

różne przedmioty. Wędrowały one z nim po 

kraju - od Gorlic, gdzie się urodził, przez 

podkieleckie Podzamcze, gdzie był dyrekto

rem Technikum Rolniczego, aby w 1956 r. 

osiąść na stałe w Piwnicznej koło Nowego 

Sącza. Zwróćmy uwagę, że zawsze przeby

wał wśród gór. To, co inżynier rolnik Euge

niusz Kuryłło pokazuje ze swoich staroci na

1

2

3

prywatnej wystawie w Piwnicznej, jest zaled

wie cząstką tego, co posiada i czym się najba

rdziej szczyci. Trudno jednak pokazać zwie

dzającym wszystko w tej niewielkiej dobu

dówce, którą postawił kilka lat temu.

Zbiera wszystko, a na pytanie, które z ekspo

natów uważa za najcenniejsze, rozkłada ręce 

- po prostu wszystkie. Są tu więc księgi 

z XVII—XIX w., tace, prymusy, stare aparaty 

fotograficzne, żelazka, kłódki, karty do gry, 

lampy naftowe, samowary, drewniane masel- 

nice, kołowrotki, młynki do kawy, porcelana, 

budziki itp. itp. Tak tu ciasno - jedne przed

mioty leżą na drugich, tuż obok następnych. 

Zwiedzający, którzy zamienią kilka słów z pa

nem Eugeniuszem i przypadną mu do gustu,

1 Inżynier Eugeniusz Kuryllo przy pracy

2. Dom ..Dworek" w Piwnicznej

3. Przybudówka mieszcząca wystawę staroci 
i rzeźby

4. Ze zbiorów staroci: a - fragment wystawy, b - 
gobelin Jan III Sobieski na polowaniu

5. ..Twarz" ula w ogrodzie

6. Płaskorzeźba Strzała Amora (fot. B. Małkowski) 

mogą zostać zaproszeni do wnętrza „Dwor

ku” - taką nazwę nosi dom inżyniera stojący 

od 1934 r. na wzgórzu, ponad szosą z Piwni
cznej do Żegiestowa. Jest to jakby dalszy ciąg 

wystawy - obszerne pokoje w amf iladzie rów

nież wypełnione są bezcennymi skarbami. 

Przede wszystkim obrazy - mistrzów flaman

dzkich, nieznanych twórców z XVIII i XIX w., 

portret Kościuszki przypuszczalnie pędzla 

Jana Matejki, Wojciecha Kossaka. Obok 

wspaniały gobelin przedstawiający Jana III 

Sobieskiego na polowaniu. No i porcelana 

z najsłynniejszych wytwórni angielskich i nie

mieckich. A wszystko to w otoczeniu różnych 

mebli -chippendali, gdańskich, secesyjnych. 

Eugeniusz Kuryłło nie należy do żadnego 

klubu kolekcjonerów, zbieractwo traktuje po 

amatorsku, nazywa je „dziwactwem starsze

go pana”.

Jeden z wpisów do wyłożonej na wystawie 

księgi głosi: „w duszy kolekcjonera dziel 

sztuki odezwała się własna wena". Stało się 

to w roku 1975, kiedy pan Eugeniusz prze

szedł na emeryturę. „Rzeźbić zacząłem po 

prostu z nudów" - - mówi dzisiaj każdemu, 

ale nie można w to za bardzo wierzyć. Talent 

musiał w nim tkwić od dawna, zamiłowanie 

do piękna, do sztuki - również. Dowodem na 

to jest choćby pasja zbieracza. I kiedy zyskał
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więcej wolnego czasu, mając przed oczyma 

piękno zebranych przez siebie dzieł dawnych 

mistrzów, rozpoczął się w życiu inżyniera 

okres dłuta i drewna, czasami także pędzla 

i farb. Dzisiaj cała wysoka ściana „przybu

dówki wystawowej” - jeśli tak można nazwać 

ową klitkę ze starociami - wypełniona jest 

płaskorzeźbami.
Co można powiedzieć o płaskorzeźbach Ku- 

ryłły? Odzwierciedlają klfrnat gór i górskich 

wsi. Przeważająscenywidokowe, najczęściej 

z ludźmi, i ludzkie twarze. Te ostatnie oddane 

są z dużą naturalnością w taki sposób, że 

nietrudno rozpoznać indywidualne cechy 

charakteru, a nawet myśli przedstawianej 

osoby. I jeszcze jeden walor prac Kuryłły - 

olbrzymia rozmaitość tematów. Interesujące 

jest rozwiązanie np. podmalowanych płasko

rzeźb: „Strzała Amora” czy „Ucieczka 
Żydów”. Wzrusza „Ptaszek na dłoni” czy 

„Dziewczyneczka", a bawią „Bukaty”. Pan 

Kuryłło ma już za sobą kilka wspólnych z in

nymi artystami regionu wystaw, dyplom 

uznania od Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w Nowym Sączu, gdzie jest człon

kiem Klubu Amatorów Plastyków i Twórców 

Ludowych.

., Artysta amator zasługuje na uznanie za zor-

7 Płaskorzeźba Gospodyni
8 Płaskorzeźba Praszek na dłoni
9. Płaskorzeźba Pokora

11. Płaskorzeźba Róże (fot B. Walkowski)
10. Płaskorzeźba Pocałunek
12. Płaskorzeźba Bukaty (fot- B. Walkowski)

10

ganizowanie czegoś, na co nie zdobyta się 

oficjalna instytucja", ,,Po raz pierwszy - 

a mieszkam w Piwnicznej od 5 lat - mam 

sposobność zobaczyć tak interesującą wy

stawę", „Na kulturalnej pustce pięknej Piw

nicznej ekspozycja robi duże wrażenie", 
..Cieszę się, że w naszym miasteczku żyją 

ludzie o tak ogromnym talencie" - to kilka 

cytatów z księgi gości odwiedzających „Wy

stawę rzeźby amatorskiej i staroci” przy ulicy 

Krynickiej 1. Przypuszczam, że wpisów tych 

dokonali mieszkańcy Piwnicznej, którym 

miejscowe władze oferują z dziedziny kultu

ry: kino, restaurację „Pod Góralem" i okoli

cznościowe kiermasze. Jest to więc standar

dowe, prowincjonalne „zero”, chociaż ofi

cjalna nazwa Piwnicznej ma dodatek „Zdrój" 

i wczasowicze przyjeżdżają tu przez cały rok. 
Twórczością i zbieractwem inż. Kuryłły urząd 

gminy interesuje się od przypadku do przy

padku, np. z okazji jakichś kiermaszy. To 

bardzo mało. Mogę wskazać osobie odpo

wiedzialnej za rozwój gminnej kultury w Piw

nicznej, co należy zrobić. A więc m.in. umieś

cić już na rynku, gdzie zatrzymują się wszy

scy przyjezdni, wskazówkę, że w Piwnicznej 

pokazuje swoje zbiory inż. Kuryłło, umożliwić 

szersze propagowanie jego prac rzeźbiar

skich np. przez wystawianie ich w miejsco

wych i okolicznych kawiarniach oraz klubach 

lub w stylowej restauracji „Pod Smrekami" 

w pobliskich Kosarzyskach i wreszcie pomóc 

inżynierowi w budowie pomieszczenia wy

stawowego z prawdziwego zdarzenia. Prze

de wszystkim jednak przedstawiciel urzędu 

powinien raz wreszcie pofatygować się do 
„Dworku", zobaczyć jakie skarby sztuki znaj

dują się w Piwnicznej i poczytać sobie wpisy 

gości inż. Kuryłły. Dowie się wtedy, ilu ludzi

11

12

jest zachwyconych jego zbiorami i twórczoś

cią („ Weszliśmy tu ubodzy, wyszliśmy bogaci 

w przeżycia". „ Dziękujemy za kawałek świata 

spokojnego i barwnego") i ilu mu zazdrości 

(„Zazdrościmy staroci i podziwiamy płasko

rzeźby", „Chętnie bym wzięła coś stąd..."). 

Jest to „vox populi” i miejscowe władze mu

szą się z nim liczyć. Od siebie dodam, że 

podpisuję się chętnie pod jednym, krótkim 

zdaniem - „Sądzę, że jeszcze tu wrócę..."

Krzysztof Nowiński
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O konserwatorskim 
sukcesie. 2. Warszawskiej 
Brygady Saperów

rozmaitości

Pozyskanie wykonawstwa PKZ 

w zamiarze ratowania zabytku, 

nawet w sytuacjach awaryjnych, 

nie należy do zadań łatwych. 

Dość często spotykamy się 

z krótkimi, zwięzłymi wyjaśnie

niami tego stanu rzeczy. Pańs

twowe Przedsiębiorstwo Pra

cownie Konserwacji Zabytków 

motywuje go przyczynami obiek

tem „reglamentowanym". Tym 

razem jednak, na wspomniany 

w tytule sukces, uwieńczony dru

gą nagrodą Generalnego Kon

serwatora Zabytków w konkursie 

na najlepszego użytkownika 

obiektu zabytkowego, złożył się 

pełny komplet wyżej wymienio

nych uwarunkowań, tj. materiał, 

praca, chęć. Ma to tym większą 

czasu i skutkami ostatniej wojny. 

Może najłatwiejszą, jednocześ

nie pozornie najprostszą drogą 

do tzw. uestetycznienia zabytku 

byłoby mechaniczne jego otyn

kowanie. Tak wielu sądzi i postę

puje, nie bacząc na wyrządzane 

wielorakie szkody. Przepadają 

bowiem układy wątków cegla

nych, znika typowa dla owego

nierze wspomnianej jednostki. 

Gospodarskim zmysłem, nie po
zbawionym odczuć

konserwatorskich, doszukali się 

w najbliższym otoczeniu cegły 

rozbiórkowej tego samego po
chodzenia, z jakiej budowany był 

ich zabytek. Fragmenty elewacji 

pełnej ubytków zostały oczysz

czone i starannie przystosowane

1. Elewacja budynku przed zabiegami konserwa
torskimi (1976 r .)

2. Inny fragment elewacji przed zabiegami konser
watorskimi

3. a b. Fragmenty elewacji po pracach konserwa
torskich (1980 r.) (zdjęcia autora)

4. Delegacja WP przyjmuje nagrodę - szablę i dy
plom za opisane w artykule prace konserwatorskie 
w Kazuniu (fot. CAF)

tywnymi, z drugiej zaś strony po

wszechna jest świadomość, że 

PP PKZ ma swego rodzaju wyłą

czność w praktycznym działaniu 

konserwatorskim. Wielu inwes

torów i użytkowników obiektów 

zabytkowych, przyjmując po

wyższe za zasadę, po prostu 
skreśla pozycję z planu robót, co 

niejednokrotnie może się rów

nać skreśleniu obiektu z rejestru 

zabytków. A przecież przy dobrej 

woli i w uzasadnionych okolicz

nościach, tam, gdzie ingerencja 

wyspecjalizowanej ekipy konser

watorskiej nie jest niezbędna, 

obiekt można i trzeba ocalić spo

sobami i środkami najprostszy

mi. Oczywiście głównym spoi

wem tych środków i sposobów 

musi być chęć. Niestety, jakże 

często jest ona jeszcze artyku- 

wartość, że stanowi wynik inicja

tywy żołnierskiej i że dotyczy 

cennego, dziewiętnastowiecz

nego kompleksu militarnego 

w Kazuniu, o którym wytrawny 

znawca przedmiotu, doc. dr An

drzej Gruszecki, tak się wypo

wiedział: „...Jest to jedyny i naj

starszy w Polsce fort - przyczó

łek mostowy, również najstarszy 

fort rosyjski, dzieło to bowiem 

jest odpowiednikiem później

szych fortów. Wymaga szczegól

nie troskliwej ochrony".

Skoro więc cały zespół reprezen

tuje wartość unikatową, to i po

szczególne jego człony zasługu

ją na pieczołowitą troskę i ochro

nę. W naszym konkretnym wy

padku cały problem skoncentro

wał się na ceglanej elewacji, 

mocno nadszarpniętej zębem 

okresu różnorodność traktowa

nia wystroju elewacyjnego, cha

rakteryzującego się kontrasto

wym wyodrębnieniem otworów 

okiennych za pomocą ozdob

nych gzymsów nadokiennych, 

parapetów, gzymsów wieńczą

cych i kordonowych, portalików 

itd., itd. A przecież całość wzbo

gacona jest dodatkowo zróżni

cowanym materiałem - cegłą, 

kamieniem, tynkiem. Jaka więc 

zagłada wartości kulturowych 

może być dokonana za jednym 

zamachem dzięki natychmiasto

wej i nieprzemyślanej decyzji. 

Wynikiem podobnych decyzji są 

kilometry kwadratowe jałowego 

pejzażu architektonicznego, bez 

możliwości „zawieszenia oka”, 

bez szans na głębszą refleksję. 

Nie chcieli się z tym zgodzić żoł- 

do przyjęcia plomb. Partie ele

wacji wykonane w tynku, jak por

tale, gzymsy nadokienne, pod- 

daszne itp., zostały należycie wy- 

reperowane.

W ten sposób, za pomocą pros

tych środków w połączeniu z do

brymi chęciami, dyktowanymi na 

pewno szacunkiem dla prze

szłości, uratowana została jesz

cze jedna piękna elewacja duże

go dziewiętnastowiecznego ze

społu obronnego, zaś jego użyt

kownicy. poza satysfakcją i na

grodą (dyplom i szabla), stali się 

faktycznymi opiekunami zabyt

ku. A to już duży zaszczyt i pozy

cja społeczna. W sumie - przy

kład godny naśladowania.

Stefan Pągowski



Zabytkowe drewno
w obiektywie Jana Świderskiego

Był w naszym kraju taki czas, gdy 

budowano wyłączniezdrewna., .Pod

ług nieba i zwyczaju polskiego”- jak 

pisał anonimowy, siedemnastowiecz

ny autor Krótkiej Nauki Budowniczej 

Dworów, Pałaców, Zamków. Nic więc 

dziwnego, że drewno uchodziło u nas 
za budulec narodowy, że właśnie 

w architekturze drewnianej i budow

nictwie badacze upatrywali „polskie

go rodzimego charakteru w sztuce" 

i „stylu narodowego", że drewno 

uchodziło wreszcie u nas za budulec 

najzdrowszy. Toteż polski szlachcic, 

gdy jechał pod koniec XVII stulecia do 

Italii procesować się tam o spadek, 

zabrał ze sobą dwóch cieśli, aby mu 

postawili dwór podług „nieba i zwy

czaju polskiego”- zdrowy, drewnia

ny, szeroki, parterowy, czteroalkie- 

rzowy...
Drewniane budownictwo, a tym bar

dziej drewniana architektura, to karta 

naszej kultury, której dzieje nie tylko 

zostały już zakończone, ale która 

w wyniku przeobrażeń społecznych 

i gospodarczych, jakie nastąpiły po 

drugiej wojnie światowej, nieodwo

łalnie i szybko, za szybko jak dla po

trzeb badawczych (a chyba i dla pra

widłowego rozwoju kultury opartej na 

ciągłości tradycji), znika na zawsze 

z naszego kulturowego krajobrazu. 

Jedną z form ochrony jest dokumen

tacja fotograficzna. Tej właśnie doku

mentacji, trudnej dokumentacji foto
graficznej służy JAN ŚWIDERSKI, od 

lat prawie trzydziestu związany z In-

78



8

1. Fragment naroża chałupy we wsi Wierzbowa 
(woj. przemyskie) z XIX w.
2. Szałasy pasterskie z XX w w Dolinie Jaworzynki
3. Chałupa z 1892 r. we wsi Borzek (woj. tarnow
skie)

4. Zabudowa wsi Chochołów z XIX-XX w.
5. Góralskie odrzwia z 1875 r. we wsi Lipnica Mała 
(woj. nowosądeckie)
6. Chałupa z przełomu XIX i XX w. we wsi Samoklę- 
ski (woj. krośnieńskie)
7. Zabudowa małomiasteczkowa z XVIII XIX w. 
w Pruchniku (woj. przemyskie)
8. Zabudowa wsi Opole (woj. bialskie) z XIX-XX w.
9. Dekoracja domu z 1924 r. w Puzdrowiżnie (woj. 
ostrołęckie)
10. Chałupa z około 1900 r. we wsi Plutycze (woj. 
bialskie)
11. Dom z przełomu XVIII i XIX w. w Jelonkach (woj. 
elbląskie)
12. Mały młyn wodny z XX w. w Wojkowej (woj. 
nowosądeckie)
13. Fragment konstrukcji dzwonnicy cerkiewnej 
z przełomu XVI i XVII w. w Radrużu (woj. przemy
skie)
14. Dzwonnica kościelna w Koniuszy (woj krakow
skie)
15. Skrzydła wiatraka z przełomu XIX i XX w. w Trą- 
pczynie (woj. konińskie)
(zd/ęcia J. Swiderskiego pochodzą z wystawy zor
ganizowane/ w kwietniu 1980 r. w Państwowym 
Muzeum' Etnograficznym w Warszawie przez war
szawski oddział TOnZ i Polskie Towarzystwo I u 
doznawcze)

13
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stytutem Sztuki Polskiej Akademii 

Nauk i jego krakowską Pracownią 

Sztuki Ludowej oraz z redakcją kwar

talnika „Polska Sztuka Ludowa”. Słu

ży nie tylko jako fotograf-profesjona- 

lista, lecz równocześnie jako miłośnik 

przeszłości, co w konsekwencji spra
wia. że Jan Świderski jest nie tylko 

fotografem-dokumentalistą. ale rów

nież dokumentalistą badaczem, a je

go fotogramy stanowią nie tylko do

kument, lecz również dzieło artysty

czne. Drewno w tych zdjęciach żyje, 

choć niejednokrotnie liczy sobie wie

le dziesiątków lat, podobnie jak żyją 

w fotogramach wzniesione z niego 

budowle, chociaż wiele z nich od 
dawna już nie istnieje. Wreszcie Świ

derski pokazuje rzecz najistotniejszą

- nierozerwalność drewnianej archi

tektury i budownictwa z otaczającym 

je krajobrazem. Swoje dzieła - bo tak 

chyba można nazwać jego fotogramy

- doprowadził do perfekcji w ujmo

waniu i opracowywaniu tematów, 

ujęć całościowych oraz detali archi

tektonicznych, konstrukcyjnych i de

koracyjnych.

Przyjrzyjmy się kilkunastu zdjęciom, 

wybranym z olbrzymiej kolekcji Jana 
Świderskiego.

(z wypowiedzi dra R. Brykowskiego 
w czasie otwarcia wystawy)
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AKCJA CMENTARZE

Tarnowski kirkut
Kirkut w Tarnowie należy 
do najstarszych i mimo za
niedbań i zniszczeń do le
piej zachowanych cmen
tarzy żydowskich w Pol
sce. Położony jest w pół
nocnej części miasta, na 
terenie dawnej wsi Po
gwizdów. Zajmuje obszer
ny teren między ulicami: 
Szpitalną, Starodąbrow- 
ską, Słoneczną i Długą, 
otoczony murem ce
glanym.
Wiek tego cmentarza 
można określić posługu
jąc się zachowanymi do
kumentami dotyczącymi 
przywilejów nadawanych 
Żydom tarnowskim*. Otóż 
najstarszy dokument, po
chodzący z 1637 r., został 
wydany przez księcia Wła
dysława Dominika Os- 
trogskiego. Książę po
wołuje się w nim na przy
wilej swego dziada Kon
stantego z roku 1581, 
gdzie wspomina się 
o ,,kierkucie na Pogwiz- 
dowie". Tarnowski cmen
tarz powstał więc przed tą 
datą.
Kirkut tarnowski został 
wpisany do rejestru zabyt
ków, choć jest on spora
dycznie nadal używany 
w celach grzebalnych. 
W starszej, północnej 
części znajdują się płyty 
(maceby), które pochodzą

z pierwszej połowy XVII w. 
Jest to najbardziej zanie
dbany fragment cmenta
rza, aczkolwiek i na po
zostałym terenie kamien
ne tablice są zarośnięte 
krzewami i coraz większy
mi drzewami. Pośród eg
zotycznych napisów wy
różniają się płyty z dobrze 
zachowaną polichromią 
i rzeźbą najlepszej roboty. 
Południowa część cmen
tarza, przylegająca do no
wej trasy szybkiego ruchu, 
stanowi dokument marty
rologii. Tutaj znajduje się 
wielki plac - miejsce ma
sowego grobu 25 tysięcy 
Żydów. Upamiętnia ten 
fakt wystawiony po wojnie 
pomnik - złamana kolum
na - symbol tragicznej 
śmierci.
W województwie tarnow
skim znajduje się osiem 
cmentarzy żydowskich, 
niektóre już tylko w posta
ci szczątkowej. Planujesię 
ich inwentaryzację i zasto
sowanie bodaj doraźnych 
środków zabezpieczają
cych przed dewastacją. Maceba z tarnowskiego kirkutu (zdjęcie autora)

Adam Bartosz 
Rynek 20 
Tarnów

A Bartosz. Najstarsze doku
menty do historii cmentarza żydow
skiego w Tarnowie. „Biuletyn Żydow
skiego Instytutu Historycznego w Pol
sce". nr 2 (106). 1978, s. 111 114.

Na prośbę kierownika Pracowni 
Fotogrametrii PP PKZ - Oddział 
w Warszawie, mgr inż. E. Wanot 
zamieszczamy poniższy list: ,,Na 
życzenie mgr. inż. arch. Eligiusza 
Kodura proszę o zamieszczenie 
informacji, że on właśnie był

głównym inicjatorem, organiza
torem. a następnie kierownikiem 
Pracowni Fotogrametrii do 1972 
r." Uwaga dotyczy artykułu Bole
sława Kobielskiego zamieszczo
nego na str. 70 („Spotkania z za
bytkami" - 1979)"

Kirkut w Krynicy
Nawiązując do apelu Re
dakcji w sprawie rejestra
cji cmentarzy zasługują
cych na objęcie ochroną, 
chciałbym zwrócić uwagę 
na kirkut zachowany do
tąd w Krynicy (woj. nowo
sądeckie). Nie orientuję 
się, czy obiekt znajduje się 
w jakimś rejestrze, ponie
waż dotychczas opubliko
wane spisy na ogół cmen
tarze pomijały, ale na pew

no nie został objęty prak
tyczną ochroną konser
watorską. W jego obrębie 
zachowało się kilkadzie
siąt maceb, w większości 
utrzymanych w formach 
tradycyjnych, zdobionych 
rysunkami lwów, ptaków, 
świeczników. Biorąc pod 
uwagę czas rozwoju Kry
nicy jako uzdrowiska, 
można przypuszczać, że 
cmentarz powstał u schył

ku XIX lub na początku XX 
w. Obiekt znajduje się 
w stanie zaniedbania. Mur 
otaczający w kilku miej
scach jest rozbity, wiele 
maceb przewróconych, 
a cały zadrzewiony teren 
służy za wysypisko śmieci 
z okolicznych gospo
darstw. Biorąc pod uwa
gę, że zachowane kirkuty 
należą już do rzadkich na 
ziemiach polskich, oma
wiany obiekt niewątpliwie 
zasługuje na zaintereso
wanie służby konserwa

torskiej i uporządkowa
nie, a także podjęcie bodaj 
takich działań, które mo
głyby powstrzymać postę
pującą dewastację.

Andrzej Wędzki
Osiedle Przyjaźni 2 m. 38 

61 -679 Poznań

Wysłannik Redakcji nie 
mógł odnaleźć krynickie
go kirkuta. Jeśli Czytelni
cy wiedzą coś na ten temat 
- prosimy o skontaktowa
nie się z Redakcją.
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Kolumna Zygmunta 
w Warszawie w 1937 r. 
(fot. J. Lisowski)

NA KOLUMNĘ ZYGMUNTA
Jest u nas kolumna w Warszawie

Słowacki

Jeżeli i ty runiesz, jeśli ciebie zburzą, 
Na której sadzał ongi podróżne żurawie 
Słowacki niewygasłą potrząsany burzą, 
Widzący cię w obłokach, w swym śnie o Warszawie - 
Zostaną jeszcze oczy, Kilińskiego oczy, 
Zielone od płomienia ulicznej latarni
Jak w tamtym wierszu skryte...

Z nich kiedyś proroczy,
Mścicielski krzyk uderzy, upiora spod darni 
Żywi ludzie usłyszą podziemne wołanie,
Na wiatr sztandary wyjdą, grot błyśnie u drzewca, 
I wolność z czarnej ręki podżwignie się szewca, 
I kolumna królewska na placu powstanie.

Kazimierz Wierzyński




