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ŹYJEMY WŚRÓD ZABYTKÓW, choć 
najczeictej - przyzwyczajeni do 
miejsc, które zamieszkujemy - po 
prostu tego nie dostrzegamy. Zdjęcia, 
które zamieszczamy na okładkach 
i wewnątrz zeszytu, nie maję na celu 
odpowiedzieć, czy potrafimy żyć mie
dzy zabytkami. Odpowiedź - niezwykle 
ważna dla nas, dla przyszłych pokołeó, 
dla losów zabytków i kultury narodo
wej - możemy znaleźć każdego dnia 
i w każdym zabytkowym miejscu. Jeśli 
tytko chcemy...

(fot W. Pawelec}
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Narodziny i dzieciństwo
Zaczęło się to w roku 1974.1 choć pomysł uruchomienia czasopisma, magazynu lub informatora traktującego 
w sposób popularny o ochronie zabytków dyskutowany był przez nas od kilku let, dopiero w tym właśnie roku 
mogliśmy rozpoczęć prace przygotowujące program takiej publikacji.

Pierwsze zebranie redakcji odbyło się 1 sierpnia 1975 r. Na nim właśnie redaktor naczelny i sekretarz redakcji 
przedstawili cel i projekt: treści, działów lub poddziałów, ilustracji czyli - koncepcję wydawnictwa. Cel wydania był 
oczywisty - popularyzacja ochrony i konserwacji zabytków wśród szerokiego ogółu społeczeństwa, nieprofesjona
listów, ale ludzi, którzy tak czy inaczej interesuję się tym tematem np. społecznych opiekunów zabytków, turystów, 
rzemieślników pracujących przy odnawianiu obiektów zabytkowych, młodzieży. Wyłonił się program publikacji, 
jednak jego przygotowanie, powołanie redakcji, nawiązanie kontaktów z autorami - to jeszcze nie wszystko. 
Sprawę, która gnębiła nas przez wiele miesięcy był... tytuł nowego wydawnictwa. Kilka kolejnych redakcyjnych 
spotkań poświęconych było głównie tej sprawie i przyniosło calę listę pomysłów - od najprostszych jak: 
„Informator” czy „Magazyn”, poprzez „Nasze zabytki" po bardziej „wysublimowane” jak „Patyna". Najbliższy 
koncepcji informatora byl tytuł „Nasze zabytki”, ale utworzenie działu „Z zagranicy” przekreśliło ten pomysł. 
Wreszcie zdecydowaliśmy się i nie narodzone jeszcze dziecko zostało ochrzczone nazwę „Spotkania z zabytkami ". 
Dziś nie wyobrażamy sobie innego tytułu...

W lutym, już następnego roku, materiał do pierwszego zeszytu był gotowy. Zaczęł się wtedy najważniejszy problem 
- drukarni i druku. Kiedy w połowie 1976 r. przekazaliśmy informator do przydzielonej nam drukami w Olsztynie, 
zgodnie z jej zapewnieniem cierpliwie czekaliśmy na pierwszę korektę w listopadzie. Tymczasem pożar zniszczył 
przygotowane już skład i szpalty, a dowiedzieliśmy się o tym w... marcu 1977! Pierwsza korekta przyszła więc do nas 
dopiero w lipcu, kolejne między wrześniem a grudniem, kiedy mogliśmy zeszyt podpisać do druku. Zeszyt z okładką, 
z której uśmiecha się tajemniczo twarz „damy z łasiczką" ukazał się w sprzedaży w styczniu 1978 - jego produkcja 
trwała prawie dwa lata!

Nie z każdym następnym zeszytem mieliśmy takie kłopoty, w myśl porzekadła, że tylko „początki zawsze 
najtrudniejsze", lecz ten skrócony opis ciężkich narodzin „Spotkań zzabytkami" powinien dać Czytelnikom pogląd, 
jak często, długo i z jakimi przeciwnościami boryka się redakcja zanim zeszyt „Spotkań" znajdzie się w sprzedaży. 
Dotyczy to zresztą nie tylko naszego informatora.

Następnym zeszytem (2-1979) zaopiekowało się wydawnictwo „Arkady", a od 1980 r. - Krajowa Agencja 
Wydawnicza w Lublinie. I teraz nie brakuje oczywiście opóźnień i potknięć z różnych przyczyn, ale jakoś powoli 
i stopniowo informator nabiera rozmachu. Nie możemy tylko osiągnąć dla „Spotkań" statusu czasopisma, o który 
dopominają się w listach nasi Czytelnicy (listów tych nazbieraliśmy w redakcji od 1979 r. ponad 600!), bowiem 
czasopismo w świadomości ludzkiej kojarzy się z regularnością i terminowością ukazywania się (co nie zawsze 
pokrywa się z rzeczywistością!), a na tym Czytelnikom najbardziej zależy.

Od 1977 r. podstawowe założenia programu „Spotkań" nie uległy zmianie. Natomiast poszczególne działy znacznie 
powiększyły swoje zakresy tematyczne, a m.in.: od 1979 r. kontynuujemy w „Rozmaitościach" artykuły z cyklu 
„Niecodzienne muzea" oraz „Zabytki na znaczkach", w 1980 r. rozpoczęła się nasza AKCJA CMENTARZE i pojawiły 
się kolorowe zdjęcia, publikujemy artykuły pod wspólnym tytułem „Ginące krajobrazy" oraz cykle: „Nasze 
prezentacje" i „Polskie zdroje". Jednak mimo tego trzeba sobie powiedzieć, że „Spotkania z zabytkami" nie wyszły 
jeszcze z okresu wczesnego, trudnego dzieciństwa.

Tak wyglądają pokrótce najwcześniejsze dzieje „Spotkań z zabytkami" spisane z okazji wydania zeszytu 
z numerem dziesiątym.

Redakcja



Uczestnictwo społeczeństwa 
w rewaloryza 
zabytków

Główną przyczyną złego, 
wręcz krytycznego stanu 
zabytków jest generalnie niewłaściwy, 
często lekceważący stosunek do wszystkich 
elementów państwowego majątku trwałego, w tym 
również do istniejących zasobów zabytkowych. Te 
tendencje widoczne są zarówno w planowaniu 
przestrzennym, które podejmowało dotychczas 
przede wszystkim problem nowych inwestycji, jak 
i w gospodarce mieszkaniowej, która zaniedbywała 
wykorzystanie dawnych zasobów.

Krzysztof Pawłowski

Objęcie całości zasobów starego budownictwa gospodarką ko
munalną przy nominalnym tylko utrzymaniu tytułu własności oraz 
sprowadzenie czynszu do symbolicznej wysokości powodują, że 
właściciele nie są bezpośrednio zainteresowani utrzymaniem 
w odpowiednim stanie należących do nich obiektów, ani też nie 
dysponują odpowiednimi środkami dla pokrycia kosztów nawet 
niewielkich remontów. Lokatorzy natomiast nie tylko nie zapobie
gają postępującej degradacji, lecz przeciwnie - często aby uzy
skać pierwszeństwo w przyznaniu nowego mieszkania przyspie
szają niszczenie zabytkowego obiektu. Zaniedbania wynikają mię
dzy innymi także z katastrofalnego niedorozwoju przedsiębiorstw 
remontowo-budowlanych oraz niewłaściwej gospodarki materia
łowej, która doprowadziła niemal do zaniku produkcji tradycyj
nych materiałów budowlanych.
Postępujący proces degradacji technicznej i społecznej istnieją

cych zabytków spowodował, że potrzeby w tym zakresie są ogrom
ne. Szacuje się, że do 1990 r. objętych winno zostać modernizacją 
ponad 1 milion mieszkań (przy maksimum 3 milionach nowo 
wznoszonych). W bardzo złym stanie znajdują się tysiące obiektów 
usytuowanych poza zespołami miejskimi. Aktualna sytuacja eko
nomiczna Polski pozostaje w pewnej analogii z okresem kryzysu 
naftowego jaki dotknął począwszy od 1973 r. wiele krajów Europy 
Zachodniej. Nastąpiło tam wówczas przewartościowanie wielu 
postaw i tendencji, a konieczność oszczędnego gospodarowania 
doprowadziła do znacznego wzmożenia działalności w ośrodkach 
staromiejskich i spowodowała podjęcie ich kompleksowej moder
nizacji oraz rewaloryzacji. Liczne przykłady dowiodły, że koszty 
rewaloryzacji są niższe od tych, jakich wymaga nowe budownic
two wraz z niezbędnymi nakładami na rozbudowę infrastruktury 
technicznej. Rewaloryzację zaczęto traktować jako ważny ele-

zabytków

Zyjemy 
wśród

1. wracając z pracy (fot. P.F. Nowicki)
2. ...w święto (fot S. Bratkowski)
3. ...na spacerze (fot. W. Pawelec)
4 ..karmiąc gołębie (fot. W Pawelec)
5. . odpoczywając (fot. P.F. Nowicki)
6. ...czytając (fot. W. Pawelec)
1. ...idąc do pracy (fot. J. Marczuk)
8. ...w górach (fot. W. Pawelec)
9. ...na plaży (fot. W. Pawelec)

10 ...na kiermaszu (fot. P.F. Nowicki)
11. ...na parkingu (fot. J. Marczuk)
12. ...nudząc się (fot. P.F. Nowicki)
13. ...oglądając miasto (fot. W. Pawelec)
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1.2. Polkowice na Dolnym Śląsku - miasto o nie
docenianych wartościach dawnej zabudowy, 
zagrożone przez górnictwo; przywiązanie mie
szkańców do przeszłości swojego miasta widać 
chociażby w namalowanym na murze kamieni
cy widoku dawnych Polkowic (2) (fot. K. Pawlo
wski)
3.4. Plac Stanisława w Nancy (Francja) - plakat 
tzw. operacji złotego listka polegającej na zbie
raniu funduszy na konserwacje słynnych krat 
i innych detali (3) oraz jeden z odrestaurowa
nych fragmentów placu (4) (fot. K. Pawlowski)
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ment zagospodarowania przestrzennego miast, gospodarki mie
szkaniowej i polityki społecznej. Podjęta została kampania na 
rzecz „odrodzenia" miasta w jego tradycyjnej strukturze. Czynni
kiem sprzyjającym stała się szczególnie krytyczna ocena społecz
na wielkich osiedli mieszkaniowych, pozbawionych cech indywi
dualnych i prowadzących do społecznego wyobcowania.
Tendencje bardzo ograniczonego rozwoju czyli tzw. wzrostu zero
wego, które dzisiaj pojawiają się u nas w planowaniu przestrzen
nym, najwcześniej wysunięto w Bolonii. Znalazło to wyraz w sfor
mułowaniu programu maksymalnego wykorzystania niezwykle 
rozległego ośrodka historycznego poprzez adaptację obiektów 
zabytkowych i ich zespołów. Aby zapobiec występującym zjawi
skom rugowania dawnych mieszkańców z rewaloryzowanych ze
społów uznano za niezbędne włączenie do tego procesu całej 
lokalnej społeczności. Zarysowała się dążność do maksymalnego 

utrzymania tradycyjnego użytkowania obiektów, wyrażająca się 
w tendencji do unikania przekształcania form użytkowania z mie
szkalnych na inne (biura, instytucje itp ), co uprzednio było nadu
żywane.

W wielu krajach stworzono specjalne systemy dotacji, pożyczek 
isubwencjizarównodlawłaścicieli, jaki lokatorów domów podda
wanych zabiegom rewaloryzacyjnym. Wszystkie te posunięcia 
objęto przywilejami właściwymi dla budownictwa spółdzielczego. 
Przyjęto zasadę przeznaczania na potrzeby rewaloryzacji środków 
z tzw. budownictwa społecznego, wprowadzając je do państwo
wych programów polepszenia warunków mieszkaniowych (np. we 
Francji). Działaniom tym towarzyszył wielki rozwój przedsię
biorstw remontowo-budowlanych. We Francji w 1979 r. osiągnął 
on 37,5%, w Austrii 30%, w Szwecji ponad 20% wzrostu całego
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potencjału budownictwa. Godny odnotowania jest fakt, że w okre
sie najostrzejszego kryzysu w Portugalii (1975 r.) prace remonto
we przekroczyły o 10,5% realizacje nowego budownictwa!

Konserwacja i partycypacja (uczestnictwo) - to dwie podstawowe 
zasady, które stały się głównymi elementami nowoczesnego war
sztatu urbanistycznego. Należy je zrozumieć szeroko: konserwa
cję jako dążność do utrzymania wszystkich wartości istniejących, 
nie tylko kulturowych i ekologicznych, aie również najogólniej 
biorąc wszelkich wartości materialnych, oraz partycypację - jako 
niezbędny element dla właściwego planowania zarówno rozwoju 
organizmów miejskich i ich przebudowy, jak również przejawów 
życia społecznego. Wobec niepewnego losu mieszkańców sta
rych dzielnic - ich «aktywne uczestnictwo w całości przebiegu

z

5. Plakat akcji na rzecz 
eliminacji samocho
dów z ulic szwajcar
skich miast

6. Bolonia - plakat wy
stawy pod hasłem: „po
przez poznanie -zrozu
mienie własnego mias
ta" (fot. K Pawlowski)

7. 8. Fragmenty fran
cuskiego niby-komik- 
su przedstawiającego 
sposoby troszczeń ia się 
mieszkańców miast 
o zachowanie ich za
bytkowego charakteru

9. 10. Jak nie powinno 
się budować w środo
wisku wiejskim (9). 
a jak można budować 
w miastach (10) - z in
struktażowej broszury 
jednego z francuskich 
departamentów

11. Codzienna scena 
przed katedrą w stolicy 
Meksyku - rzemieślnicy 
wszelkich specjalności 
oferują swoje usługi 
(fot. K Pawlowski)

procesów rewaloryzacyjnych uznaje się powszechnie za zagad
nienie pierwszorzędnej wagi.
Te tendencje zarysowane zostały już w ramach kampanii Między
narodowego Roku Ochrony Zabytków 1975. Polski Komitet Naro
dowy ICOMOS podjął wówczas wiele działań zmierzających do ich 
popularyzacji w Polsce. Znalazło to konkretny wyraz m.in. we 
współdziałaniu Ministerstwa Kultury i Sztuki z Centralnym Związ
kiem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Podjęte zostały 
próby (Przemyśl. Włocławek, Radom, Słupsk, Płock) objęcia sys
temem spółdzielczym rewaloryzacji zespołów zabytkowych. Uję
cie zabytku urbanistyki, traktowanego w nierozłącznym związku 
ze społecznością lokalną i wskazanie jego roli wochronie i rewalo
ryzacji - stało się jednym z najważniejszych elementów „Reko
mendacji Warszawskie!’’ UNESCO w sprawie ochrony zespołów 
zabytkowych (1976 r.)’. Wysoka ranga tej problematyki została 

potwierdzona na konferencji ICOMOS-UNESCO-AIU (Kraków 
1980), poświęconej analizie realizacji założeń tego podstawowego 
w skali światowej dokumentu.
Właściwe wykorzystanie istniejących zasobów budowlanych musi 
stanowić istotny element realizacji programu mieszkaniowego. 
Kompleksowa modernizacja może zapewnić możliwość ograni
czenia nowych inwestycji budowlanych, a to z kolei prowadzi do 
znacznych oszczędności w zakresie infrastruktury technicznej 
oraz umożliwia ograniczenie rozwoju terytorialnego miasta, a tym 
samym pozwala na utrzymanie terenów w użytkowaniu rolnym. 
Dawna zabudowa w znacznym procencie reprezentuje wartości 
kulturowe a traktowana priorytetowo jej rewaloryzacja winna 
stanowić szczególnie ważną część szerszych działań remontowo- 
modernizacyjnych. Rewaloryzacja i modernizacja istniejących za
sobów musi być traktowana jako integralna część procesu inwes-
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tycyjnego jednostek osiedleńczych, a zatem dysponować propor
cjonalnymi do potrzeb możliwościami finansowymi, wykonawczy
mi i organizacyjnymi.
Występujący w planowaniu przestrzennym zwrot w kierunku dzia
łań zmierzających do utrzymania istniejącej zabudowy jest szansą 
dla pełniejszego wykorzystania zespołów zabytkowych. Koniecz
ne jest usprawnienie procesu realizacji, gdyż pozostaje on w ja
skrawej dysporoporcji w stosunku do znacznego postępu w dzie
dzinie projektowania. Niezbędne staje się radykalne zwiększenie 
potencjału przedsiębiorstw wykonawczych zarówno sektora pań
stwowego, jak i rzemiosła. Obecnie tzw. moce przerobowe przed
siębiorstw remontowo-budowlanych nie przekraczają 6% poten
cjału budownictwa ogólnego, a winny osiągnąć przynajmniej 
30%. Przesłanką sprzyjającą staje się fakt, że w ramach przekwali
fikowania pracowników przewiduje się możliwość zatrudnienia 
przy remontach w budownictwie dodatkowo 200 tysięcy osób.
Potrzeby materiałowe winny zostać zaspokojone w dużym stopniu 
w oparciu o produkcję miejscową. Należy przy tym zwrócić uwagę, 
że niedocenianej dotychczas materiałochłonności budownictwa 
(65% ogólnych kosztów) można przeciwstawić wielkie oszczęd
ności przy wykorzystaniu istniejących zasobów budowlanych. 
Adaptacja starej zabudowy, wobec wielkiego wzrostu kosztów 
nowego budownictwa (do kilkudziesięciu tysięcy zł za 1 m* 1 2) staje 

się konkurencyjna również w zakresie cen.

Przypisy
1. Zalecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty. Nauki i Kul
tury (UNESCO) dotyczące ochrony zespołów zabytkowych i tradycyjnych 
oraz ich roli w życiu współczesnym... Warszawa 1979 (wyd. ODZ)
2. Zob. ..Spotkania z zabytkami’ Społeczni, zaangażowani ... 1979, s, 3, H. 
Krzyżanowska. Społeczna opieka nad zabytkami, z. 6. 1980, ss. 2-7.

Konieczne jest uświadomienie społeczeństwu, że wobec perspek
tyw uzyskania przez wielu ludzi nowego mieszkania po roku 2000, 
słuszniej jest podjąć trud adaptacji starych mieszkań, których 
walory użytkowe i estetyczne są niejednokrotnie znacznie wyższe. 
Należy wykorzystać rodzący się aktualnie ruch na rzecz organiza
cji małych spółdzielni mieszkaniowych, aby objął także rewalory
zację istniejących zasobów. Niezbędna staje się społeczna repry
watyzacja części starego budownictwa. Przez termin ten należy 
rozumieć system spółdzielczego zrzeszania się lokatorów i użyt
kowników.
Wdrożenie systemu społecznej partycypacji wymaga całkowitej 
zmiany w sposobie kredytowania, subwencji, dotacji, pożyczek 
i ulg podatkowych. Np. we Francji właściciele obiektów zabytko
wych udostępnianych publiczności zwolnieni są od podatków od 
nieruchomości. Finansowanie modernizacji i rewaloryzacji pro
wadzonej przy udziale środków prywatnych i spółdzielczych musi 
być uzupełnione z puli przeznaczonej na rozwój budownictwa 
komunalnego. Reaktywowanie tego działu budownictwa (tzn 
mieszkań kwaterunkowych) ułatwi dysponowanie lokalami do 
czasowego i stałego przekwaterowania. Dla potrzeb rewaloryzacji 
należy wykorzystać również wszystkie będące w dyspozycji resor
tu kultury środki, np. przeznaczone na mieszkania dla twórców, do 
czego obiekty zabytkowe szczególnie się nadają.
Przyjęcie zasady aktywnej partycypacji ludności w procesie rewa
loryzacji będzie również miało duże znaczenie dla zachowania 

tradycyjnego przeznaczenia budynków zapobiegając zbyt rady
kalnym przekształceniom funkcjonalnym. Pozwoli to na utrzyma
nie dawnego charakteru i przekroju społecznego dzielnic staro
miejskich oraz uniknięcie konfliktów społecznych.
Zakres prac remontowych i konserwatorskich często będzie mu- 
siał być ograniczony do niezbędnych zabiegów adaptacyjnych. 
Najważniejszą kwestią staje się uchronienie zabytkowej substan
cji przed zniszczeniem zarówno w czasie prowadzonych prac, jak 
i w późniejszej eksploatacji. Ograniczenie zakresu prac będzie 
realne po przekonaniu specjalistów od bezpieczeństwa przeciw
pożarowego o możliwości zachowania dużej części dawnych, 
najczęściej drewnianych stropów. Uzyskanie tego odstępstwa od 
stosowanych norm ma podstawowe znaczenie dla obniżenia ko
sztów prac oraz zachowania w większym stopniu autentycznej 
substancji zabytkowej.
Ściślejszego określenia wymagają zarówno obowiązki, jak i przy

wileje użytkowników i właścicieli obiektów zabytkowych. Wymóg 
utrzymania budynków w odpowiednim stanie, dokonywanie bie
żących napraw i generalnych remontów nie może być w pełni 
egzekwowany bez zapewnienia technicznych możliwości (mate
riały. wykonawstwo). Za stan zabytków musi istnieć odpowiedzial
ność władz terenowych i użytkowników. W ten sposób nabierze 
realnego kształtu sformułowanie Ustawy z 1962 r. stwierdzające, 
że „ochrona dóbr kultury jest obowiązkiem państwa i powinnością 
jego obywateli”.
W Polsce ruch społeczny na rzecz ochrony zabytków ma bogate 
tradycje i określone podstawy prawne oraz organizacyjne2. Szcze

gólnie ważne jest jednak nadanie mu bardziej dynamicznego 
charakteru. Doświadczenie m.in. Zamku Królewskiego w Warsza
wie dowodzi, że potrafimy aktywnie i z wielką hojnością działać 
w sprawach ochrony dziedzictwa kulturowego. Uruchomienie 
i udoskonalenie mechanizmów niezbędnych dla pobudzenia i wy
korzystania wszelkich społecznych inicjatyw w tym zakresie - to 
najważniejsze nasze zadanie w chwili obecnej.

Krzysztof Pawłowski

Autor artykułu prof dr Krzysztof Pawłowski jest przewodniczącym Polskie
go Komitetu Narodowego ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabyt
ków) oraz wicedyrektorem w Zarządzie Mozeów i Ochrony Zabytków MKiS 
Artykuł stanowił wprowadzenie do dyskusji na konferencji Polskiego Komitetu 
Narodowego ICOMOS (kwiecień 1982 r,), poświęconej omawianym w artykule 
zagadnieniom, inne, niezwykle interesujące wypowiedzi na temat społecznej 
partycypacji w ochronie zabytków na świecie. będziemy zamieszczać w kolej
nych zeszytach ..Spotkań z zabytkami".
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Jan Świeczyński

Kryminalistyka, 
dzieła sztuki, 

zabytki

W roku 1879 Alfons Bertillon, sita pomocnicza w pierw
szym wydziale paryskiej Prefektury Policji, rozpoczął 
chlubną karierę na arenie historii dając bodziec do 
rozwoju nowoczesnej kryminalistyki. W ciągu minione
go wieku zrobiła ona olbrzymi postęp wykorzystując 
obecnie prawie wszystkie najnowsze zdobycze nauki 
i techniki. Jej historia, chociaż niedługa w porównaniu 
z innymi dyscyplinami jest pasjonująca. Ponure tajem
nice zbrodni i występku, zła i nienawiści, stanowiące 
nieodłączną stronę życia rodzaju ludzkiego, powodują
ce dreszcz emocji, ciekawości czy wręcz fascynacji, są 
na ogół u większości z nas jedynymi skojarzeniami 
związanymi z kryminalistyką.
Czy jednak tak jest w rzeczywistości? Czy „znamie
niem” tej nauki jest wyłącznie piętno zbrodni'’ Jest to 
przecież nauka na wskroś współczesna, oddająca spo
łeczeństwu nieocenione usługi bez której dzisiejszy 
wymiar sprawiedliwości i organa ścigania byłyby prawie 
bezradne. Od wielu lat kryminalistyka, a szczególnie jej 
podstawowy dział - technika kryminalistyczna, oddaje 
nieocenione usługi wielu naukom humanistycznym. 
Należy tu wymienić historię, historię sztuki i archeolo
gię: są to przykłady znamienne, mogące przekonać 
największego sceptyka, że KRYMINALISTYKA MA 
ZWIĄZEK NIE TYLKO Z PATOLOGIĄ ŻYCIA SPOŁE

CZEŃSTW.
Wiele wspólnego z kryminalistyką, a ściślej z techniką 
kryminalistyczną, ma archeologia. Po pierwsze, zarów
no rozwój archeologii, jak i początek rozwoju krymina
listyki przypadają na ten sam okres, tj. od połowy XIX w 
Po drugie - obydwie te dziedziny zajmują się badaniem 
śladów działalności ludzkiej z uściśleniem, iż technika 
kryminalistyczna bada przede wszystkim ślady mające 
związek z przestępczą działalnością człowieka. I po 
trzecie - zabytków zaliczanych do archeologicznych 
jest mniej niż innych, co podkreśla nasze prawodaws
two wyłączając je całkowicie z obrotu handlowego. 
Podstawowym źródłem wiedzy o życiu Starożytnego 
Egiptu są zabytki znalezione w grobach. Stąd kolejny 
istotny wniosek wyjaśniający, jak ważny jest każdy ma
terialny ślad przeszłości prowadzący do odtworzenia 
życia w minionych epokach. Rekonstrukcja dokonywa
na na podstawie śladów przeszłości jest właśnie po
mostem pozwalającym na wykorzystanie zdobyczy 
i metod techniki kryminalistycznej w archeologii. Oczy
wiście w wypadku archeologii „przeszłość” tych śla
dów mierzona jest tysiącami lat. podczas gdy krymina
listyka dąży do ustalenia środków i metod pozwalają
cych maksymalnie skrócić czas od momentu pozosta
wienia śladów do ich badania. Chodzi zatem o czas 
mierzony najczęściej godzinami lub dniami.

Filozofowie twierdzili, że światło poznania przychodzi 
ze Wschodu. Nic też dziwnego, że u współczesnych 
społeczeństw występuje nieustanny pęd do możliwie 
najdokładniejszego poznania kultur starożytnych 
a szczególnie bliskowschodnich. Stąd też m.in. znane 
archeologiczne badania Starożytnego Egiptu podejmo
wane z dużymi sukcesami przez nieżyjącego już prof. K. 
Michałowskiego. Na marginesie warto zaznaczyć, że 
archeologia Starożytnego Egiptu, zawdzięcza swe na
rodziny wojnie Gdy w 1798 r Napoleon wyruszył na 
wyprawę do Egiptu, zabrał ze sobą sztab wybitnych 
uczonych Ten zespół miał jeszcze w czasie wojennej 
wyprawy zbadać Egipt i zadanie to zostało wykonane 
zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy rzec by można 

wspaniale, mimo olbrzymich trudności. Wyniki badań 
zostały później opublikowane w dziewięciu tomach 
tekstu i dziesięciu tomach plansz pt. ..Description de 
I’Egypte. ou Recueil des observationes et des recher- 
ches, qui ont ete faites en Egypte pendant I'expedition 
de larmee franęaise”.
Ślady bytowania mieszkańców doliny Nilu w formie 

wyrobow ceramicznych i kamiennych, a więc z tworzy
wa. które mogło przetrwać do dnia dzisiejszego - datują 
się już od V tysiąclecia p.n.e. Historia Starożytnego 
Egiptu, jak wiadomo, dzieli się na trzy wielkie okresy: 
Stare Państwo (2850-2051 p.n.e.). Średnie (do 1570 
p.n.e.) i Nowe (do 1085 p.n.e.). Potem przyszły podboje 
innych ludów i położyły kres m.in. kulturalnemu i artys
tycznemu rozwojowi Egiptu. Wobec szczupłości lub też 
braku innych źródeł, czy wreszcie niedoskonałości dzi
siejszych nauk, źródłem poznania historii i życia tego 
starożytnego kraju są zachowane relikty kultury mate
rialnej. Z najstarszego okresu najczęściej znajduje się je 
w grobowcach. Wynikało to z wiary, że dusza ludzka Ka 
zamieszkuje ciało po śmierci. Wierzono również, że 
jeżeli ciało zniszczeje. Ka zamieszka w podobiżnie 
zmarłego. To właśnie było powodem, że dbano o zacho
wanie ciała zmarłego przez mumifikację oraz wyposa
żano go w przedmioty ulubione za życia, a nad grobem 
wznoszono wyniosłe piramidy. Grobowce wyposażano 
w kolekcje dzieł sztuki, duże ilości klejnotów, broni, 
narzędzi, modeli łodzi, domów, warsztatów, gospo
darstw i zwierząt, figurki żołnierzy i służących, które 
ilustrują nam dzisiaj ziemski byt zmarłego, a wówczas 
odnosiły się do jego „przyszłego" życia pozagrobowe
go. w jakie niewzruszenie wierzono
Kilka lat temu Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej 

PAN zwrócił się do kompetentnych organów Ministers
twa Spraw Wewnętrznych z prośbą o przeprowadzenie 
badań przedmiotów pochodzących z wykopalisk, pro
wadzonych przez polskich archeologów w górnym 
Egipcie (Deir-el Bahari, 1975 r.). W trakcie prac archeo

a jest to szczególnie ważne w ekspertyzie kryminalisty
cznej - pozostawiało wiele do życzenia. W wyniku 
szczegółowych, mikroskopowych oględzin stwierdzo
no, że brązowo-czarna substancja składa się z pyłku 
stanowiącego podstawowy składnik mieszaniny, frag
mentów włosów i nitek pochodzących z tkaniny oraz 
ostrokrawędzistych, błyszczących cząstek o wyglądzie 
drobnych kawałków szkła. Woskowata masa okazała 
się żółtą substancją pokrytą szarym nalotem umiejsco
wionym we wgłębieniach poszczególnych grudek. OkOr 
lo 50-krotne powiększenie mikroskopowe pozwoliło na 
ustalenie, że nalot ma postać jedwabistych igiełek i jest 
bliżej nieznaną skrystalizowaną substancją. Włosy zaś. 
kolisto skręcone, były pokryte, a raczej utrwalone białą 
substancją i miały brązowo-rude zabarwienie. Takie 
były ustalenia wstępne’.
Dalsze badania i analizy pozwoliły na stwierdzenie, że 
brązowo-czarna substancja pylista jest dwutlenkiem 
manganu, zaś woskowo-żółta masa, określona przez 
archeologów jako. wosk używany w Starożytnym Egip-
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1. Fragment papirusu 
mitologicznego: tan
cerki boga Amona 
(XXI dynastia)
2.3. Awers górnego 
fragmentu starego 
dokumentu (2) w 
świetle widzialnym 
oraz rewers (3). na 
którym przebijał inny 
tekst
4. Ujawniony przez 
eksperta kryminalis
tyki tekst na rewersie 
dokumentu
5. Fragment odczy
tanego przez eksper
ta kryminalistyki 
tekstu manuskryp
tu Zygmunta III Wa
zy z 1614 r

lodzy pod kierunkiem prof. K. Michałowskiego natrafili 
na pracownię perukarską, gdzie znaleziono m.in. pukle 
wlosow, naczynia zawierające nieznaną sproszkowaną 
substancję, a także masę przypominającą wosk. Znale
zisko wywołało sensację naukową i nic dziwnego że 
naukowcy zwrócili się do ekspertów kryminalistyki 
o ustalenie składu chemicznego sproszkowanej i wo
skowatej substancji, a także stwierdzenia czy znajdują 
się one na włosach. Zapytano też. do czego mógł służyć 
brązowo-czarny proszek. Przeprowadzone badania po
winny dać odpowiedź także na pytanie, czy znalezione 
włosy pochodzą od człowieka czy też od zwierzęcia 
i ewentualnie od jakich gatunków.
Interesujący jest tok pracy eksperta kryminalistyki i kon
kluzje jakie wyprowadza po przeprowadzeniu żmud
nych i czasochłonnych badań. W opisywanym wypadku 
ekspert nie dysponował żadnymi informacjami z wyjąt
kiem tej, że przedmiot badań pochodzi z pracowni 
perukarskiej oraz że liczy około 4000 lat. Próbki mate
riału były niewielkie a ich zabezpieczenie do badań

cie do utrwalania fryzur czy też peruk", była rodzajem 
mydła. Porównanie ze współczesnymi mydłami lep
szych i gorszych gatunków pozwoliło na ustalenie, że 
nie występują większe różnice między mydłem „egip
skim” a zwykłym. XX-wiecznym mydłem do prania 
zwłaszcza przechowywanym przez kilkanaście lat. 
Określono je ostatecznie jako mydło sodowe. Była to 
kolejna rewelacja, gdyż w naukowym środowisku ar
cheologów panował pogląd, że Egipcjanie mydła 
wogóie nie znali. Brunatna substancja zidentyfikowana 
jako dwutlenek manganu, którą także stwierdzono na 
puklach włosów, mogła służyć do barwienia włosów 
jaśniejszych na kolor brązowo-rudy. Cząstki przypomi
nające pokruszone szkło wysokiej klasy (kryształ), wy
kazywały dużą twardość i przypuszczalnie używano ich 
do rozcierania dwutlenku manganu na pyl lub też do 
posypywania włosow. co szczególnie przy oświetleniu 
np. pochodniami lub kagankami (migoczący, chwiejny 
płomień) dawało bardzo efektowny wygląd. Mieniące 
się skrzące cząstki dodawały splendoru ówczesnym 
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dostojnikom. zwłaszcza o czarnych włosach iub wystę
pujących w czarnych perukach.

Równie ciekawe ustalenia poczyni! ekspert w wypadku 
badanych pukli włosów. Stwierdzi! na przykład, że są to 
włosy ludzkie i pochodzą od co najmniej trzech różnych 
osób, zaś charakterystyczny wygląd końców niektórych 
z nich wskazywał, ze były cięte ostrym narzędziem 
Ustalił także, że niektóre próbki znalezionych wiosów są 
włosami zwierzęcymi. Ponieważ jednak miał zbyt mato 
materiału badawczego i nie posiadał porównawczego 
(chodzi o sierść i włosy zwierząt zamieszkujących strefę 
północnej Afryki), nie mógł ustalić o jakie gatunki zwie
rząt chodzi. Wyniki badań pukłi włosow pobranych 
z peruk pozwoliły na wysunięcie arcyciekawych wnio
sków co do niektórych zwyczajów panujących w Staro
żytnym Egipcie. Pomijając sam fakt znalezienia pra
cowni perukarskiej - co już stanowi rewelację archeolo
giczną w skali światowej, gdyż dotychczas nie natrafio
no na takie znalezisko - okazało się, że starożytni 
Egipcjanie przywiązywali wielką wagę do wyglądu ze
wnętrznego, używając peruk wytwarzanych z włosów 
ludzkich i zwierzęcych. Ówczesne peruki musiały byc 
niebywale drogie, bowiem ich wykonanie wymagało 
dużego nakładu pracy i wyjątkowo dobrych surowców 
przy prymitywności stosowanych narzędzi. Sądzić za
tem należy, ze nosili je przede wszystkim przedstawicie
le klas najbogatszych, skupionych wokół dworu farao
na i kapłanów. Gwoli historycznej ścisłości należy do
dać, iż zarówno kapłanki, jak i kapłani egipscy golili 
swoje głowy zgodnie z wymogiem religijnym i przywile
jem, Używali jednak peruk, które stanowiły ochronę 
przed silnym nasłonecznieniem. Kto z czytelników przy
pomina sobie filmową wersję „Faraona" zapewne pa
mięta pokazywane tam postacie kapłanów z rożnych 
szczebli hierarchii.
Równie ciekawe wnioski można było wysnuć odnośnie 
pochodzenia ludzkich włosów używanych do wyrobu 
peruk. Ich wygląd świadczy, że były, jak wspomniano 
obcięte ostrym narzędziem, co z kolei wskazuje na dwie 

ności wymagał od naukowców ten zabieg, aby nie 
dopuścić do uszkodzenia i zabrudzenia zmumifikowa
nego naskórka me zakrytych bandażami części dłoni 
i stóp. Nieco później pobrano także odciski linii papilar
nych z uchwytów amfor greckich oraz lampki hellenis
tycznej odkrytej w Kom El Dikka w Aleksandrii Ślady te 
sfotografowano, a powiększone fragmenty fotogramów 
poddano szczegółowej analizie w celu ustalenia ukła
dów linii papilarnych, ich budowy i częstotliwości wy
stępowania poszczególnych typów cech. Na podstawie 
badań fizykochemicznych i biologicznych z udziałem 
ekspertów z Zakładu Kryminalistyki KG MO nie stwier
dzono zasadniczych różnic między układami linii papi
larnych mumii egipskich a wzorami występującymi na 
dłoniach i stopach ludzi współczesnych. Natomiast 
odnośnie szczegółów stwierdzono, że analizowane der- 
matoglify w porównaniu z podobnymi u ludzi współ
czesnych charakteryzują się ubóstwem złożonych ty
pów cech. Nie wdając się bliżej w fachowy i szczegóło
wy opis tych zagadnień można przytoczyć jeden z bar
dziej interesujących wniosków, na razie hipotetyczny. 
Istnieje ewentualna możliwość zmian mikroewolućyj- 
nych linii papilarnych, a także możliwość występowania 
układów specyficznych w związku z bardzo częstymi 
w rodzinach faraońskich małżeństwami z osobami bli
sko spokrewnionymi. Nie można także wykluczyć, że 
mamy do czynienia z adaptacją genetyczną w dynas
tiach faraońskich. powodującą zanikanie typów cech 
mających wpływ na zwiększony współczynnik tarcia, 
Wiąże się to z niewykonywaniem pracy fizycznej. Bada
nia dermatoglifów innych członków dynastii faraoń
skich oraz współczesnych populacji egipskich zapewne 
wyjaśnią te problemy

Technika i ekspertyza kryminalistyczna może oddać 
również inne usługi przy odczytywaniu praktycznie nie
czytelnych tekstów, na przykład całkowicie wyblakłych 
zmytych, pokrytych nieprzezroczystym środkiem kryją- 
cym, a nawet zwęglonych. Katedra Historii Polski UMCS 
w Lublinie zwróciła się nie tak dawno do ekspertów 

mentu. Tu jedna*, mimo pozorow praca eksperta nie 
mogła się zakończyć, gdyż należało jeszcze odczytać 
tekst. Dla biegłego wyłoniła się następna trudność 
w postaci niedostatecznej znajomości staropolszczyz- 
ny. a konkretnie jej stylistyki, pisowni i ortografii oraz 
budowy wielu znaków graficznych. których konstrukcje 
bardzo różnią się od używanych przez nas dzisiaj. 
Rozpoczęła się dalsza żmudna praca. Na przykład z od
czytanych już wyrazów wybierano poszczególne litery 
zestawiając z nich cały alfabet. Z kolei ekspert wielo
krotnie „ćwiczył rękę” w pisaniu odczytanych wyrazów 
ówczesną pisownią i stylem, rygorystycznie przestrze
gając, aby litery posiadały dawną formę graficzną. Ta 
Syzyfowa praca doprowadziła go do biegłości zarówno 
w czytaniu, jak i pisaniu tego tekstu Dokładne zas 
zestawienie alfabetu umożliwiło całą jego translitera
cję. nawet w tych miejscach, w których by! trudno 
czytelny. Podjętećwiczeniawpisaniu i czytaniu umożli
wiły także odczytanie „brakujących" wyrazów w niektó
rych zdaniach poprzez ich wywnioskowanie z konteks
tu, a następnie potwierdzenie na podstawie pozosta
łych fragmentów liter widocznych na pergaminie. Nau
kowcy z Uniwersytetu z uznaniem przyjęli wyniki tej 
pracy.

Inne tego rodzaju przykłady to odczytanie pierwotnego 
tekstu libretta moniuszkowskiej „Halki”, który cenzura 
dokładnie „wyczyściła” uniemożliwiając odczytanie 
niejednokrotnie całych zdań, co w sposób istotny zmie
niało jego treść. Znane są też wypadki ekspertyz krymi 
nalistycznych mających dać odpowiedź co do autenty
czności dzieła malarskiego, jak to miało miejsce w wy
padku dwóch pejzazy L. Wyczółkowskiego wykonanych 
techniką akwarelowo-kredową. Bowiem elementy gra
ficzne dzieła malarskiego wykonane techniką nie ogra
niczającą dynamiki ruchu i tempa, noszą w sobie okre
ślone piętno indywidualne często zezwalające na iden
tyfikację lub eliminację w stosunku do dzieł porówny
wanych. Tego typu ekspertyza należy do wyjątkowo 
‘-•Hnvrh
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możliwości: albo sprzedawano włosy dobrowolnie, al
bo ścinano je niewolnikom. Ujawnienie włosów o jas
nym pigmencie nasuwa przypuszczenie, ze mamy do 
czynienia właśnie z drugą możliwością, ponieważ 
rdzenna ludność ówczesnego Egiptu miała włosy ciem
ne. Natomiast jasnowłosi przedstawiciele rasy białej 
znaleźli się w Egipcie w charakterze ludzi niewolnych. 
Należy jednak zastrzec, że wnioski takie są jedynie 
hipotetyczne i dopiero badania kompleksowe, podjęte 
przez naukowców różnych specjalności, mogą dać od
powiedź bardziej prawdopodobną jeżeli niejednozna
czną. Widoczne jest wszakże jedno: zarowno krymina
listyka, jak i archeologia zmierzają do tego samego celu 

odtworzenia faktów i zdarzeń przeszłych na podsta
wie różnych śladów z tym. że archeologia zajmuje się 
populacjami dawno wymarłymi, a zatem w większości 
wypadków pozbawiona jest możliwości wykonania ba
dań porównawczych.
Następny przykład dotyczy wykorzystania zdobyczy te
chniki kryminalistycznej dla archeologii, a ściślej - 
jeżeli można użyć takiego neologizmu - dla „archeoe- 
kologii". Otóż poznanie tysiącletnich, materialnych śla
dów minionej cywilizacji może być punktem wyjścia do 
poznania wpływu ówczesnego środowiska na życie 
człowieka. W latach siedemdziesiątych problemem tym 
zajęła się Pracownia Ekologii Człowieka i Paieopatolo- 
gii Polskiej Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej 
w Kairze2. Pobierano wówczas dermatoglify3 od mumii 
faraonów: Ramzesa II. Seti II, Siptaha i Nedjemet, znaj
dujących się w Muzeum Egipskim w Kairze. Można 
sobie wyobrazić ile zachodu, jakiej staranności i ostroż- 

kryminalistyki z prośbą o odczytanie całkowicie wyblak
łego, nieczytelnego tekstu manuskryptu Zygmunta III 
Wazy, pochodzącego z 1614 r ; w dokumencie tym król 
zatwierdzał ordynację starosty wojnickiego dla cechu 
szewców w Wojniczu. Wstępne oględziny manuskryptu 
ustaliły, ze dokument sporządzono ha pergaminie (tzw 
charta teutonica) o wymiarach 30 x 40 cm. Tekst, 
w językach łacińskim i polskim, napisany by! antykwą 
i kursywą włoską Zasadnicza treść dokumentu zawarta 
była w czternastu wierszach w języku polskim Jak 
przystało na dokument królewski opatrzono go wyraź
nie zachowaną pieczęcią królewską umieszczoną 
w^ustownym skórzanym puzderku, spajającą dwa koń
ce jedwabnego biało-złotego sznura. Tak wiekowy do
kument. pomimo że jako przedmiot materialny (perga
min) oparł się nieźle działaniu kilku stuleci, nie zacho
wał jednak równie dobrze naniesionego na nim tekstu 
Upływ czasu, działanie bakterii, wilgoci, temperatury 
i innych jeszcze czynników spowodowały praktyczną 
nieczytelność pisma.
Pierwsze próby ekspertów przeprowadzone za pomocą 
mikroinfraskopu stereoskopowego4 nie dały spodzie
wanych rezultatów. Przeszkodą była jakość użytego 
przed wiekami środka kryjącego (czyli inkaustu) oraz 
stopień zdolności pochłaniania i odbijania promieni 
podczerwonych przez pergamin. Poprzez kolejne za
tem fotografowanie przy zastosowaniu filtrów korekcyj
nych uzyskano w rezultacie odpowiednio skontrasto- 
wany obraz, który był na tyle czytelny, że w większości 
stały się widoczne kontury liter. Umożliwiło to już trans
literację polskiego tekstu, stanowiącego istotę doku- 

Nie sposob w tak krótkim tekście omowic wszystkie 
możliwości ekspertyz kryminalistycznych mogących 
mieć zastosowanie i niewątpliwie duże znaczenie dla 
zabytków w ogóle. Podane przykłady potwierdzają jed
nak wielkie możliwości badań, których ekspert z dzie
dziny sztuki nie mógł by wykonać.

Jan Świeczyński

Przypisy
1. Nie jest tu możliwe dokładne i poprawne 
terminologicznie opisanie przebiegu ekspertyz 
gdyż uczyniłoby to tekst trudno zrozumiały dla 
Czytelnika, stąd pewne uproszczenia.
2. Zainteresowanych ściśle naukowym as
pektem tego zagadnienia odsyłam do Materia
łów X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anatomi
cznego; T. Dzierżykraj-Rogalski, C. 
Grzeszyk. E. Promińska. Badania der- 
matoglifow faraona Ramzesa II. Wrocław 1974
3. Dermatoglif ogolny obraz układu linii papi
larnych ręki lub stopy.
4. Mikroinfraskop stereoskopowy - urządzenie 
pozwalające na odczytanie niewyraźnych teks
tów za pomocą promieni podczerwonych.
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Inwentaryzacja 
i inwentaryzatorzy 

zabytków
I___________________________________

■ Skoro tematem naszej rozmowy mają być 
problemy inwentaryzacji zabytków, może warto 
byłoby na początku wyjaśnić sam termin „in
wentaryzacja".
- I słusznie, termin ten bowiem może być róż
nie rozumiany. Oczywiście nie będziemy tutaj 
mówili o inwentaryzacji przedmiotów, jaką spo
rządza się co pewien czas w każdej instytucji. 
My. historycy sztuki, też robimy taką ewidencję, 
ale tych wszystkich przedmiotów, które są dzie
łami sztuki. Jednakże i w taki sposób rozumiane 
pojęcie może mieć dwojakie znaczenie. Dla 
architektów inwentaryzacja to dokonanie po
miaru obiektu - budynku czy zespołu architek
tonicznego, wykonanie rzutu poziomego, prze
kroju, widoku elewacji...

8 Natomiast historycy sztuki...?
- ...oni opisują ten sam obiekt, który architekci 
mierzą. Zrozumiałe, że nie jest to zwykły opis, 
lecz oparty o poznanie naukowe danego obiek
tu. Uwzględnia się przy tym materiał i technolo
gię badanego dzieła, ustala jego dzieje, autora 
czy krąg lub warsztat, określa styl oraz analizu
je, co w tym obiekcie jest, a co nie jest autenty
czne. Uwzględniony musi być w opisie wygląd 
zabytku, a więc jego forma przestrzenna, wresz
cie stan zachowania. Tym samym inwentaryza
cja zabytków to nie tylko ich wymienienie i spis, 
rejestracja, ale także dokładna charakterystyka 
będąca wynikiem żmudnego nieraz badania na
ukowego.

■ Z tego, co Pan przed chwilą powiedział wy
nika. że inwentaryzacja ma ogromne znaczenie 
dla poznania dziejów naszej sztuki...

- Oczywiście tak, i od razu przechodzimy do 
odpowiedzi na pytanie - po co my to robimy? 
Otóż cel inwentaryzacji jest wieloraki. Po pierw
sze naukowy. Każdy kto podejmuje jakiś pro
blem z zakresu dziejów polskiej sztuki, zwłasz
cza zaś syntetyczne opracowanie poszczegól
nych jej dziedzin, musi wiedzieć, jakie obiekty 
zachowały się lub istniały w przeszłości. Oczy
wiście naukowiec ten mógłby to zrobić sam 
i robi to niejednokrotnie, alewwieluwypadkach 
sporządzenie takiej ewidencji (np. wszystkich 
kielichów gotyckich na obszarze tałego kraju), 
byłoby dla niego wręcz niemożliwe. Dokonując 
inwentaryzacji przygotowujemy naukowcom 
podstawę do ich badań, systematycznie rejes
trując wszystkie dzieła sztuki i wydając „Kata
log zabytków sztuki w Polsce". Drugi - niejako 
pomocniczy cel prowadzonej inwentaryzacji - 
to stworzenie podstawowej ewidencji dla admi
nistrowania, konserwowania i całej akcji opieki 
nad zabytkami. Temu służą przede wszystkim 
specjalne kartoteki gromadzone przez Ośrodek

12. Przed wejściem 
do środka inwentary
zatorzy wykonują do
kładny opis i zdjęcia 
cerkwi
3.4. Duże znaczenie 
dla inwentaryzacji 
mają dokładne po
miary obiektu zabyt
kowego

Dokumentacji Zabytków w Warszawie i woje
wódzkie urzędy konserwatorskie. Kartoteki te 
skierowane są do innego adresata - konserwa
tora praktyka i zarządzających obiektami. Dane 
zbierane przez Instytut Sztuki PAN i ODZ w pew
nym zakresie pokrywają się, ale też i różnią. Dla 
celów konserwatorskich bardzo istotna jest ma
terialna strona zabytku czyli jego stan zachowa
nia, materiał,' kubatura, zaplecze techniczne, 
znajomość użytkownika budowli. Historyk sztu
ki zainteresowany jest przede wszystkim wnikli
wym zbadaniem dziejów obiektu woparciuoar- 
chiwalia, literaturę przedmiotu i analizę samego 
zabytku. Z konserwatorskiego punktu widzenia 
nie jest tak bardzo istotne, czy rzeźba pochodzi 
z 1510 czy 1530 r. Konserwator będzie działał 
podobnie, dokonując takich samych zabiegów 
w odniesieniu do zabytkowej rzeźby, ale dla

historyka sztuki ta różnica w datowaniu ma 
niesłychanie istotne znaczenie. Tu chyba wy
raźnie widać różnicę celów i tym samym różnicę 
zakresu inwentaryzacji dokonywanej dla celów 
naukowych i dla praktycznych. Jest jeszcze 
trzeci, bardzo ważny cel naszego „Katalogu" 
To popularyzacja zabytków w społeczeństwie, 
przede wszystkim uświadomienie mieszkań
com danego regionu, ale także turystom, jakie 
zabytki zgromadzone są na tym terenie, i dosta
rczenie im o tych zabytkach rzetelnej, spraw
dzonej naukowo informacji.

■ Inwentaryzacją objęte są nie tylko obiekty 
architektoniczne...

- Oczywiście nie. Akcja nasza obejmuje wszys
tkie dziedziny sztuki - od zespołów urbanistyki, 
poprzez architekturę, malarstwo, rzeźbę az po

W rozmowie 
zdoc. dr. Jerzym 
Z. Łozińskim, 

kierownikiem 
Zakładu Inwen
taryzacji Zabyt
ków w Instytucie 
Sztuki PAN i re
daktorem na
czelnym „Kata
logu zabytków 
sztuki w Polsce’’ 
- przedstawia
my problemy in
wentaryzacji za
bytków oraz lu
dzi zajmujących 
się tą pracą.
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wszystkie rodzaje rzemiosła artystycznego. 
Trzeba dodać, że pojęcie „zabytek” zmienia się 
wraz z rozwojem historii sztuki. W połowie ubie
głego stulecia nikt za zabytek nie uważał obiek
tów z początku wieku; gdy zaczynaliśmy po 
wojnie inwentaryzację, granica „zabytkowości" 
wyznaczona była na połowę XIX w. Ostatnio 
granica ta bardzo się przybliżyła i dzisiaj zabyt
kami są dla nas obiekty z okresu międzywojen
nego. Tak więc zakres czasowy pojęcia „zaby
tek” rozszerzył się. Dla nas, historyków sztuki, 
każdy przedmiot mający wartości artystyczne 
jest zabytkiem, stąd tak dokładnie opisujemy 
i inwentaryzujemy najdrobniejsze nawet przed
mioty wykonane ręką ludzką.

s

■ Ludzie zajmujący się inwentaryzacją dzieł 
sztuki muszą być wysokiej klasy fachowcami, 
znającymi nie tylko swój warsztat, ale równo
cześnie dysponującymi ogromem wiedzy.
- Tu trafił Pan w najczulszy punkt naszej pracy
- sprawę kadr potrzebnych do inwentaryzacji 
zabytków. Dzieł sztuki w Polsce, mimo olbrzy
mich zniszczeń wojennych, jest dużo, a historia 
sztuki, tak jak wszystkie dyscypliny, ma dzisiaj 
swoje specjalizacje. Tymczasem inwentaryza
torzy natrafiają w terenie na zabytki od X po XX 
w., poczynając od architektury, poprzez malars
two, rzeźbę, wszystkie dziedziny rzemiosła ar
tystycznego. Taki człowiek musi być więc - jak 
mówimy - „omnibusem". Obok wykształcenia, 
odpowiednich zdolności, powinien mieć 
olbrzymią praktykę, „opatrzenie” w zabytkach. 
Oczywiście takich wszystkowiedzących ludzi 
nie ma. W trakcie naszej pracy w terenie natra
fiamy na obiekty bardzo specyficzne, rzadko 
spotykane, na których niewiele osób się zna. 
Z tego też powodu metoda naszych działań jest 
wielostopniowa, polegająca na kontroli jed
nych fachowców przez drugich, powoływanie 
rzeczoznawców czy konsultantów, aby ustrzec 
się błędów. W pierwszym etapie w teren wyru
sza grupa kilku osób - mają oni dokonać inwen
taryzacji wstępnej. Muszą dotrzeć nie tylko do 
każdej wioski, ale także przejść każdą ścieżką 
czy drogą, bo tam może być przydrożna kaplicz
ka, jakaś zapomniana mogiła...
■ ..dosłownie zajrzeć w każdy kąt chałupy i na 
kościelny strych...
- ...gdzie trafić można na dzieła sztuki dopraw
dy bezcenne. Tam właśnie dokonywano najcie
kawszych odkryć, natrafiając na nikomu do
tychczas nie znane obrazy lub rzeźby.

■ Znaleźliśmy na przykład rzeźbą i co dalej?
- Dokonujemy opisu, a to już wymaga wiedzy. 
Historyk sztuki musi wiedzieć, co to jest za 
rzeźba, jakiego świętego przedstawia, z jakiego 
materiału ją wykonano. Trzeba określić czas jej 
powstania, styl, krąg, szkołę czy warsztat. W wy
padku architektury najtrudniejszym i najważ
niejszym zadaniem jest tzw. rozwarstwienie 
obiektu tzn. rozpoznanie poszczególnych faz 
budowlanych, ponieważ w Polsce jest bardzo 
mało budowli nieprzebudowanych, stylowo 
jednorodnych. To wszystko musi być zarejes
trowane, uchwycone i odpowiednio opisane. 
Nasze zeszyty „Katalogu" pisane są specyficz
nym językiem - suchym, zwartym, pełnym fa-
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chowym terminów, pozbawionym oceny estety
cznej zabytku, gdyż jest to względne.

■ Teraz sięgnijmy wstecz i powiedzmy pokrót
ce o historii inwentaryzacji. Od kiedy zaczęto 
zajmować się nią „na poważnie"?

- Inwentaryzacja zabytków, tak jak ją dziś rozu
miemy, ma swoje początki na przełomie XVIII 
i XIX w. Mało kto wie, że bardzo przyczyniła się 
do tego Wielka Rewolucja Francuska. Wydany 
wówczas edykt Konwentu uznał zabytki za po
mniki historii, za świadectwo przeszłości, naka
zując roztoczyć nad nimi opiekę państwową. 
Początki były dość prymitywne, bo przecież nie 
istniała taka nauka, jak historia sztuki, dziś 
dyscyplina uniwersytecka. W pierwszej połowie 
ubiegłego stulecia ewidencjonowaniem zabyt
ków zajmowali się tzw. starożytnicy albo miłoś
nicy starożytności - amatorzy mający najroz
maitsze wykształcenie. W naszym kraju sprawa 
ta miała szczególny charakter, bo działo się to 
przecież w okresie rozbiorów, a poznawanie 
historii własnego kraju było zadaniem niezmier
nie ważnym, wręcz patriotycznym. I dlatego to, 
co na zachodzie Europy zwało się „pamiątką 
historyczną”, u nas nazywano raczej „pamiątką 
narodową’ ’ - dokumentem mówiącym o dawnej 
świetności narodu, o jego kulturalnych osią
gnięciach, materialnym dowodem jego wielora
kich uzdolnień. O znaczeniu tyęh „pamiątek" 
dla rozwoju świadomości narodowej wiedzieli 
dobrze zaborcy. Znamy to zresztą z okresu 
ostatniej wojny, kiedy celowo niszczono i rabo
wano dzieła polskiej sztuki... Ale powróćmy do 
historii inewntaryzacji. W połowie XIX stulecia 
na czoło wysuwa się postać Kazimierza Stron- 
czyńskiego, który po raz pierwszy, w ramach

powołanej przez władze Królestwa Polskiego 
Komisji, podjął systematyczną inwentaryzację. 
Ten okres jest dla nas bardzo ciekawy, ale to już 
prahistoria obecnej działalności. W latach 
70-tych XIX w. zaczęto w całej Europie prowa
dzić systematyczną, naukową inwentaryzację 
zabytków. W naszym kraju wiąże się to z chwilą, 
gdy przy Krakowskiej Akademii Umiejętność 
powstała Komisja do Badań Historii Sztuki 
w Polsce - był to rok 1878 - a na Uniwersytecie 
Jagiellońskim utworzono pierwszą katedrę his
torii sztuki (1882 r.). Właśnie od tamtych lat 
inwentaryzacja zabytków wysuwana jest jako 
zadanie pierwszoplanowe wśród zespołowych 
poczynań polskich historyków sztuki. Zdawano 
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sobie bowiem sprawę, że bez realizacji tego 
zadania, wszelkie badania były niemożliwe. 
Pierwszym uwieńczeniem tych postulatów było 
ogłoszenie drukiem około roku 1900 przez Sta
nisława Tomkowicza - inwentarzy zabytków 
trzech ówczesnych powiatów galicyjskich. To 
było już zrobione w sposób naukowy.
■ A kiedy pojawiły się - jakbyśmy to dziś po
wiedzieli - zarządzenia „z urzędu" dotyczące 
inwentaryzacji?
- Oczywiście było to możliwe dopiero wów
czas, gdy powstało państwo polskie, odrodzone 
po wiekach niewoli. W 1929 r. przy ówczesnym 
Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego utworzone zostało z inicjatywy ge-

Sztuki w Polsce". Jest to seria wydawnicza 
o fundamentalnym znaczeniu dla kultury pol
skiej i porównywana być może z takimi wydaw
nictwami jak ..Bibliografia" Estreichera czy 
..Polski Słownik Biograficzny". Katalog zawiera 
naukową dokumentację wszystkich zachowa
nych na terenie Polski zabytków sztuki (poza 
zbiorami muzealnymi) - od początków kultury 
artystycznej po XX w. - i stanowi podstawowe 
kompendium dla wszelkiego rodzaju prac nau
kowych z zakresu histori sztuki, kultury i nauk 
pokrewnych, niezbędną pomoc dla opieki nad 
zabytkami i służby konserwatorskiej, pełni wre
szcie znaczną rolę popularyzatorską jako fa
chowy informator dla turystów i wszystkich in-

5.6. Zaglądają dosłownie w każdy zakamarek .
7. Odkrytą na strychu rzeźbę wynoszą do sfoto
grafowania
8. Żmudne odczytywanie zatartych herbów 
i napisów na kolumnie
9. Przydrożne kapliczki bywają umieszczone 
bardzo wysoko...
10.11. W terenie bardzo przydatny jest samo
chód. chociaż często się psuje 

neralnego konserwatora - Jerzego Remera. 
Centralne Biuro Inwentaryzacji Zabytków. Jerzy 
Szabłowski, który stanął niebawem na czele 
Biura, stworzył podstawy systematycznej in
wentaryzacji i pierwsze modele nowoczesnego 
inwentarza zabytków. Niestety, przedwojenne 
kredyty nie pozwoliły rozwinąć tej akcji na szer
szą skalę, ale wykonano dużo prac wstępnych, 
wiele pomiarów architektonicznych, fotografi
cznych i zinwentaryzowano kilka powiatów. 
Kontynuatorem prac CBIZ jest właśnie nasz 
Zakład Inwentaryzacji Instytutu Sztuki PAN. 
Szczęśliwie podczas ostatniej wojny - głównie 
dzięki bohaterstwu ludzi - ocalone zostały bez
cenne klisze fotograficzne gromadzone w CBIZ. 
a znajdujące się po dziś dzień w zbiorach insty
tutu. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, 
wobec ogromu zniszczeń, trzeba było zająć się 
głównymi problemami - konserwacją i odbudo
wą zabytków oraz inwentaryzacją. Profesor Je
rzy Szabłowski stworzył rodzimy model katalo
gu, będący czymś pośrednim pomiędzy obszer
nym inwentarzem topograficznym, przyjętym 
w wielu krajach Europy, a skrótowym opraco
waniem katalogowym wprowadzonymi przez 
niemieckiego historyka sztuki Georga Dehio. 
I tak powstało‘wydawnictwo „Katalog Zabytków 

teresujących się przeszłością naszej kultury ar
tystycznej. Katalog 'wydobył z ukrycia bądź za
pomnienia tysiące zabytków, wśród nich liczne 
o rewelacyjnym znaczeniu naukowym oraz naj
wyższej wartości artystycznej i materialnej. 
Ukazuje się on nieprzerwanie cd 1951 r. i prze
kroczył już liczbę 160 wydanych zeszytów (o 
łącznej objętości kilkunastu tysięcy stron i po
nad 25 tysięcy ilustracji), obejmując ponad po
łowę (a w maszynopisach 75%) obszaru Polski. 
To monumentalne dzieło jest rezultatem ponad 
trzydziestoletniej, systematycznej pracy obej
mującej różne stadia: żmudną akcję inwentary
zacji wszystkich zabytków w terenie wraz z ich 
dokumentacją fotograficzną, dociekliwe bada
nia naukowe w oparciu o pełną literaturę przed
miotu i kwerendę archiwalną, wreszcie precy
zyjna, realizowaną z wielką konsekwencją ro
botę redakcyjno-wydawmczą. Forma .Katalo
gu" w ciągu ponad 30 już lat ulega - mimo 
przyjętych od początku dość sztywnych zasad - 
ciągłemu doskonaleniu. Zwiększa się jego za
kres. rak chronologiczny, jak rzeczowy, rozsze
rza znacznie ilość informacji, zwłaszcza histo
rycznych, zwiększa iiczba ilustracji. Wystarcz'/ 
porównać cienkie zeszyty z lat 50-ych z obszer
nymi tomami wydawanymi obecnie.

8 Inwentaryzatorzy w swej pracy niejedno
krotnie natrafiają na dzieła wybitne...
- Najlepszym przykładem mogą być obrazy od
najdywane zwłaszcza w kościołach lub klaszto
rach. Wiszące tam płótna trudno dostępne, nig
dy niefotografowane, uchodziły często uwadze 
badaczy, są zresztą niekiedy bardzo trudne do 
określenia, wskutek zabrudzenia, złego stanu 
zachowania, czy tak prostego faktu, że wiszą 
bardzo wysoko. Czasami nie można na pierwszy 
rzut oka powiedzieć, czy mamy do czynienia 
z kopią czy z oryginałem. Oczywiście najlepiej 
byłoby, aby każde takie dzieło mogło być prze
niesione do piacowni konserwatorskiej i tam 
dokładnie zbadane, ale to jest po prostu nie
możliwe. A czasami są to rzeczywiście wy
bitne obrazy. Przypomnę spopularyzowany 
już przez prasę wypadek sprzed kilku laty, 
kiedy na jednej plebanii nasze inwentaryzator- 
ki natrafiły na obraz, który okazał się dziełem El 
Greca.
8 A co w pracy historyka sztuki - inwentaryza
tora sprawia najwięcej trudności?
- Nigdy by Pan nie zgadł! Okazuje się, że cza

sem łatwiej zbadać historię XVII-wiecznej ka
mienicy mieszczańskiej, niż odtworzyć prze
bieg powojennej odbudowy danego obiektu! 
Na przykład prześledzenie odbudowy Starego 
Miasta w Warszawie nie jest wcale takie proste - 
minęło już wiele lat, niektóre dokumenty uległy 
zniszczeniu, a projekty odbudowy i inwentary
zacje gdzieś się zapodziały. W wielu wypadkach 
tylko dzięki ludziom, którzy w tych pracach 
uczestniczyli, odtwarzamy fazy odbudowy Sta
rówki (opracowywany jest obecnie pierwszy 
tom katalogu Warszawy). Nasi inwentaryzatorzy 
w terenie cenią sobie bardzo informacje ludzi 
starszych, np właścicieli dworu, pamiętających 
jeszcze wiele; ich wiadomości są wprost bez
cenne dla odtworzenia przeszłości zabytkowe
go obiektu i jego wyposażenia. Tak więc ujaw
nienie historii nam najbliższej bywa często bar
dzo trudne
I Inwentaryzatorom podczas ich pracy w tere
nie zdarzają się niekiedy zabawne, wręcz aneg
dotyczne przygody...

- Takich zdarzeń bywało oczywiście wiele, 
zwłaszcza w ciężkich latach powojennych. Oto 
jednemu z naszych kolegów inwentaryzujące- 
mu teren Bieszczadów w latach 50-ych, kiedy 
badał ruiny drewnianej cerkiewki zdarzyła się 
przygoda wręcz nieprawdopodobna w XX stule
ciu - przesiedział dzień i noc na dzwonnicy 
obleganej przez wilki. Najprzyjemniejsze są te 
momenty, kiedy natrafiamy na wspaniałe zabyt
ki w miejscach najmniej oczekiwanych. O, tutaj 
wisi na ścianie fotografia bardzo cennej rzeźby 
z końca XIV stulecia - Madonny z dzieciątkiem. 
Jak wiadomo mamy w kraju wiele przeróżnych 
kapliczek, ale ogromnie rzadko znajduje się 
w nich zwłaszcza ostatnio - prawdziwe arcy
dzieła. Ale żeby w przydrożnej kapliczce we wsi 
Poręby koło Ostrowi Mazowieckiej natrafić na 
taki zabytek, to się nazywa mieć szczęście! Nie 
muszę zapewniać, że znajdywanie wspaniałych 
zabytków na strychach domow czy w pleba
niach. to doprawdy wielkie przeżycie dla inwen
taryzatora. Niestety, zdarza się to już coraz rza
dziej...
8 Dziękuję Panu za rozmowę i sądzę, że Czy
telnicy .. Spotkań z zabytkami'' mogą dzięki niej 
poznać to wszystko, co wiąże się z problemami 
inwentaryzacji zabytków, z pracą historyka 
sztuk:

(aje)
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W wieku XIX

W 1844 r. rząd Królestwa Polskiego 
powołał komisję do badania 

..zabytków starożytności”. Na czele 
komisji stanął ówczesny naczelnik 

Heroldii Królestwa Kazimierz 
Stroczyński (1809-1896), 

z wykształcenia przyrodnik, 
z zawodu archiwista, numizmatyk 

i heraldyk. Opis zabytków miał 
posłużyć Rządowi do ocenienia, 

które z zabytków starożytnych 
krajowych, szczególniej zasługują 

na ochroną od zagłady i utrzymanie 
w pierwotnym charakterze. 

Delegacja zwiedziła 386 
miejscowości w pięciu guberniach: 

warszawskiej, płockiej, 
augustowskiej, lubelskiej 

i radomskiej. Wykaz przedstawia 
416 obiektów nieruchomych i 309 

ruchomych. Rezultatem prac 
zakończonych w 1855 r. był operat 

wynoszący 5 tomów tekstu, licznymi 
rysunkami objaśnionego, jeden 

poszyt obejmujący 35 archiwów 
miejskich i 7 atlasów, w których się 

mieści przeszło 420 rysunków na 
większą skalę kolorami 

wyrobionych. 
Oceniając obecnie znaczenie dzieła 

Kazimierza Stroczyńskiego 
podkreśla się. że była to pierwsza 

zrealizowana w Polsce 
inwentaryzacja zabytków, 

wyprzedzająca pod tym względem 
wiele innych krajów np. Austrię, 

Niemcy, a nawet Francję.
Poniżej prezentujemy - bez zmian 

oryginalnej pisowni - tekst 
dotyczący miasta Szydłowa, 

pochodzący z rękopiśmiennego 
tomu pt. „OPISY ZABYTKÓW 

STAROŻYTNOŚCI W GUBERNI

RADOMSKIEJ PRZEZ DELEGACYĄ 
WYSŁANĄ Z POLECENIA RADY 

ADMINISTRACYJNEJ KRÓLESTWA 

W LATACH 1844 I 1846 ZEBRANE, 
RYSUNKAMI W DWÓCH 
OSOBNYCH ATLASACH 

ZAWARTEMI OBJAŚNIONE”. Ryciny 

pochodzą z atlasu nr 1 („Widoki 
zabytków starożytności 

w Królestwie Polskim...”, 1850 r.). 
Zarówno rękopis, jak i albumy rycin 

przechowywane są w Gabinecie 
Rycin Uniwersytetu Warszawskiego.

Tab. 45. Szczątki zamku w Szydłowie od zachodu (rys. akwarelą i gwaszem 
Teodor Chrząński)

W ustach ludu tutejszego prze
chowuje się legenda o założeniu 
tego miasta wedle której miały 
tu być pierwotne wielkie puszcze 
a w nich sławny 
rozbójnik nieja
ki Szydło miał 
swoje jaskinie. 
Król Kaźmirz 
Wielki (: bo 
wszystko cokol
wiek się wznie
sienia kraju do
tyczę, lud nasz 
do Panowania 
tego Monarchy 
odnosi:) król 
Kaźmirz Wielki 
mówią, upodo
bawszy sobie to 
miejsce wielce 
do polowania 
dogodne owego 
Szydłę złapał, 
a na pamiątkę tego założył mias
to i nazwał je Szydłowem na 
samem zaś miejscu pobytu zła
panego rozbójnika na pagórku 
nad jego jaskiniami pierwszy 
wystawił kościół.

Legenda powyższa nie ze 
wszystkiem z prawdopodobieńs
twa jest ogołoconą. Znajdują się 
bowiem u stóp góry na której 
stoi kościół S° Ducha, jaskinie 

ręką ludzką poprawiane, które 
widocznie na inny cel jak na 
schronienie dla złoczyńców słu
żyć nie mogły. Należy ją przecież 

odnieść do nie
równie wcześ
niejszych cza
sów, a jeżeli wy
pędzenie owego 
Szydły któremu 
z Kaźmirzów się 
należy, tedy 
najpóźniej mo
gło się to stać 
pod Kaźmirzem 
Sprawiedliwym 
w końcu 1 2° stu
lecia. Kościółek 
ten S" Ducha 
nad owemi ja
skiniami stoją
cy nierównie 
wcześniejszą ma 
budowę.

W metrykach koronnych znaj
duje się przywilej wydany w r. 
1329 przez Króla Władysława 
Łokietka mocą którego tenże 
miasto Szydłów prawem Szrcdz- 
kiem obdarzył. Ale osobliwszem 
zdarzeniem nie tylko się taki 
przywilej nigdy w Archiwum 
miejskiem nic znajdował, ale na
wet mieszczanie tutejsi uprasza
jąc króla Jana 3" aby ich swobo

Tab. 46. Wewnętrzna część ruin za
mku szydłowskiego (rys. akwarelą 
i gwaszem Teodor Chrząński)
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dy zatwierdził, złożyli mu przy
wilej na prawo Niemieckie wy
dany w r. 1 470 przez Króla Kaź- 
mirza 4° dla miasta Szydłowa, 
sami zaś jeszcze pod panowa
niem Króla Stefana nie rządzili 
się takicm prawem skoro 
w pierwszym roku rządów tego 
Monarchy uchwalili sobie od
dzielne prawo o spadkach, które 
w tymże roku sankcyę królewską 
zyskało.
Jeżeli jednak 
założenie tutej
sze osady przy
najmniej o pół
tora wieku pa
nowanie Kaź- 
mirza Wp<’ wy
przedza, tedy 
jej przyozdo
bienie i posta
wienie w równi 
z celniejszemi 
miastami temu 
się należy Mo
narsze. W gru
zach licznych 
dawniej tutaj- 
szych gmachów 
widać jego do
broczynną rękę, 
i dla tego to mo
że mieszczanie 
tutajsi jego ja
ko założyciela 
miasta uważają. 
W rzeczy samej 
Kaźmirz Wielki 
opasał Szydłów 
murem, za
mknął go 3n,asil- 
nemi bramami. Tab. 47. Brama 
wzmocnił wa- Chrząński) 
równym za
mkiem i wspa
niałą przyozdobił świątynią, tak 
dalece że w dawnych przywile
jach to miasto nosi nazwisko 
wielkiego lub murowanego Szy
dłowa.

Kiedy w końcu panowania 
króla Zygmunta 3*" niepłatny 
żołnierz krajowy w rabunku 
środków wyżywienia się szukał, 
między innemi miastami Szy
dłów w r. 1630 stał się ofiarą 
takiego nieporządku krajowego. 
Spłonął wtedy zamek, przed
mieścia i część miasta wewnątrz 
murów. Powtórna klęska spot
kała go w czasie wojen Szwedz
kich, poczem się już podźwignąć 
i do dawnego stanu przyjść nie 
mógł.

Zamek. W samym rogu mu
rów miejskich od południa i za
chodu stała ta dosyć obszerna. 

murowana warownia. Założył ją 
w r. 1 354 Kaźmirz Wielki, a póź
niej była oddaną przez króla 
Władysława Jagiełłę bratu jego 
WX. Litewskiemu Swidrygaile, 
a kiedy ten wzgardził darowizną 
Monarszą wróciła napowrót do 
Korony. Przesiadywali tu czaso
wo Polscy królowie, mianowicie 
w porze łowów, aż do czasów 
Zygmunta 3B". Monarcha ten od
nowił i przyozdobił zamek tutaj-

szy i był ostatnim jego Królew
skim mieszkańcem.

Skutkiem domowych zabu
rzeń przez niepłatne żołnierstwo 
wznieconych, zamek Szydłowski 
spłonął ze szczętem w r. 1630. 
Poprawiony cokolwiek, pogó
rza! powtórnie w czasie szwedz
kich najazdów poczem przestał 
być mieszkalnym i z każdym ro
kiem coraz więcej gruzów rozsy
pywał na ziemię.

Wedle lustracyi z r. 1765 dóbr 
Skarbowych stał jeszcze w całoś
ci; część mieszkalna była wpraw
dzie zrujnowana, ale przecież, 
wszystkie jeszcze z niej sterczały 
ściany. Stajnie i brama nadruj- 
nowane. Dzisiaj ów skarbczyk 
prawda w murach cały ale bez 
dachu, z części mieszkalnej dwie 
tylko ściany, ze stajen podobnież. 

same ściany, a brama przerobio
na na kamienicę i z całego za
mczyska sama jedna mieszkalna. 
Nad jej wejściem orzeł mający 
w środku 3 Szwedzkie korony 
a po bokach litery S.M.R.P. III. 
D.L. co znaczy Sigismundus 
tertius Rex Poloniae Magnus 
Dux Lithuaniae. niżej zaś tablica 
marmurowa z napisem: Diva 
piastorum progenies aedificavit 
furor militis injusiaque temporis 

labifccit Josep
hus in Zału
skie Comes Ju
nosza Załuski 
ab interitu vin- 
dicavit a.d. 
MDCCCXXIII. 
Zamek Szydło
wski zajmuje 
dość obszerne 
territorium i ma 
przestronny 
dziedziniec. 
Przypatrując się 
rozrzuconym 
jego ruinom, 
widać w nich 
najwyraźniej 
trzy epoki sta
wiania — naj
dawniejsza jego 
część jest ta któ
ra później na 
stajnie była ob- 
nScona. Gotyc
kie w niej okna 
każą ją przynaj
mniej do XV 
odnieść stulecia.
Zastanawiając 

się nad wewnę- 
trzem rozłoże
niem murów 
w tej części, ła

two odgadnąć, że ona pierwotnie 
główny gmach stanowiła, a mię
dzy innemi mieściła w sobie ka
plicę. Skarbczyk w samym rogu 
stojący zdajc się mieć budowę 
późniejszą, przecież ta po za ko
niec XV wieku nie wiele zacho
dzić może. Zdajc się że miał dach 
kryty, kominy jego uwieńczone 
są koronami z 8 okrągłych gałek. 
Styl włoski i plan (o ile z ruiny 
wnosić można) dosyć charakte
rystyczny. Nareszcie ta część 
którą Lustratorowie w 1765 ja
ko główną zamkową opisali, 
a z której tylko dwie ściany dzi
siaj sterczą, jest późniejsza i za
ledwie do XVI" wieku odnoszo- 
ną być może.

Osobliwością tego zamku jest 
nadzwyczaj wyraźnie odbijający 
się w jego murach odgłos. Zjawi

Krakowska w Szydłowie (rys. gwaszem i akwarelą Teodor
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sko to jest na jwidoczniejsze wte
dy, kiedy osoba mówiąca stoi 
przy skarbczyku a obróconą jest 
ku murom stajniowym czyli Sta- 
rozamkowym, z tego punktu 
dłuższe nawet wyrazy echo w ca
łości powtarza.

Zamek Szydłowski stoi, jak 
wyżej nadmieniłem, w samym 
narożniku miasta. Mur jego ob
wodowy był tylko przedłuże
niem nturu miejskiego i tern się 
tylko od niego różnił, że w 
obrębie zamko
wym blankami 
był najeżonym.

Mury miej
skie i Bra
ma Krakow
ska. Kazimierz 
Wielki obwaro
wał Szydłów 
murem i trzema 
umocnił brama
mi. Mur ten po 
większej części 
dziś rozrzucony, 
w małej liczbie 
punktów w pier
wotnej docho- 
wał się wyso
kości, równie 
jak zamek 
wzniesiony był 
z kamienia łu
panego.

Z trzech bram. Krakowska do
chowała się w całości, ma ona 
osobliwszą i od innych bram od
mienną budowę, że się nad mur 
miejski jedną tylko ścianą wzno
si, ztąd dolna tylko jej część jest 
warowną, górna do ozdoby tylko 
ale nie do obrony służyć mogła. 
W niej schody na gorę kamien
ne. Styl budowy Włoski, łączący 
piękność z oryginalnością 
pomysłu.

Dwie inne bramy, to jest San- 
domirska i Opatowska już w r. 

1 765 były rozwalone.
Ratusz jednopiętrowy w środ

ku rynku stojący ma budowę no
wszą bez żadnych szczególnych 
osobliwości.

Budowle duchowne. Kościół 
parafialny pod wezwaniem S“ 
Władysława zbudował Kaźmirz 
Wielki, na zadosyć uczynienie 
Bogu za utopienie Marcina Ba- 
ryczki Wikaryusza katedry Kra
kowskiej w r. 1354. Jest to 
gmach wyniosły z. cegły wysta
wiony, szkarpami wsparty, z da

chem goncianym. Szczyty jego są 
zębate, przy głównej szczytowej 
ścianie przysionek — okna gotyc
kie, wewnątrz nic osobliwego nic 
przedstawia, oprócz zakrystyi. 
która jakkolwiek bardzo szczu
pła ma sklepienie dziwnej pięk
ności. Na cmentarzu dzwonnica 
kościołowi spółczesna. Żelazne 
okucia oil bram, rok założenia 
noszą na sobie. Piękna ta świąty
nia tak jest od strony miasta bu
dynkami zasłoniona, że jej cał

kowitego rysunku zdjąć nie po
dobna. W dobrym utrzymana 
jest stanic.

Kościół S° Ducha. Stoi po za 
bramą Krakowską na tym właś
nie pagćirku. u stóp którego 
znajdują się owe po rozbójni
kach pozostałe jskinie. Budowa 
jego jest bardzo prosta — styl od 
Gotyckiego dawniejszy. Jeden 
rzut oka na ten pomnik przekona 
zaraz, że jest najpóźniej XII'1 
wieku dziełem. Nabożeństwo 
w tym kościółku rzadko się od
bywa. ale utrzymywany jest 
czysto i ma parę obrazów wiel
kiej dawności.

Jaskinie o których wyżej mó
wiłem wykute są w skale, a przy
najmniej ze samorodnych ręką 
ludzki; przerabiane, w jednej 
z nich widać rodzaj łóżka i wy
prowadzony na powierzchnią 
góry komin, druga mniej wygod
nie urządzona. Jaskinie te służą 
dziś na piwnice dla mieszkańców 
pobliższych.

W mieście Szydłowie zwraca 
także na siebie uwagę żydowska 

Bożnica, budynek ten z kamie
nia murowany stoi w rogu miasta 
na jednej przekątnej z zamkiem. 
Wedle twierdzenia miejscowych 
miał być wzniesionym około r. 
1600. Gdy jednak styl jego 
wcześniejszej daty piętno nosi na 
sobie, a żydzi Szydłowscy już 
w końcu XV" wieku znakomite- 
mi obdarzani byli przywilejami, 
z wielkim więc do prawdy podo
bieństwem możnaby rok 1500 
położyć za epokę około której 

bożyca ta stanę
ła. Jest to budy
nek nic wielki, 
czworogranias
ty z oknami pła
skimi u góry za- 
kończanemi lu
kiem. Dach ma 
kryty, ściany zaś 
u gory w blan
ki powycinane 
i szkarpami 
podparte. We
wnętrzne jego 
urządzenie po
chodzi istotnie 
z wieku XVII", 
w przeźroczu 
okien rok 1600. 
Malowidła jed
nak na ścianach 
zdaji; się być 

dawniejsze. Ołtarz i pargamino- 
we rodały roboty XVII1’ wieku.

Szydłów stoi na wzgórzu, z pod 
którego liczne sączą się źródła. 
Woda z nich rurami prowadzona 
była niegdyś do zamku i miasta, 
z czego dochód pobierał Magis
trat. Szwedzi owe rury zniszczyli 
tak dalece, że potem wodę becz
kami trzeba było przywozić. Ce
chów jest 3, to jest Garncarski, 
Kowalski i Szewcki —z tych naj
dawniejszy Kowalski a raczej 
połączony z wszystkich rzemieśl
ników z żelaza wyrabiających 
ustanowiony został w r. 1 523, ale 
zaledwie 1 /4 wieku przebył, po
łączono go z podobnymże Ce
chem w Stopnicy. Szewcy zawią
zali się w cech na mocy przywile
ju Króla Zygmunta Augusta w r. 

1 570, a Garncarze posiadają ko
pią przywileju Zygmunta 3" ja
koby z r. 1 533, która jednak albo 
jest fałszywa, albo z oryginałem 
nie zgodną. Herbem miasta jest 
orzeł między dwiema wieżami, z 
których jedna ma 2 okna u góry a 
1 na dole, druga zaś przeciwnie.

Tab. 48. Kościółek Sgo Ducha w Szy
dłowie. stawiany w wieku 12. (rys. ak
warelą i gwaszem Teodor Chrząński) 
[w rzeczywistości kościół filialny p.w 
Wszystkich Świętych]

Tab. 49 Bożnica w mieście Szydło
wie. wystawiona pomiędzy r. 1500 
a 1600 (rys. akwarelą Teodor Chrzą
ński)



Maria Lewicka

Porozmawiajmy 
o architekturze

Z architekturą współżyjemy na co 
dzień. Świadomie lub nieświadomie 

podlegamy jej działaniu i od działa
nia tego nie możemy się wyzwolić, 
bo architektura nas otacza, jesteś
my z nią zespoleni.

Definicja pojęcia „architektura" nie jest łatwa 
i próby jej sformułowania datują się od starożyt
ności. Zupełnie nieobowiązująco i najprościej 
można powiedzieć, że architektura to sztuka 
artystycznego kształtowania budowli. Współ
cześnie podkreśla się jej złożony charakter jako 
dyscypliny łączącej zagadnienia techniki, nauki 
i sztuki, akcentując jej społeczną funkcję słu
żebną. Rolę przodującą wśród sztuk przypisy
wano architekturze w epokach minionych, po
dobnie jak i dziś. Współczesny historyk sztuki, 
N. Pevsner mówi, że nie do pomyślenia jest wiek 
bez architektury, jak długo ludzkość będzie 
zamieszkiwała ten świat, choć można sobie 
wyobrazić wiek bez malarstwa lub rzeźby.
Powstanie obiektu architektonicznego jest wie
loetapowe i wymaga zatrudnienia wielu osób. 
U podstaw leży potrzeba formułowana przez 
zleceniodawcę określającego cel. któremu 
przyszła budowa ma służyć, jej rozmiary i eko
nomiczne możliwości realizacji. Powstaje kon
cepcja budowli, która zyskuje określony kształt 
w twórczej wyobraźni architekta, przeobrażają
cego pomysł w czytelną formę projektu archi
tektonicznego. Zyskując aprobatę zlecenio
dawcy (w późniejszych okresach także władz), 
projekt zostaje przekazany do realizacji i prze

łożony na język realnie istniejących form, przy 
użyciu materiałów budowlanych, narzędzi pra
cy. maszyn i wielu ludzkich rąk. Taka w zarysie 
była historia powstawania budynku w dawnych 
wiekach, taka jest i dziś, z tym oczywiście, że 
w różnych okresach różnie te etapy przebiegały, 
a plac budowy sprzed setek lat wyglądał inaczej 
niż dziś. Rozwój metod wznoszenia budowli to 
duży i ciekawy fragment historii cywilizacji. 
Jakie odczuwamy refleksje na drodze poznania, 
czy jedynie „zbliżenia się” do zabytku architek
tonicznego i czym on na nas oddziaływuje? 
Architektura dawnych wieków od niepamięt
nych czasów wzbudzała zainteresowanie. Cie
kawe zabytki stawały się celem uciążliwych i ko
sztownych podróży w czasach, kiedy nie dyspo
nowano jeszcze dostępnymi nam szybkimi 
środkami komunikacji. Relacje z takich wypraw 
znajdujemy w bogatej literaturze pamiętnikar
skiej XVIII i XIX w. Jest to literatura niejedno
krotnie pasjonująca, pokazująca respekt dla 
reliktów przeszłości, sposób odbioru, przeżycia 
związane z bezpośrednim kontaktem z dziełem 
sztuki. Aspekt historyczny był i jest dla wielu 
ludzi podstawowym przejawem oddziaływania 
zabytków. Dla ludzi umiejących „czytać” archi
tekturę staje się ona plastycznym odbiciem his
torii. Wypowiadał się na ten temat Wiktor Hugo 
w słowach: Architektura jest księgą ludzkie/ 
historii. Przez sześć tysięcy lat była pismem 
ludzkości. Nie tylko każdy symbol, ale myśl 
ludzka posiada swoją stronicę w tej ogromnej 
księdze.
Wybitnie użytkowy charakter architektury spra

wia, że nasze refleksje na temat zabytkowej 
budowli łączą się zwykle z myślą o jej funkcji. 
Cel, dla którego wznoszono budowlę narzucał 
pewien program, inny dla budynku mieszkalne
go. inny dla administracyjnego, dla szkoły lub 
teatru. Istotną rolę odgrywały względy ekono
miczne, decydując o wielkości i standardzie. 
Program funkcjonalny budynków tego samego 
rodzaju zmieniał się w poszczególnych epo
kach. Inne potrzeby mieszkaniowe miał czło
wiek pierwotny, inne w okresie średniowiecza, 
inne mamy dziś, nie mówiąc już o tym, że każda 
epoka zwiększała możliwości zapewniające to, 
co nazywamy komfortem.
Warto zwrócić uwagę na istnienie linii rozwojo
wych poszczególnych typów architektonicz
nych i w takim zakresie, w jakim pozwala na to 
nasza znajomość historii architektury odnaleźć 
miejsce oglądanego zabytku na linii rozwojowej 
jego typu. Każdy z nich ma bowiem swoją włas
ną historię - inny czas i okoliczności narodzin, 
okresy szczególnie intensywnego rozwoju, za
niki, nawroty, ewolucje. Historia ta ma ścisły 
związek z sytuacją polityczno-społeczną grupy 
ludzi czy warstwy społecznej, z którą budowle 
te są związane. Na przykład: architektura rezy- 
dencjonalna. Średniowieczne, obronne, coraz 

potężniejsze zamki umacniane przeciw napaś
ciom wroga obronnymi murami z basztami, 
wieżami, okopywane fosami lub sytuowane 
w niedostępnych miejscach - tracą swoje zna
czenie wobec wynalazków nowych rodzajów 
broni i ustępują miejsca w okresie renesansu 
rezydencjom pałacowym, sytuowanym począt-
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1.2. Antyczna architektura Grecji 
i Rzymu legia u podstaw architektu
ry europejskiej. Partenon (1). świą
tynia poświęcona Atenie Parthenos 
na Akropolis w Atenach, wzniesio
na w latach 448-432 p.n.e.; zastoso
wano tu najprostszy system kon
strukcji - belka kamienna (archi- 
traw) wsparta na podporach (ko
lumny); Panteon (2), świątynia po
święcona wszystkim bogom, wznie
siona w iatach 117-138, największa 
kopułowa budowla antyku, tu poka
zana na sztychu z XVIII w. Rozwinię
cie konstrukcji sklepiennych i ko
pułowych zadecydowało o wielkoś
ci i monumentalności architektury 
starożytnego Rzymu
3. Kościół romański opactwa bene
dyktyńskiego Maria Laach (Niemcy) 
wykazuje podstawowe cechy archi
tektury epoki - rozczłonkowanie 
poszczególnych fragmentów bu
dowli i ich wzajemne zrównoważe
nie. jasne przeciwstawienie ele
mentów pionowych i poziomych, 
zgodność kształtu bryły z planem 
i ukształtowaniem wnętrza
4. Fragment wnętrza romańskiego 
kościoła w Biirsfelde (Niemcy); 
charakterystyczne dla epoki kapite
le i bazy kolumn
5. Portal romańskiego kościoła 
w Jak (Węgry). Elementy dekoracji 
podporządkowane linii architekto
nicznej prezentują program o treści 
symbolicznej.
6. Zamek Ełtz (Niemcy) - typowy 
zamek średniowieczny, o którego 
obronności stanowiło w znacznej 
mierze położenie
7. Katedra w Lichfield (Anglia) - 
nowy system konstrukcji zadecydo
wał o wyniosłości i smukłości bryły 
kościoła gotyckiego Charakterys
tyczne dla stylu; okna wypełnione 
rzeźbionymi w kamieniu maswerka- 
mi, trójkątny szczyt na osi nad wej
ściem, współgrająca z architekturą 
dekoracja.
8. Wnętrze gotyckiego kościoła 
św. Wawrzyńca w Norymberdze. 
Czytelne są tu podstawowe elemen
ty konstrukcji - wydaje się, że wszy
stko zostało podporządkowane idei 
wzniesienia budowli jak najwyżej.
9. Konstrukcja schematyczna 
przedstawiająca przekrój przez sys
tem stosowanych w gotyku łuków 
odporowych (prezbiterium katedry 
w Reims); rysunek Villarda d’Hon- 
necourt z XIII w.

5

kowc w obrębie bastionowego narysu umoc
nień, przystosowanych do obrony przeciw no
wym środkom natarcia, a wkrótce są wznoszo
ne także bez tych umocnień. Szczytowy okres 
rozwoju rezydencji pałacowych wXVII i XVIII w., 
kiedy już nie o obronność a o wygodę i przepych 
chodziło budującym je władcom i magnaterii, to 
ogromne, składające się z wielu obiektów kom
pleksy parkowo-rezydencjonalne. Wreszcie 
w XIX w., kiedy nowa warstwa posiadająca tzn. 
finansjera próbowała kontynuować wznoszenie 
tego typu reprezentacyjnych budowli, choć 
utraciły już one wszelkie racje istnienia w no
wych układach społeczno-politycznych na
szych czasów. Inny przykład -architekturamie- 
szkaina i typowa dla niej kamienica mieszczań

ska. Od małej siedziby, budowanej na wąskiej 
działce w obrębie ograniczonego murami 
obronnymi niewielkiego terenu średniowiecz
nego miasta, rozbudowującej się w okresie re
nesansu w głąb działki i w górę, poprzez zaha
mowanie rozwoju kamienicy wraz z upadkiem 
mieszczaństwa, a następnie, gdy po „wylaniu 
się” zabudowy miast poza obręb murów obro
nnych można mówić o rozległej kamienicy pała
cowej, aż po ogromne kamienice czynszowe 
XIX w. z ich przysłowiowymi już podwórkami- 
studniami, do dzisiejszego domu mieszkalnego 
w obrębie osiedla.
Warto też zwrócić uwagę na to, że każda epoka 
ma swoje charakterystyczne budowle. Mówi się' 
o nich jako o przewodnich zadaniach architek

tonicznych epoki. Uzasadnienie istnienia prze
wagi takich czy innych budowli w danym okre
sie łatwo znaleźć w refleksji nad panującymi 
wówczas układami społeczno-politycznymi. 
I tak, dla średniowiecza będą to: kościoły, klasz
tory, zamki, w późniejszym okresie również ra
tusze; renesans wniósł pałac z dziedzińcem 
arkadowym; wieki XVII i XVIII wspaniałe 
rezydencje pałacowo-parkowe, o których była 
przed chwilą mowa; wiek XIX prócz dużej ka
mienicy czynszowej nowe typy budowli przemy
słowych, o które upomniał się wiek pary i elek
tryczności, ale także uczelnie, muzea, opery, 
teatry.
Rozważań o architekturze nie można oddzielić 
od problemów konstrukcji. Konstrukcja stano-
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10. Palazzo Vecchio we Florencji - 
siedziba władz, zbudowana na po
czątku XIV w. na obszernym placu 
publicznym, stanowiła symbol po
tęgi miasta-republiki; jest to zapo
wiedź nowej epoki, w której nastąpi 
zwrot od średniowiecznej dewocji 
ku sprawom życia doczesnego
11. Świątyńka w San Piętro in Mon- 
torio uważana jest za pierwszą bu
dowlę pełnego renesansu. To rzym
skie dzieło wybitnego architekta D. 
Bramante ilustruje nawrót do form 
antyku.
12. Renesansowa kopuła wznie
siona nad gotycką katedrą we Flo
rencji przez pierwszego architekta 
nowego stylu - F. Brunelleschi; 
problem konstrukcyjnego rozwią
zania kopuły nieprzerwanie pobu
dzał inwencję architektów doby no
wożytnej
13. Dziedziniec pałacu Strozzich 
we Florencji. Dla świeckiej archi
tektury renesansu charakterystycz
ny stał się model pałacu o bardzo 
skromnych, surowych elewacjach, 
na planie kwadratu, z wewnętrznym 
dziedzińcem arkadowym.
14. Przebudowany w XVI w. zamek 
obronny w Kalmar (Szwecja) zyskał 
bastionowy system umocnień, 
przystosowany do obrony przeciw 
nowym rodzajom broni
15. Ratusz w Paderborn (Niemcy) 
to przykład architektury manierys- 
tycznej (do niedawna określanej 
mianem późnego renesansu), 
w formach charakterystycznych dla 
północnej Europy Inne tu niż w ar
chitekturze włoskiej proporcje, 
a nade wszystko inny detal - orna
menty naśladujące okucia metalo
we, wykonane z blachy, kute w me
talu. niespokojne, pełne wolut 
i skrętów.
16. Fragment pierzei Wielkiego 
Rynku w Brukseli. Na wąskich, 
w średniowieczu wytyczonych 
działkach, wielokrotnie przebudo
wywane i nadbudowywane kamie
nice mieszczańskie zyskują nową, 
zgodną z modą szatę dekoracyjną.
17. Klasztomo-kościelny, baroko
wy zespół w Melk nad Dunajem (Au
stria). dzieło J. Prandauera Warto 
zwrócić uwagę na kompozycję 
przestrzenną zespołu harmonizują
cego z krajobrazem.
18. Wnętrze kościoła w Melk 
rozjaśnione światłem płynącym od 
góry przez otwory w kopule nieroz
łącznie związanej z barokowymi 
kościołami. Barok osiągnął tu har
monijną jedność architektury, rzeź
by i malarstwa.

wi o fizycznej możliwości istnienia budowli, 
rzutuje też w sposób zasadniczy na kształt ar
chitektoniczny. Belka drewniana lub kamienna 
podparta na dwóch słupach jest najprostszą 
konstrukcją, służącą podstawowemu zadaniu 
w architekturze, jakim jest przykrywanie pomie
szczeń. Belka (architraw) wsparta na podporze 
(kolumna) to układ stosowany w starożytnej 
Grecji. Rozwój konstrukcji budowlanych pole
gał na znajdowaniu takich form, które pozwoli
łyby na przekrywanie coraz większych rozmia
rów pomieszczeń. Podstawowe znaczenie mia
ło zastosowanie luku, a w konsekwencji rozwi
nięcie konstrukcji sklepiennych i kopułowych. 
Zadecydowały one o wielkości i monumental

ności architektury starożytnego Rzymu, 
a następnie o rozwoju architektury europejs
kiej. która z antyku czerpała na przestrzeni całej 
niemal swojej historii. Łuk ostry i żebra (ka
mienne lub ceglane wzmocnienia konstrukcyj
ne na liniach szwów sklepień, sprowadzające 
ciężar sklepienia ku podłożu za pośrednictwem 
służek biegnących wzdłuż podpór) - to podsta
wowe elementy konstrukcyjne gotyku. Rewela
cyjny na owe czasy system takiej konstrukcji 
zadecydował o najważniejszych cechach goty
ku - lekkości i smukłości. którymi konkurować 
może z architekturą nam współczesną, wyko
rzystującą nowe materiały i opartą na rozwinię
tej wiedzy inżynierskiej. Renesans i barok po

wróciły do konstrukcji architektury starożytnej; 
w sposób szczególny pobudzał inwencję archi
tektów problem konstrukcyjnego rozwiązania 
kopuły. W jak wielkim stopniu materiał wpływa 
na konstrukcję i jak istotną rolę odegrał w histo
rii architektury, pokazał wiek XIX. Zastosowanie 
żeliwa, stali i betonu spowodowało przewrót 
w architekturze. Początkowo oderwanie się od 
tradycyjnych, przez wieki stosowanych mate
riałów i konstrukcji zahamowało wszelką 
inwencję twórczą architektów, którzy nowe wy
nalazki ukrywali pod zapożyczonymi z minio
nych epok formami, aby wreszcie odnaleźć no
we wartości estetyczne tkwiące w tych właśnie 
nowych materiałach i konstrukcjach - były to 

16



narodziny architektury współczesnej z jej dwo
ma podstawowymi tendencjami - konstrukty
wizmem i funkcjonalizmem.
W kontakcie z zabytkami architektury mamy 
tendencję kwalifikowania ich do pewnej „szuf
ladki" stylowej. Sformułowanie pojęć stylo
wych, które stało się jednym z pierwszych zadań 
nowej nauki, jaką była w XIX w. historia sztuki, 
miało duże znaczenie dla generalnego porozu
mienia się w sprawach sztuki, a przede wszyst
kim architektury. Rozróżnienia stylowe zyski
wały z czasem coraz dalsze rozdrobnienia 
i uściślenia, ale ciągle wydają się mało precyzyj
ne i budzą wiele dyskusji, choć bez nich trudno

nych stylów architektonicznych. Wiemy, że nie 
tylko różne były elementy dekoracyjne i ich 
zestawy, ale również stosunek dekoracji do 
samej architektury. Style antyczne i do nich 
nawiązujące respektowały i podkreślały zna
czenie oraz czystość linii architektonicznej. Ina
czej współgrała z architekturą ornamentyka 
średniowiecza, rówież przecież podporządko
wana linii architektonicznej, wzbogacająca ją 
jednocześnie i uzupełniająca treścią o charak
terze symbolicznym. W baroku architektura 
osiągnęła nigdy przedtem i potem niespotykaną 
jedność z ornamentyką, rzeźbą i malarstwem, 
splecionymi w harmonijną, nierozerwalną ca
łość kompozycyjną. W architekturze wieku XIX 
doszło do niezwykłego przerostu dekoracji, 
która stawała się celem samym w sobie. Rozpo
częła się walka o wyzwolenie czystej linii archi
tektonicznej, co w formie skrajnej osiągnęła 
architektura współczesna.
Do rzadkości należą zabytki, które zachowały 
nienaruszoną formę pierwotną i jednolitość sty
lową. Stwierdzenie to dotyczy oczywiście prze
de wszystkim zabytków z czasów odległych. 
Odeszliśmy dziś na szczęście w zdecydowany 
sposób od pojęć, które w wielu wypadkach tak 
niekorzystnie zaciążyły nad konserwatorstwem 
XIX w., kiedy walory czystości i jedności stylo
wej przedkładano ponad wszystko. Zabytek, na 
którym historia znaczyła swoje dzieje, na któ
rym odczytujemy zmieniające się tendencje sty
lu czy mody, rozbudowywany w miarę współ- 

urbanistyka i architektura, Warszawa 1966). 
Każdy obiekt architektoniczny pretendujący do 
nazwania go dziełem sztuki posiada swój pro
gram artystyczny. U podstaw leży koncepcja 
kompozycyjna, o której stanowi powiązanie 
cech treści i formy w harmonijną całość, co 
w wypadku architektury nie jest problemem 
prostym. Trójwymiarowość odróżnia kompozy
cję architektoniczną od malarskiej, koniecz
ność zakomponowania bryły od wewnątrz - od 
rzeźbiarskiej. Jakimi środkami może operować 
architekt dla wywoływania wrażeń estetycz
nych? W traktatach i wypowiedziach teorety
ków swoje stałe miejsce ma zagadnienie propo
rcji, inaczej mówiąc stosunku wymiarów po
szczególnych części i elementów budynku do 
całości. W dążeniu do uzyskania najlepszych 
wrażeń estetycznych podejmowano różnorod
ne próby liczbowego przedstawiania obowiązu
jących proporcji - ustalano moduły, kanony, 
zasady, które miały zapewnić proporcję najdo
skonalszą. Poszukiwania w architekturze ideal
nych proporcji datują się od starożytności, a do 
kanonów sztuki starożytnej powracano we 
wszystkich okresach nawiązujących stylowo do 
architektury antycznej. Opinię szczególną zy
skało w architekturze tzw. złote cięcie albo złoty 
podział. Polegało na zastosowaniu proporcji 
wychodzące] od podziału odcinka na dwie 
części w taki sposób, że część dłuższa odcinka 
ma się tak do krótszej, jak cały odcinek do 
dłuższej (architektura, antyczna, romańska, re-

byloby objąć myślowo i usystematyzować 
ogromny dorobek, jaki pozostawiły nam minio
ne epoki w dziedzinie sztuki.
Rozpoznanie stylu staje się łatwe po pewnym 
okresie „spotkań z zabytkami". Najpierw uświa
damiamy sobie pian budowli, obejmujemy 
wzrokiem kształt bryły, poznajemy dyspozycję 
wnętrza - różne w poszczególnych okresach. 
Elementy zastosowanej konstrukcji, o których 
była wyżej mowa, są dla rozpoznania epoki 
narodzin obiektu bardzo istotne. Ważnym „wy
różnikiem" stylowym jest również dekoracja 
architektoniczna i wystrój wnętrz. Każdy z nas 
ma mniejszą lub większą wiedzę o środkach, 
jakimi dysponowała ornamentyka poszczegól- 

czesnych potrzeb, przystosowywany do no
wych funkcji, ma swoją specyficzną i często 
jakże pouczającą wymowę.
Zatrzymajmy się przez chwilę nad problemem 
oddziaływania estetycznego. W porównaniu 
z wrażeniami wywoływanymi przez naturę, wra
żenia, jakie budzą w nas dzieła sztuki wzboga
cone są o intencję twórcy, pragnącego je w nas 
wywołać. Jeżeli uważamy, że cechą architektu
ry jest świadome dążenie do zaspokojenia po
trzeb estetycznych człowieka, to za godziną jej 
narodzin musimy uznać moment, kiedy pierw
szy budowniczy spojrzał krytycznie na swoje 
dzieło i dokonał w nim zmiany tylko po to. aby 
stało sią ładniejsze (J. Goryński, Urbanizacja. 

nesansowa). Znane są poszukiwania idealnych 
proporcji w oparciu o wymiary ciała ludzkiego 
(gotyk, renesans).
Z zagadnieniem proporcji łączy się problem 
harmonii w kompozycji, inaczej mówiąc upo
rządkowania, zrównoważenia, „zgrania" po
szczególnych części kompozycji w taki sposób, 
aby sprawiała wrażenie ładu i równowagi. 
W wielu epokach cenionym środkiem oddziały
wania była łącząca się z proporcją i harmonią 
symetria (usytuowanie dwóch identycznych 
elementów budowli po obu stronach osi kom
pozycyjnej). Rytm w kompozycji architektonicz
nej polega na kilkakrotnym powtórzeniu ele
mentu lub zespołu elementów skomponowa-

17



19

20

21

22

23

24

19. Londyńska katedra Św. Pawia, dzieło Ch. 
Wrena, obrazuje występujące w baroku tenden
cje utrzymania surowych form antycznych (ba
rokowy klasycyzm)
20. Jeden z pawilonów zespołu ogrodowego 
w Dreźnie na brzegu Laby, wzniesiony dla Au
gusta Mocnego przez D. Póppelmanna. Rezy
dencja monarsza,doby baroku była komple
ksem budynków zespolonych z otoczeniem 
ogrodowym, o klimacie odrębności i wspania
łości. Póżnobarokowe budowle Drezna zyskują 
często miano drezdeńskiego rokoka.
21. Wersal. Galeria Lustrzana; wnętrza monar
szych rezydencji baroku były na miarę wielkości 
władców epoki absolutyzmu
22. Biblioteka im. Lenina w Moskwie (dawny 
dom Paszkowa); wiek XVIII powrócił do klasycz
nych, surowych form antyku
23. Opera w Paryżu, zrośnięta z krajobrazem 
miasta przedstawia XIX-wieczną epokę histo- 
ryzmu, elektyzmu - nawrotu do form epok mi
nionych. Architektura zrzuci wkrótce dekora
cyjne remanenty przeszłości, aby wyekspono
wać nową konstrukcję i materiały.
24.25. Dwie panoramy miast: średniowieczne
go (24) i współczesnego (25)

25

nych według określonej zasady. Kontrast, po
dobnie jak w innych dziedzinach sztuki, ma za 
zadanie eksponowanie pewnych fragmentów 
budowli i wzmaganie ekspresji wyrazu artysty
cznego. Wymieńmy jeszcze ważne dla architek
tury zagadnienie światła, istotne nie tylko ze 
względu na konieczność zakomponowania 
w elewacjach otworów je doprowadzających, 
ale również dla efektów decydujących o nastro
ju wnętrza. Nie zapominajmy, że i kolor był dla 
architektury niektórych okresów bardzo waż
nym, sugestywnie oddziaływującym środkiem 
wyrazu. Architektura, podobnie jak inne gałęzie 
sztuki, wyrażała niejednokrotnie treści symboli
czne. Nie wchodząc głębiej w bardzo specjalis
tyczne zagadnienie skomplikowanych zazwy
czaj symbolicznych programów, sięgnijmy po 
proste przykłady, aby zrozumieć to zagadnie
nie. Krąg i owal, przypominające kształty słoń
ca, księżyca, planet, miały znaczenie mistyczne, 
kultowe. Kręgi święte, budowle poświęcone 
kultom bogów, pamięci bohaterów, władców, 
miały często kształty okrągłe lub owalne. Teolo

dzy chrześcijańscy widzieli w kole, ze względu 
na doskonałość jego kształtu, matematyczny 
obraz Boga. Kształt ten z chwilą osiągnięcia 
przez człowieka możliwości technicznych wy
raził się w architekturze najwspanialej i najplas- 
tyczniej w kopule, która symbolizowała niebo 
Inny przykład - formy wertykalne, eksponujące 
się, wznoszące ku górze wzrok i myśl. Wieża 
symbolizowała wielkość, wywyższenie, władzę. 
W średniowieczu - okresie największej potęgi 
Kościoła - doszło do pomnożenia elementów 
wysokościowych w architekturze sakralnej, 
nigdy już po gotyku nie osiągniętych. Spójrzmy 
jeszcze na sylwety miast przedstawianych na 
starych rycinach z okresu największej potęgi 
i dobrobytu mieszczaństwa - widzimy jak sie
dziby władz miasta - ratusze - wyeksponowane 
są swymi wieżami, jak współzawodniczą z wie
żami zamków i kościołów.
Zabytek architektury nabrał dla nas, ludzi uwik
łanych w skomplikowane problemy naszego 
wieku, znaczenia psychologicznego, stał się 
pewnego rodzaju potrzebą. To już nie tylko 

szacowny obiekt o znaczeniu historycznym, ale 
również niezbędny element krajobrazu. Prze
miany jakie zachodzą na terenie miast, miaste
czek i wsi w dobie szybkiego rozwoju techniki, 
jakże często zacierają swoistą formę i piękno 
krajobrazu, do którego przywykliśmy, z którym 
jesteśmy emocjonalnie związani. Próby ratowa
nia tego krajobrazu poprzez ochronę zabytków 
architektury podejmuje się od dawna. Nie od 
dziś wiadomo, że określone warunki geografi
czne, klimatyczne, obyczaj i miejscowa tradycja 
mają ogromny wpływ na architekturę i stanowią 
o jej odmienności w różnych krajach i regio
nach. Zabytki stają się „znakami" określającymi 
indywidualne oblicze miast i wsi, zapobiegają 
i monotonii i nudzie architektonicznego krajob
razu kształtowanego przez naszą współczes
ność. W świadomości człowieka doby współ
czesnej architektura zabytkowa zyskała ważne 
miejsce w szeroko obecnie propagowanej pro
blematyce ochrony środowiska.

Maria Lewicka
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Andrzej Gaczoł

Krakowskie
i podkrakowskie dwory 

- historia i współczesność

... dwory najwięcej bywały drewniane we dwa piętra 
i w jedno, przyozdobione zewnętrz galeriami, wysta
wami, gankami i przysionkami, lecz ten kształt nie był 
powszechny, były drugie budowane w prosty czworo - 
gran lub kwadrat, jak stodoły i szopy - zapisał ks. 
Jędrzej Ki łowicz (1728-1804) w „Opisie obyczajów za 
panowania Augusta III” (Wrocław 1970) i wprowadził 
taki podział: Jeżeli był gmach wielki, zwał się pałacem, 
bądź murowany, będż drewniany, gdy miał wedle 
siebie oficyny. Jeżeli nie miał, a do tego byłpomiernej 
wielkości, zwał się dworem lub dworkiem według swo
jej rozległości.

Dworow i dworków podmiejskich oraz reliktów 
założeń dworskich (parków, lamusów, zabudo
wań folwarcznych) na terenie obecnego miasta 
Krakowa, jak również w obrębie województwa 
miejskiego krakowskiego zachowało się do 
chwili obecnej blisko dwieście. Jest to tylko 
znikoma część niezwykle cennych obiektów 
naszej „osobnej architektury civilis”1, niegdyś 

tak licznych i charakterystycznych dla krajobra
zu ziemi krakowskiej. Od XIV w. powstawały 
podmiejskie rezydencje senatorów i dygnitarzy 
nadwornych, dworzan i mieszczan stołecznego 
Krakowa. Wystarczy tylko wspomnieć: dwór 
Wierzynków w Śledziejowicach koło Wieliczki 

(XIV w.), dwór biskupów krakowskich wzniesio
ny za czasów biskupa Samuela Maciejowskiego 
na Białym Prądniku (1545-1550) i uwieczniony 
w „Dworzaninie” Łukasza Górnickiego, mo
drzewiowy dwór kasztelana krakowskiego Wa
wrzyńca Spytka Jordana w Mogilanach 
(1560-1567), dwory Bonerów w Balicach (XVI 
w.) i Wodzickich w Rogowie (1685 r.) oraz Mor
sztynów w Pawlikowicach i Raciborsku, upa
miętnione pobytami słynnego reformatora zbo
ru Braci Polskich, Fausta Socyna (1583-1587). 
Do pierwszych dziesiątków lat obecnego wieku 
dwory skupiały w swoich wnętrzach niemal cały 
ruch obywatelski okolicy. W nich toczyły się 
dysputy polityczne, a w okresie reformacji - 
różnowiercze synody (Rogów, Łuczanowice. 
Goszyce, Raciborsko. Wielkanoc). W latach 
powstań narodowych - zwłaszcza 1863 r. - 

dwory spełniały funkcje punktów zbornych po
wstańców, tam odbywały się narady sztabów 
dowódczych. Dworki położone na północ od 
Krakowa, na terenie ziemi miechowskiej, były 
także ostatnimi miejscami krwawej obrony 
i schroniskami dla ciężko rannych (Goszcza, 
Czaple Wielkie, Glanów, Michałowice). Z kolei 
dwory położone na terenie ziemi bocheńskiej 
i myślenickiej pozostały świadkami „rabacji" 
chłopskiego ruchu galicyjskiego w 1846 r. (Bil- 
czyce, Gdów, Liplas, Raciechowice, Krzywa- 
czka).
Przy tradycyjnej staropolskiej gościnności 
dwory były zawsze żywym ogniskiem społecz
nym i towarzyskim (dworki Tetmajera i Rydla 
w Bronowicach Małych, dzisiaj przedmieściu 
Krakowa, czy Józefa Mehoffera w Jankówce, 
w pobliżu Wieliczki w latach 1908-1919). Oto 
jak opisał w swojej książce „Znajomi z tamtych 
czasów" (Kraków 1956) uroczą atmosferę pa
nującą wokół Jankówki Antoni Waśkowski, 
zmarły w 1966 r. artysta malarz, literat i felieto
nista: Od dworku spadał łagodnie ku południo
wi duży ogrod - znamy go z obrazow Mehoffera 
- pełen kwiatów, a w dole był sad. Przy ścianie 
dworku przyzba. Nie zapomnę nigdy tych let
nich wieczorów: na przyzbie w gronie gości 
państwo Mehofferowie, matka pani Jadwigi. 
Janakowska. kilkunastoletni syn Mehofferów 
Żbik (Zbigniew) i najbliższy świadek rozwoju 

talentu Józefa Mehoffera, żywa kronika wypad
ków, jakie rozgrywały się w sztuce - pani Felicja 

Piekarska, która wobec gości spełniała rolę 
biblijnej Marty, krzątającej się i gościnnej. Od 
ogrodu ciepły południowy powiew przynosił 
zapach kwitnącej akacji (...) IV takie wieczory 
zapadało wśród gości milczące zasłuchanie... 
Z dworku, przez otwarte okna dochodziła muzy
ka, Egon Petri grał Bacha. Beethovena i Liszta. 
Grywał tu tówniez Zygmunt Przeorski, Zygmunt 
Dygat i Karol Hubert Rostworowski(...) Rostwo
rowski po powrocie z zagranicy był stałym goś
ciem w Jankówce u Mehofferów. Tam pisał 
„Judasza' i „Kaligulę"
Nic więc dziwnego, że tak aktywna rola społecz
na wpływała na ukształtowanie formy architek
tonicznej dworów, układ wnętrza, a nawet ich 
wyposażenie. W budowie dworów szczególnie 
odzwierciedlały się artystyczne upodobania 
tych, którzy je budowali, musiał to być ich 
zwyczajów, ich sposobu życia obraz wierny 
i echo wyraźne2 Tracąc wiele obiektów dwor

skiej architektury drewnianej straciliśmy i nadal 
tracimy możliwość poznania wielu istotnych 
cech polskiej kultury.
Przy okazji dygresja: tak powszechne w daw
nych wiekach wspaniałe dwory modrzewiowe 
ulegały niszczeniu od połowy okresu panowa
nia Augusta III, wtedy bowiem wszczęło się 
obrzydzenie w narodzie całym do starych struk
tur (...). Zagęściły się w kraju fabryki pałaców 
murowanych w ozdobie i kształcie z zagranicz
nymi walczących - pisał cytowany już Jędrzej 
Kitowicz. M.in. w 1796 r. ostatecznie rozebrano

1. Takwyglądaobecniemiejsce.na 
którym stal XVi’-wieczny dworek 
Wodzickich w Rogowie

2.3. Goszyce - modrzewiowy dwór 
z 1673 r. po zakończeniu drugiej 
wojny światowej, kiedy przebywał 
tu Czesław Miłosz (2) oraz obecny, 
katastrofalny stan opuszczonego 
dworku (3)

4.5. Fragment akwareli Artura 
Grottgera powstałej w Śledziejowi
cach w 1855 r. (w głębi dwór) (4) 
oraz stan obecny (5) drewnianego 
dworu z 1823 r.

6. Goszcza - dwór z pierwszej po
łowy XIX w., obecnie opuszczony 
i ulegający, razem z parkiem, szyb
kiej dewastacji

3

6

19



wspomniany dwór Wawrzyńca Spytka Jordana 
w Mogilanach, przy którego budowie w XVI w. 
pracował Bartolomeo Ridolfi z Werony. Zacho
wał się tylko opis, z którego wynika, że wspania
ła rezydencja z potężnych połcin przetartego 
drzewa zbudowana była na tybet, wzniesiona 
była na podmurowaniu i cisowym cokole, na 
którym dla ocieku wody od podwalin, daszko- 
waty gzymsik dokoła obiegał; zdobiły ją z boku 
dwie wieżyczki białą blachą pokryte, zakończo
ne baniami i sztybrem w kolce najeżonym. Wej
ście z północy z widokiem na Kraków, Tenczyn,. 
Tyniec, Lipowiec, mogiły Krakusa i Wandy, i da
lej jeszcze rozległym, dawat murowany ganek 

przy schodach i przedsieniu, oporęczony balus
tradą kamienną w płaskorzeźbione słupki, ub
rany w karczochy, wazony i dwa amorki na 
koszach z jabłkami po bokach herbu pańskiego 
oparte Oprócz komnat wspanialszych ma
katami ozdobnych, były poboczne oficyny i po
koje malowane po heblowanych ścianach 
w czerwone z białym, wielkie floresy i różne 
desenie (,..)3. Na miejscu renesansowego dwo

ru wzniesiono nowy, istniejący do dziś, muro
wany, klasycystyczny dwór (rozbudowany oko
ło połowy XIX i na początku XX w.). Od 1967 r. 
użytkownikiem obiektu jest Oddział Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie.

7

7, Sieciechowice - zde
wastowany drewniany 
dwór Reyów z drugiej po
łowy XVIII w. i (z lewej) 
murowany pawilon z XIX 
w.; zespół całkowicie 
opuszczony i skazany na 
zagładę
8. Krzyszkowice - bru
talnie zabite okna opusz
czonego dworu z drugiej 
połowy XIX w., natomiast 
otwarte drzwi umożliwia
ją rozkradanie obiektu 
(1981 r)
9. Michałowice - muro
wany dwór z lat 
1892-1897 (proj. Teodor 
Talowski) od czterech 
łat zmienia się w ruinę
10, Lazany dwór 
z pierwszej połowy XIX 
w., interesujący ze wzglę
du na brak występujące
go zdecydowanie na ze
wnątrz ganku

W ciągu XIX w. uległo zburzeniu także wiele 
modrzewiowych siedzib dworskich, bowiem 
należy pamiętać, że jeszcze w pierwszych la
tach obecnego wieku uważano staropolski 
dwór za ... obiekt pozbawiony oryginalności 
architektonicznej, wytwór późny i bezstylowy. 
Powoływano się na określenie, sięgające XVI w. 
i przypisywane Germanico Malaspinie (zm. 
1609 r.), nuncjuszowi papieskiemu w Polsce 
w latach 1592-1597, że dwór drewniany jest to 
stos drew dobrze ułożony.

Jeden ze znanych ówczesnych krakowskich 
historyków, Władysław Luszczkiewicz 
(1828-1900), zastanawiał się wręcz, czy stare 
dwory drewniane są godne uwagi historyka 
sztuki4. 0 wartości architektonicznej polskich 

dworów i dworków nie był także w pełni przeko
nany Władysław Łoziński (1843-1913), autor 
m.in. „Życia polskiego w dawnych wiekach" 

oraz „Prawem i lewem". Zarejestrował on wiele 
opisów i inwentarzy domów szlacheckich i słu
sznie zwrócił uwagę, że w przeszłości dwory 
były małymi fortecami: Były okopane, a otaczał 
je ostrokól, okna były zakratowane, drzwi bar
dzo silnie i gęsto okute. Oprócz okopu i ostro- 
kolu strzegły domostw także baszty. Równo
cześnie jednak Łoziński wywodził, że nie miał 
dwór staropolski prawie nigdy architektonicz
nej jedności i musial być do pewnego stopnia 
nieforemnym aglomeratem (,..)5.

Obszerne materiały, konieczne dla poznania 
drewnianego dworu polskiego, zebrał Zygmunt 
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Gloger (1845-1910) i wykorzystał je bardzo ob
szernie zarówno w „Budownictwie drzewnym 
i wyrobach z drzewa w dawnej Polsce" (Warsza
wa 1907), jak również w „Encyklopedii staropol
skiej" (Warszawa 1900-1903). W pełni wyraźny 
sąd o nieprzemijających wartościach staropol
skiego budownictwa dworskiego, w którym mu- 
siały się tym silniej objawić narodowe, rodzime 
zdolności i właściwości twórczości plastycznej 
- zawarł w swoich pracach dopiero prof. Ta
deusz Szydłowski (1883-1942), w latach dwu
dziestych naszego stulecia. Szczególnie cenna 
jest obszerna, bardzo wnikliwa i bogato ilustro
wana monografia XVII-wiecznego dworu w Ro- 

Wiele spustoszeń wśród zespołów dworskich 
uczyniły obie wojny światowe i w okres powo
jenny wkroczyliśmy z niewielką już liczbą dwo
rów oraz z nieznaczną częścią wspaniałych 
niegdyś parków i ogrodów dworskich. Po 1945 
r. rozpocząłsiędla wielu zespołów naszej archi
tektury kolejny rozdział dramatu - szybkiego 
lub powolnego dworkowego umierania. Zespo
ły dworskie do zakończenia II wojny światowej 
prywatne, stały się wspólne, czyli w praktyce... 
niczyje. Nic więc nie stało na przeszkodzie, aby 
je niszczyć i rozkradać. Sprzyjały temu próby 
przerzucania społecznych ocen na historię kul
tury i sztuki. I tak doszło w 1949 r. do rozbiórki 

sunku do spuścizny kulturalnej narodu, stano
wiącej istotny element środowiska kulturowego 
człowieka. W ostatnich miesiącach 1980 r. przy
gotowano „Decyzję Prezydenta M. Krakowa 
w sprawie wykorzystania na cele użytkowe nie
których zabytków, położonych na terenie woje
wództwa miejskiego krakowskiego”, podejmu
jąc kolejną próbę społecznej giełdy.
A oto kilka przykładów rzeczywistego stanu 
zagrożenia najcenniejszych zespołów dwor
skich w sąsiedztwie prastarego Krakowa.
Opustoszały pozostaje modrzewiowy dwór 
z 1673 r. w Goszycach (gm. Kocmyrzów-Lubo- 
rzyca). Pierwotnie kwadratowy, o trójosiowych

11. „Rydlówka" w Bronowicach 
Małych - tutaj Stanislaw Wyspiań
ski usłyszał swoje „Wesele", dwo
rek znajduje się w opłakanym stanie

12. „Tetmajerówka" - pofrancisz- 
kański dworek z około 1860 r. 
w Bronowicach Małych, w pobliżu 
dworku Lucjana Rydla, zakupiony 
w pierwszych latach XX w przez 
Włodzimierza Tetmajera; niszczeje, 
bowiem do jego remontu brakuje 
gontów

13. Fragmenty fundamentów XVII- 
wiecznego dworu modrzewiowego 
w Jankówce koło Wieliczki
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gowie koło Opatowca, stojącego od 1685 r. 
naprzeciw ujścia Dunajca do Wisły. Dwór ten 
związany był z Krakowem poprzez osobę funda
tora, Jana Wawrzyńca Wodzickiego (zm. 1696 
r.), wywodzącego się z mieszczańskiej rodziny 
krakowskiej, sekretarza królewskiego i żupnika 
wielickiego oraz właściciela pałacu „Pod Krzy- 
sztofory" przy krakowskim Rynku Głównym. 
Rogowski dwór - jeden z najciekawszych dwo
rów staropolskich - uległ spaleniu i zburzeniu 
w 1945 r.
Wracając do zniszczeń substancji dworskiej 
w XIX w. i braku zainteresowania ze strony 
historyków sztuki należy podkreślić zastana
wiający fakt, że równocześniedzięki twórczości 
literackiej i plastycznej dwór wkroczył wręcz 
w domenę mitu. W okresie zaborów zaczęto 
siedzibę dworską uważać niemal za ostoję oraz 
gwarancję trwałości pokoleń i bytu narodu6. 

Z kart zachowanych pamiętników można od
czytać. że to właśnie w podmiejskich i wiejskich 
dworach panował stary ład, dawne polskie oby
czaje i właśnie dwory najmocniej opierały się 
wynaradawiającemu naciskowi zaborców. I dla
tego np. Jacek Piotr Mieroszewski, sekretarz 
generalny Senatu Wolnego Miasta Krakowa 
i właściciel kamienicy przy ul. Kanoniczej 
w Krakowie, spędzał tak chętnie w otoczeniu 
rodziny wolny czas zwłaszcza w okresie świąt 
w swoim dworku, w pobliskich Dalewicach7. 

Obiekt ten. o dużej wartości architektonicznej, 
ulega na naszych oczach całkowitej dewastacji. 
Nie pomaga przypominanie, że w tym dworze 
urodził się Xawery Dunikowski... 

dworu w Jankówce, w 1953 r. rozebrano drew
niany dwór Żeleńskich z 1787 r. w Luczanowi- 

cach (obecnie krakowska dzielnica Nowa Huta), 
w 1955 r. rozebrano dwór z około 1820 r. w Dzie
kanowicach (gm. Zielonki), a w 1973 r. dopusz
czono do rozwalenia prastarego dworku słyn
nego malarza Piotra Michałowskiego w Krzysz- 
toforzycach (ob. gm. Kocmyrzów-Luborzyca). 
To tylko kilka przykładów, rejestr bezpowrotnie 
zniszczonych podkrakowskich zespołów dwor
skich jest znaczny. Wiele obiektów nadal ginie 
w wyniku niewłaściwego użytkowania przez 
przygodnych gospodarzy, część - opustoszała, 
na granicy rozkładu, oczekuje na natychmiasto
wą pomoc.
Kilkakrotnie próbowano powstrzymać proces 
niszczenia i powierzyć te niejednokrotnie bez
cenne obiekty zabytkowe instytucjom lub pry
watnym użytkownikom, zapewniającym odre
montowanie dworów i zagospodarowanie ich 
w zgodzie z historycznymi wartościami. W1974 
r. dr Hanna Pieńkowska, ówczesny Wojewódzki 
Konserwator Zabytków Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie, zorganizowała pierwszą społeczną 
giełdę zabytków. Obowiązkiem społecznym 
i obywatelskim jest zdecydowana i szeroka 
ochrona środowiska i krajobrazu kulturowego 
swego kraju i regionu, jako dokumentu dawnej 
i obecnej kultury narodu - pisała w katalogu 
giełdy (Kraków 1974) dr H. Pieńkowska - stąd 
też (...) każdy świadomy tego człowiek, każda 
instytucja, stowarzyszenie, zakład pracy winien 
poczuwać się do współdziałania w ochronie 
zabytków, do podjęcia roli mecenasa wsto- 

ełewacjach i z wysokim dachem mansardowym 
- nawiązywał do „chudopacholskiej" wersji 
wzorcowego planu dworu Jakuba K. Haura 
z 1679 r„ planu opartego na włoskich wzorni
kach willi renesansowej z XVI w.8 Rozbudowa

ny w XVIII w„ goszycki dworek zyskał jednoiz
bowe przybudówki od strony wschodniej i za
chodniej. Jest to jedyny drewniany dwór z XVII 
w. w pobliżu Krakowa i jeden z nielicznych na 
terenie kraju.
Bardzo zdewastowany i opuszczony jest zespół 
dworski w Sieciechowicach (gm. Iwanowice). 
Barokowy, drewniany dworek sieciechowski 
zbudowano w drugiej połowie XVIII w Do tego 
parterowego obiektu, z gankiem od frontu i fa
cjatką, dobudowano w drugiej połowie XIX w. 
piętrowy, murowany pawilon o wystroju klasy- 
cystycznym. Cały kompleks wraz z resztkami 
parku wkrótce ulegnie wręcz unicestwieniu.
Podobny los czeka dwór w Goszczy (gm. Koc
myrzów-Luborzyca), opuszczony od lata 1980 r. 
Zbudowany w pierwszej połowie XIX w., gosz- 
czański dworek był wraz z całym zespołem 
w marcu 1863 r. miejscem postoju oddziału gen. 
Mariana Langiewicza, naczelnika województwa 
sandomierskiego w powstaniu styczniowym 
i bardzo popularnego dowódcy powstańczego. 
W Goszczy przyłączył do Langiewicza bohater 
bitwy miechowskiej Rochebrun ze swymi żua
wami i w tutejszym dworze 10 marca 1863 r. 
ogłosił się gen. Langiewicz krótkotrwałym dyk
tatorem powstania oraz opublikował manifest 
do narodu9.

I jeszcze tylko kilka słów o opuszczonym dwo
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rze Dąbrowskich w Michałowicach. Jest on mu
rowany, zbudowany w latach 1892-1897 we
dług projektu arch. Teodora Talowskiego, pre
kursora neoromantyzmu i secesji w architektu
rze polskiej. Przed Czterema laty uległ częścio
wo spaleniu i od tego czasu niszczeje, pozba
wiony dachu.

Ogromne straty wywołuje także niewłaściwe 
użytkowanie zespołów dworskich. Z długiej lis
ty zatrzymajmy się z konieczności tylko przy 
trzech zamieniających się w ruinę komple
ksach: w Masłomiącej (gm. ■ Michałowice), 

brzańskiego, bohaterskiego Hubala. Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna nigdy nie wykazywa
ła należytego zainteresowania obiektem i do
prowadziła do jego zaniedbania. Dopuściła 
również do katastrofalnego zniszczenia parku 
krajobrazowego. Generalnie należy stwierdzić, 
że stan dewastacji parków i ogrodów dworskich 
jest w większości wypadków o wiele gorszy niż 
obiektów architektonicznych. Wiele cennych 
parków przestało istnieć - drzewa sadzone 
w przeszłości w oparciu o precyzyjne kompozy
cje krajobrazowe, zamieniono bardzo szybko 
na materiał budowlany. Trawniki zabudowano 

Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich 
bezskutecznie usiłuje odzyskać śledziejowicki 
zespół dworski.
Jest to może paradoksalne, ale podobnie tragi
czne są losy dworów położonych bezpośrednio 
na terenie Krakowa. Wystarczy tylko wspom
nieć zły stan barokowego dworku Łowczego 
przy ul. T. Kościuszki, czy wręcz katastrofalne 
położenie zrujnowanego dworu z epoki stani
sławowskiej w Branicach. Nieprawidłowo użyt
kowany, rozpada się dworek w Sidzinie koło 
Skawiny, remontu wymagają „Rydlówka" 
i „Tetrrfajerówka”. Tylko póżnoklasycystyczny
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14. Dwór w Raciborsko koio Wieliczki - 
gniazdo rodzinne Morsztynów, obiekt 
z początków XVII w., rozebrany w 1974 r.. 
a na jego miejscu powstał obiekt sakralny 
(stan z 1970 r.)
15. Stopniowo niszczony zespół dworski 
z XIX w w Biórkowie Wielkim
16. Krzywaczka - opuszczony klasycys- 
tyczny dwór z początku XIX w., założony 
na planie podkowy, widok od frontu
17. Dwór Popielów w Czaplach Wielkich 

w wyniku licznych przemian dwór za
tracił cechy stylowe; obecnie mieści się w 
nim szkoła
18. Dwór Dyakowskich w Masłomiącej 
brutalne przebudowy doprowadziły do 
całkowitej utraty charakteru architekto
nicznego. a nieprawidłowe użytkowanie 
- do katastrofalnego stanu technicznego
19. Czechy nieprawidłowo użytkowany 
dwór z XVH1/X1X w.. ..odnawiany” bez 
wiedzy konserwatora zabytków (widocz
ny fragment ściany, gdzie drewniany wą
tek zastąpiono murem z prefabrykatów 
Jelitowych) (zdjęcia autora)

w Czechach (gm. Słomniki) i wSIedziejowicach 
(gm. Wieliczka).
Dwór Dyakowskich w Masłomiącej z pierwszej 
połowy XIX w. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyj
na ..Zryw" doprowadziła do tak katastrofalnego 
stanu, że jedynym wyjściem jest decyzja... o wy
burzeniu. Dawny majątek Mieroszewskich, 
a następnie Kleszczyńskich w Czechach użyt
kuje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Mło
da Gwardia" z Waganowic. Drewniany dwór 
zbudowany został zapewne jeszcze w XVIII w. 
Ulegał licznym przebudowom, w wyniku ostat
niej (druga połowa XIX w.) powstały boczne 
skrzydła. Historia dworu wiąże się z pobytami 
w okresie międzywojennym mjra Henryka Do- 

obiektami technologicznymi, przemysłowymi 
lub użyteczności publicznej.
Złym przykładem są Śledziejowice, w których 

przede wszystkim park, a także i dwór dewastu
je uparcie Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Kra
kowskiej. Obecny dwór śledziejowicki powstał 
w 1823 r. na fundamentach dworu Wierzynków. 
Na zaproszenie ówczesnych właścicieli,Larysz- 
Niedzielskich, we dworze w Śledziejowicach 

przebywał w 1855 r. Artur Grottger. Wykonał on 
tu wiele akwarel, rysunków i studiów z natury. 
W1946 r. dwór śledziejowicki pełnił przez krótki 
okres czasu rolę domu pracy twórczej krakow
skich literatów. Przebywał w nim m.in. Konstan
ty Ildefons Gałczyński. Przez ostatnich kilka lat 

dwór na Białym Prądniku, powstały na zrębach 
wspomnianej podmiejskiej rezydencji bisku
pów krakowskich, został starannie odrestauro
wany i spełnia rolę dzielnicowego ośrodka 
kultury.
Dewastacja zabytkowych zespołów dworskich 
będzie nadal trwała, jeżeli w najbliższym czasie 
nie zwycięży przekonanie o znacznych osz
czędnościach inwestycyjnych wynikających 
z adaptacji istniejących dworów i lamusów na 
ośrodki szkoleniowe i kulturalne. Budynki 
dworskie, położone wśród zieleni i układów 
wodnych, mogą również znakomicie spełniać 
rolę niewielkich domów wypoczynkowych, ho
teli i stanic turystycznych.
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Na zakończenie osobista refleksja: od grudnia 
1979 r. przedstawiałem na łamach „Echa Krako
wa" propozycje uratowania kilkunastu obiek
tów architektury dworskiej. Większość z tych 
szkiców nie wywołała żadnej reakcji. Ale gdy 
w listopadzie 1980 r. opisałem zły stan XIX-wie- 
cznego dworku w Lazanach koło Wieliczki - 
z okazji 150 rocznicy wybuchu powstania listo
padowego, jako że w Lazanach mieszkał płk 
Ignacy Skarbek Kruszewski, dowódca pułku 
ułanów polskich 1830-1831 i generał wojsk 
belgijskich - i zaproponowałem odebranie go 
obecnemu użytkownikowi, Państwowemu 
Ośrodkowi Hodowli Zarodowej w Wieliczce - 
Gospodarstwo Lazany, w lecie 1981 r stwierdzi
łem. że dwór został odnowiony a park częścio
wo uporządkowany. Mała rzecz, a przekonuje, 
że o przetrwanie obiektów polskiej architektury 
dworskiej należy walczyć.

Andrzej Gaczot
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Gotyckie wieże obronne 
kościołów wiejskich 

na Pomorzu Zachodnim

Marek Ober

W krajobrazie zachodniopomorskich miast charakterystyczny element stanowią 
średniowieczne bramy i baszty. Występujące powszechnie w tych zabytkach detale 
architektoniczne, jak blanki i zwieńczenia w kształcie ceglanego ostrosłupa lub 
stożka, są tak typowe dla budownictwa obronnego w miastach, że z pewnym 
zdziwieniem odnajdujemy je również w kilku wieżach gotyckich kościołów wiejskich. 
Na terenie Pomorza Zachodniego znaleźć można siedem wież kościelnych posiada
jących takie elementy we wsiach: Barnim, Nowielin, Koszewo, Płońsko, Kłodowo 
i Witnica, oraz w niewielkim mieście Trzcińsko Zdrój’. Typową ich formą jest 
graniastosłup o ścianach najczęściej rozczłonkowanych blendami, w górze otoczony 
blankami, skąd wyrasta znacznie węższy ostrosłup ośmioboczny. Większość wież 
wzniesiona jest z cegły i kamienia polnego, wyłącznie ceglany jest wieńczący 

ostrosłup. Dolne partie dwóch wież wymurowano z granitowych ciosów. Dla wyjaś
nienia genezy niecodziennego kształtu tych wież podstawowe znaczenie będzie 
mieć rozstrzygnięcie, czy wpływ budowli obronnych ma charakter powierzchowny, 
wynikający z przesłanek estetycznych lub prestiżowych, czy też znajduje swe 
uzasadnienie w funkcji pełnionej przez wieżę.

Obronna rola obiektów sakralnych na Pomorzu 
ma tradycję sięgającą czasów przedchrześci
jańskich. Na obszarze całej Słowiańszczyzny 
Zachodniej ośrodki kultu pogańskiego miały 
niejednokrotnie charakter warowny - przykła
dem może być chroniona wałem i stromym 
brzegiem morza świątynia Świętowita na przy
lądku Arkona na Rugii (NRD). Zwyczaj groma
dzenia się zagrożonej najazdem ludności 
w świątyni, często będącej jedynym murowa
nym budynkiem we wsi, przetrwał od tamtych 
czasów do końca średniowiecza, a w niektórych 
okolicach, np. na Dolnym Śląsku, aż do XVII w. 
W regionach, których dawne dzieje były szcze
gólnie burzliwe dziś jeszcze dostrzegamy w ar
chitekturze wielu kościołów ślady specjalnego 
przystosowania do prowadzenia walki obro
nnej. Najprostszym wariantem inkastelacji 
świątyni było umocnienie jedynie wieży (blanki, 
strzelnice), system bardziej rozwinięty obejmo
wał cały budynek kościelny (kryte ganki w gór
nej części murów nawy i chóru), zaś najbardziej 
rozbudowane założenia obronne tworzyły ze
spół otoczony murem cmentarnym z bramą, 
basztami, strzelnicami i zawierający niekiedy 
oprócz kościoła także spichrze i budowle typu 
wieży mieszkalnej. Warowne kościoły wiejskie 
znane są w całej Europie Środkowej, najliczniej 
i w najsilniej umocnionej formie występują na 
dwóch obszarach. wTuryngii, zwłaszcza wdoli- 
nie rzeki Werry (NRD), oraz na Wyżynie Sied
miogrodzkiej (Rumunia). W Polsce zachodniej 
i północnej wymienić warto wieże kościołów 
w Wabczu i Dębowej Łące na Ziemi Chełmiń
skiej, oraz częste na Dolnym Śląsku, zwłaszcza 
w okolicy Wrocławia warowne mury cmentarne 
wzniesione w okresie wojny trzydziestoletniej 
zazwyczaj wokół starszych, nie obronnych koś

ciołów (np. Jaszkotle. Kostomłoty. Lutynia. Wą
droże Wlk„ Żórawina) (zob. także o kościołach 
inkastelowanych: „Spotkania z zabytkami" z. 5, 
1980. s. 53). Obronny charakter miały nie 
tylko kościoły wiejskie, lecz również katedry 
budowane w miastach poza obrębem murów, 
np we Fromborku i w Kwidzyniu.
W świetle powyższych uwag, pomorskie obron
ne wieże kościelne nie stanowią grupy zabyt
ków o szczególnie rzadko spotykanej funkcji, 
zasługują jednak na omówienie z racji bliskich 
powiązań formalnych z architekturą okolicz
nych miast. Rozróżnić należy dwa rodzaje tych 
powiązań: pierwsze polegały na zapożyczeniu 
kształtu całej budowli, drugie natomiast doty
czyły pojedynczych elementów dekoracyjnych. 
Forma wszystkich wież nawiązuje do najprost
szego typu miejskiej obronnej bramy wieżowej 
- prostopadłościanu z otoczonym blankami ta
rasem i stożkowym lub ostrosłupowym zwień
czeniem. Typ ten stosowany był w najwcześniej
szej fazie budowy obwarowań wokół miast (ok. 
1250-1350); później okazał się mało przydatny 
wobec postępów techniki oblężniczej, w związ
ku z czym wszystkie istniejące do dziś bramy 
uległy podwyższeniu i wzbogaceniu układu 
obronnego (pojedyncze przykłady najprost
szych bram wieżowych zachowały się na Dol
nym Śląsku, np. brama Wodna w Bystrzycy 
Kłodzkiej). W trzech rozwiązaniach (Witnica, 
Trzcińsko, częściowo Nowielin) prostopadłoś- 
cienne bryły wież zostały zniekształcone przez 
otoczenie ich dolnych partii ścianami i dachem 
przedłużonych ku zachodowi naw, co znacznie 
zmniejszyło możliwości obrony (powstało bo
wiem martwe pole ostrzału bezpośrednio przy 
wieży).
Najważniejszy element funkcjonalny bramy
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2. Płońsko - zachodnia elewacja wieży z silnie 
zniszczonymi blankami i licem muru: porta! w du
żej niszy przypomina otwór przejazdu miejskiej 
bramy obronnej
3. Wieża w Płońsku - widoczne sterczyny dawne
go szczytu zachodniego nawy
4. Płońsko - najlepiej zachowany fragment blan
ków i sterczyna w południowo-zachodnim naro
żu tarasu
5. Wieża w Barnimie zbudowana w 1531 r.
6. Nowieiir. - wieża z XV w. wbudowana w nawę 
X( II-wiecznego kościoła z granitowych ciosów, 
umieszczenie wieży w narożniku nawy zamiast 
tradycyjnie na osi kościoła, podniosło obronne 
walory całego założenia
7. Obronna wieża kościoła w Koszewie
8. Kłodowo wyraźna zmiana wątku i rozmiarów 
kamiennego budulca nasuwa przypuszczenie 
o dwu etapach budowy wieży
9. Wieża w Witnicy, w dolnej części zasłonięta 
przez dach i ściany nawv. obecna forma blanków 
wzorowana na wieży w Płońsku jest dziełem kon
serwatorów z XIX w. (zdjęcia autora)

4

miejskiej - ostrołukowy przejazd - ma 
w pomorskich obronnych wieżach kościelnych 
swój odpowiednik w postaci portalu głównego 
wejścia do kościoła, zazwyczaj umieszczanego 
w elewacji zachodniej. Konieczność zachowa
nia obronnych walorów budowli narzucała nie
wielkie rozmiary portali. Znaczne podobień
stwo do miejskiej bramy uzyskał - zapewne 
w pełni świa^ómie - budowniczy wieży w Płoń

sku, obramowując wąski i niski portal dużą, 
głęboką, ostrołukową niszą imitującą przejazd 
bramny. Również w Płońsku najbardziej ozdob
ny charakter nadano blankom wokół tarasu: 
przy narożach wieży biegną one ukośnie, po
zostawiając miejsce dla sterczyn o ostrosłupo
wych zwieńczeniach, z naśladującymi czołgan- 
ki kawałkami cegieł na krawędziach. Bardzo 
podobny krenelaż otrzymała podczas restaura

cji w XIX w. wieża w Witnicy oraz Brama Barnko- 
wska w Chojnie. Pozostałe rozwiązania posia
dały proste blanki, złożonez kubicznych, nieoz- 
dobnych elementów (Nowielin, Koszewo, Kło
dowo), lub balustradę naśladującą formę kre- 
nelażu (Barnim). Większość spośród omówio
nych rozwiązań blanków była zapewne w pełni 
użyteczna dla celów obronnych, gdyż znaczne 
rozmiary poszczególnych członów umożliwiały 
bezpieczne prowadzenie ostrzału i obserwacji 
(funkcja obserwacyjna była zapewne pierwszo
planową w silnie umocnionym murami Trzciń
sku).
Portale, blanki i stożkowe zwieńczenia obok 
funkcji użytkowych spełniają wprawdzie pewną 
rolę estetyczną, jednak zasadniczą dekoracją 
większości wież są blendy i przeźrocza, które 
członują elewacje prostopadłościennych brył. 

Wieże w Barnimie, Nowielinie, Płońsku i Kosze
wie cechuje znaczne podobieństwo wystroju. 
Elewacje flankują w nich dwie wysokie blendy, 
a górną część blendy środkowej zastępuje prze
źrocze z otworami dźwiękowymi pomieszcze
nia dzwonów. Pierwowzorem takiej kompozycji 
mogła być środkowa część wewnętrznej elewa
cji Bramy Bańskiej w Pyrzycach (drugi etap 
budowy - około połowy XIV w.). Niemal nie
zmiennym elementem jest forma przeźrocza, 
kształt blend jest bardziej zróżnicowany, prze
ważają jednak wąskie, wysokie, pojedyncze lub 
bliźniacze, o zdecydowanie wertykalnym cha
rakterze. Dekorację tych wież często uzupełnia
ją blendy kołowe, oraz ograniczające elewację 
od góry poziome elementy liniowe: gzyms lub 
prosty fryz u podstawy blanków.
Kształt i wzajemne usytuowanie blend wieży 
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w Barnimie świadczą o jej zależności od deko
racji zachodniego masywu kościoła NPMarii 
w Stargardzie. Wieże tej świątyni (z przełomu 
XIV i XV w.), rozczłonkowane wysokimi blenda
mi z dużymi, pustymi rozetami wzamknięciach, 
były wielokrotnie naśladowane w późnogotyc- 
kiej architekturze miast i wsi Pomorza Zachod
niego. a nawet poza tym regionem. W Barnimie 
dokonano istotnej redukcji motywu, rezygnując 
z zewnętrznego, ostrołukowego obrysu blend, 
oraz zmniejszając ilość pionowych pól z czte
rech do dwóch - mimo takich uproszczeń po
dobieństwo do pierwowzoru jest wyraźne. Wy
nikiem znacznie swobodniejszej interpretacji 
wzorca stargardzkiego jest zespół blend 
w środkowej części zachodniej elewacji wieży 
w Nowielinie.
Dekoracja wież w Płońsku i Koszewie operuje 
elementami tak częstymi w zachodniopomor
skiej architekturze kościołów wiejskich okresu 
późnego gotyku, że nie sposób wskazać tu 
przykładów konkretnych powiązań. W Witnicy, 
obok podobnego jak w Barnimie i analogicznie 
usytuowanego przeźrocza, występują blendy 
zamknięte zdwojonym lukiem półkołowym (mo
tyw spotykany na Pomorzu dość rzadko, cha
rakterystyczny natomiast dla architektury 
schyłku gotyku na Warmii i Mazurach, gdzie np. 
bardzo konsekwentnie zastosowano go w wieży 
kościoła Św. Jakuba w Olsztynie z 1596 r.). 
Wieża w Kłodowie nie posiada dekoracji blen
dami. co podkreśla jej użytkowy charakter. Nie
licznym otworom okiennym i przeźroczom wie
ży w Trzcińsku nadano obecną formę podczas 
restauracji w XIX w. Wpływy przejęte przez

<>

obronne wieże kościelne na Pomorzu Zachod
nim ograniczone są do bram i wież kościołów 
parafialnych najbliższych miast - Stargardu 
oraz Pyrzyc. Formy i motywy dekoracyjne prze
jęte z pierwowzorów o wysokiej randze artysty
cznej. ulegały na ogół redukcji, stosownie do 
skali i kamienno-ceglanej techniki wznoszenia 
budowli. Budowniczowie, obok biegłego ope
rowania elementami zapożyczonymi, przeja
wia'! niekiedy własną inwencję, np. opracowu
je narożniki tarasu w Płońsku w szczególnie 
ozdobny sposób, nie spotykany nawet w obron
nej architekturze miast.
Ustalenie czasu budowy obronnych wież koś
cielnych w większości wypadków sprawia 
znaczne trudności. Wynikają one nie tylko 
z braku przekazów źródłowych, lecz także z ra
cji szerokich chronologicznych ram związków 

z architekturą miejską. Na przykład wieża 
w Barnimie, jedyna z zapewne dokładną datą 
budowy podaną w tynku ściany południowej, 
powstała w roku 1531, a więc 120 lat później, niż 
najwcześniejsze naśladownictwa dekoracji 
wież kościoła NPMarii w Stargardzie (wieża 
bramna Muhlentor w Brandenburgu (NRD) 
z 1411 r.) - świadczy to o znacznym nieraz 
opóźnieniu stylistycznym ówczesnego budow
nictwa pomorskich wsi. Autorzy niemieckich 
inwentarzy zabytków datują pozostałe wieże na 
wiek XV (Trzcińsko, Witnica), około 1500 r. 
(Nowielin), lub XVI w. (Koszewo, Płońsko), 
w wypadku Kłodowa ogólnie określając kościół 
jako późnośredniowieczny. Obecny stan badań 
miejskich budowli obronnych i sakralnych po
zwala przesunąć datowanie omawianych zabyt
ków na drugą połowę XV w. Niektóre spośród 
wież wzniesiono lub nadano im charakter wa
rowny po upływie pewnego czasu od zakończe
nia budowy naw. W wypadku trzynastowiecz
nych kościołów w Nowielinie, Witnicy i Trzciń
sku wieże są późniejsze od naw o około 200 lat. 
w Płońsku okres ten jest znacznie krótszy (naj
wyżej kilkadziesiąt lat), jednak czytelny dzięki 
zasłoniętej przez wieżę sterczynowej dekoracji 
dawnego szczytu zachodniego. W Kłodowie 
wyraźna zmiana materiału i wątku w 1/3 wyso
kości wieży zdaje się świadczyć o wznoszeniu 
kościoła w dwu etapach, z których dopiero 
drugi nadał wieży charakter obronny. Należy 
podkreślić, że w drugiej połowie XV w. wieże te 
stanowiły w pomorskim budownictwie obron
nym element anachroniczny, technicznie 
przestarzały wobec rozwoju artylerii i ręcznej 
broni palnej.
Znając przybliżone daty budowy wież można 
podjąć próbę określenia historycznych przy
czyn powstania ruchu budowlanego, który oka
zał się istotnym, choć zapóżnionym prądem 
w rozwoju architektury regionu. Dziewiętnasto
wieczny badacz zabytków państwa pruskiego. 
Fritz Adler, wyraził w swym pionierskim dziele 
przypuszczenie, że wieżę w Witnicy wzniesiono 
w obliczu zagrożenia najazdami husyckimi2. 
z których największe dotarły w latach 
1432 1433 do Nowe, Marchii Brandenburskiej 
i dalej na Pomorze Gdańskie. W świetle now
szych badań historyków, zwłaszcza czeskich3, 
teza ta nie wydaje się zbyt prawdopodobna, 
gdyż ludność wiejska sympatyzowała z husyta- 
mi zwalczającymi broniące się w miastach 
i zamkach załogi zakonu krzyżackiego -- ów
czesnego zwierzchnika Nowej Marchii. Nie 
mniejsze chyba, oraz stałe - w odróżnieniu od 
epizodu husyckiego - zagrożenie dla mieszkań
ców wsi powodowały napięcia pomiędzy Bran
denburgią a Pomorzem, przeradzające się 
w otwarte konflikty zbrojne w latach: 1412, 
1420,1425 1426,1445-1448,1468-1469,1478. 
Ponieważ wszystkie interesujące nas miejsco
wości położone były w sąsiedztwie granicy no- 
womarchijsko-pomorskiej, można sądzić, że 
ciągle próby ekspansji brandenburskiej w kie
runku morza stanowiły właściwą przyczynę po
dejmowania przez mieszkańców wsi trudu bu
dowy miejsc schronienia i obrony. Z powyższą 
hipotezą zgodne jest geograficzne rozmiesz
czenie zabytków: tylko dwa po stronie Nowej 
Marchii, skąd wychodziły ataki, oraz pięć na 
Pomorzu Zachodnim.
Przedstawionych tu siedem wież nie wyczerpu
je listy obiektów świadczących o powiązaniach 
pomorskiej architektury sakralnej i obronnej. 
Ze źródeł ikonograficznych znane są co naj
mniej dwa dalsze przykłady: w miasteczku Pen

kun (NRD) i w Wełtyniu koło Gryfina (wieże 
przebudowane w XVIII—XIX w., obecnie bez śla
dów dawnej formy); do 1945 r. w Strzeżenicach 
koło Koszalina stała wieża kościelna łudząco 
podobna do meklemburskich miejskich bram 
typu szczytowego. Spotkać można również wy
padki oddziaływania odwrotnego: budowli sa
kralnych na miejskie założenia obronne, np. 
w obu zachowanych bramach w Sławnie i Bra
my Młyńskiej w Stargardzie.
Przestarzałe pod względem sztuki fortyfikacyj
nej już w chwili budowy, pomorskie kościelne 
wieże obronne nie odegrały zapewne większej 
roli w piętnastowiecznych konfliktach pomor- 
sko-brandenburskich, tym bardziej nie mogły 
mieć znaczenia podczas wielkich nowożytnych 
wojen. Być może właśnie dlatego wszystkie 
wieże przetrwały do ubiegłego stulecia bez is
totnych uszkodzeń lub zmian. Dziewiętnasto
wieczne restauracje przyniosły tym zabytkom 
tyle pożytku, co i strat w autentycznej substancji 
i formie (zwłaszcza w Witnicy i Trzcińsku). Dzię
ki stałej opiece użytkowników świątyń wię
kszość wież znajduje się obecnie w dobrym 
stanie i nie wymaga interwencji konserwator
skiej. Jedynie w Płońsku, gdzie od 1945 r. koś
ciół pozostaje w ruinie, zniszczeniu uległy do
tychczas ozdobne blanki i spoiny w licu części 
murów. Podjęcie prac konserwatorskich o nie
wielkim zakresie i doprowadzenie obiektu np 
do stanu trwałej ruiny, dopóki zniszczenia nie 
zagrażają konstrukcji wieży, pozwoliłoby za
chować w całości interesujący zespół zabyt
ków. w których dostrzec można nie tylko artys
tyczne i techniczne walory budowli, ale również 
materialne relikty niektórych obyczajów i wa
runków codziennego życia dawnej pomorskiej 
wsi.

Marek Ober

Przypisy

1. Zachodniopomorskie kościelne wieże obron
ne nie były dotąd przedmiotem odrębnych 
badań historyków architektury, nie dostrzegli 
ich również autorzy syntetycznych opracowań 
sztuki regionu. Zwięzłe opisy tych zabytków 
wraz ze skromnym materiałem ilustracyjnym 
zawierają niemieckie inwentaryzacje zabytków 
H Lemecke Die Bau- und Kunstdenkma- 
ler des Regierungsbezirks Stettin, Bd. II, H. VI 
Kr. Greifenhagen (Kłodowo); H. VII. Kr. Pyritz 
(Barnim. Koszewo, Nowielin, Płońsko), Stettin 
1902-1903: oraz G Voss, Die Kunstdenkma- 
ler der Provinz Brandenburg, Bd. VII, 1, Kr 
Kónigssberg Nm. (Trzcińsko i.Witnica), Berlin 
1928. Wieże w Trzcińsku i Witnicy omówił rów
nież. podając szczegółowe rzuty i przekroje. F 
Adler (zob. przypis 2). Krótką charakterystykę 
większości omawianych wież podał autor arty
kułu w pracy o gotyckich wieżach kościelnych 
na Pomorzu (..Materiały Zachodniopomor
skie", t. XXIV).
2. F. Adler. Mittelalterliche Backstein- 
-Bauwerke des Preussischen Staates, Bd 
II. Berlin 1898. s 1OO. tabl. CVL.
3. J. M a rek. Husyci na Pomorzu i w Wielko- 
polsce. Warszawa 1955.

Słownik niektórych terminów:
S t e r c z y n y pionowe, wieńczące elementy 
dekoracji architektonicznej.
C z o ł g a n k i (żabki) - gotycka ozdoba archi
tektoniczna w kształcie zwiniętych liści lub 
pączków.
Blendy ślepe otwory, płytkie wnęki 
w murach.
Przeźrocza - nieoszklone otwory w ścia
nach wypełniane ażurową dekoracją rzeźbia
rską.
Rozety- duże, koliste otwory okienne wypeł
niane dekoracją; także rodzaj ornamentu 
przedstawiający stylizowany, rozchylony kwiat 
róży.
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nasz felieton

Rendez-vous z zabytkami
Morza atramentu i farby drukarskiej, kilometry szpalt, setki 
tomów napisano w obronie „tego, co z dawnego bytu zosta
ło” - bo tak etymologicznie tłumaczy się słowo zabytek. 
Wydawałoby się, że każdy z nas zdaje sobie sprawę ze 
znaczenia dla naszej kultury, dla naszego dziś i naszego 
jutra, tego co mimo wojen, kataklizmów, rewolucji i zwykłej 
ludzkiej /awiści i głupoty udało się ocalić. Że odbudowa 

starych miast, konserwacja zabytków w zbiorach muzeal
nych, reprinty dawnych książek i reprodukcje malarstwa 
przypominają: to wszystko, co piękne i cenne w naszej 
przeszłości należy ocalić za wszelką cenę!
Tysiące ludzi o znanych i nieznanych społeczeństwu nazwi
skach trudziło się, by w ciężkich powojennych latach nie 
dopuścić do zaprzepaszczenia, roztrwonienia i zniszczenia 
obiektów, którym uprzedzenia narodowe, wyznaniowe lub 
klasowe odbierały prawo egzystencji. Chyba nie dla osobis

tej korzyści, ani nostalgicznego wspominania tempońsacti- 
ale po prostu dlatego, że raz zapomniane i zniszczone war
tości nigdy nie dadzą się odtworzyć.
I nagle... głos. Co prawda anonimowy, ale zmuszający do 
refleksji: „Mamy... różnych wycirusów, potomków Jaśnie 
Oświeconych Państwa, którzy na chama wrabiają nam s w o - 
j ą (podkr. JPP) kulturę. Przez całe wieki jeździli, bawili się, 
hulali, teraz przez 36 lat żerują na nas... Czemu ciągle się nas 
czepiają i o naszą kulturę się martwią. My sobie tego nie 

życzymy. Odnawiać swoje zabytki, proszę, my nie mamy nic 
przeciw waszym zabytkom... lepiej budować chlewnie, 
obory, brojlernie. Teraz nam trzeba najpierw świń, wołów, 
kurczaków, a nie historii narodowej. Historia dla ludzi pracy 
to żarcie''.(Cyt. za „Życiem Warszawy” nr 290, 1981, s. 3). 

Załóżmy że autor tego tekstu pisze rzeczywiście to, co myśli, 
lub że w ogóle myśli o tym, co pisze. Czy ta mieszanina pojęć 
i wyobrażeń nie wyrosła na glebie haseł zniszczenia wszel
kich śladów poprzednich formacji ustrojowych, wmawiania 
inności kulturalnej warstw panujących, braku wartości wszy
stkiego co było i było złem? Nie warto mówić o tym, że Polska 
była przez wieki znacznie mniej zróżnicowana klasowo niż 
wszystkie ościenne mocarstwa, że przeszłość budowała, 
uczyła, tworzyła dzieła znacznie trwalsze od wielu naszych 
planowych osiągnięć - właśnie z myślą o przyszłości; że 
wreszcie, co najdziwniejsze - specjalnością naszej polskiej 
rewolucji ustrojowej stało się zachowanie architektury mo
numentalnej i rezydencjonalnej, a równocześnie przyzwole
nie na całkowite zniszczenie architektury ludowej, budynków 
gospodarczych, obiektów techniki. Właśnie owe chlewnie, 
obory i jeszcze młyny i wiatraki, spichlerze i kuźnie, lamusy, 
zajazdy i warsztaty mistrzów rzemiosła - pierwsze poszły pod 
nóż kulturalnych reformatorów naszego społeczeństwa.
Z dzieł Kolberga, Paulego, Wóycickiego, z anonimowej sztuki 
ludowej, ze szlachetnej pasjii etnologów i historyków odtwa
rzającej tylko część - ale za to jaką - życia wiejskiego 
w dawnych wiekach, postarano się uczynić przepleciony 
cepeliowską krajką płot, za którym rozpadła się wiejska 
obyczajowość. Wmawiano przez lata, że winni wszystkim 
naszym nieszczęściom byli ci, którzy „jeździli, bawili się 

i hulali”. Wieś przeszłości jawiła się jej nowemu pokoleniu 
nie jako fundament egzystencji Polski, nie jako obrazek 
z bronowickiego wesela, ani lipieckich konfliktów obyczajo
wych, ale jako miejsce nędzy, poniżenia i wyzysku. Troskli
wie dobrana literatura wyszydziła i budownictwo drewniane 
i wypróbowaną wielowiekowym użyciem odzież, zwyczaje 
nazwała zabobonami, kulturę - zacofaniem, gospodarność - 
kułactwem, a w miejsce słynnego „disce, puer, ego faciam te, 
mości panie” głosiła, że jedyny i najsłuszniejszy awans wsi, 
to jej zamiana w miasto, jedyny symbol tego awansu, to 
niespracowane ręce i biały kołnierzyk, jedyna praca godna 
cywilizowanego człowieka to praca za biurkiem, lub ostate
cznie „na zakładzie”. Rozpadające się i dewastowane zabyt
ki wiejskie nie podlegały żadnej faktycznej ochronie, choć 
formalnie były chronione prawem, gdyż założenia polityki 
wymagały zatarcia śladów wartościowych dokonań prze
szłości.
Umiejętnie okastrowana historia nie ukazywała należycie 
jasno, że częściej niż „JO Państwo” gnębił wieś kontrybucja

mi austriacki „finanzwach”, że to pruski żandarm niszczył 
polską szkołę, że to rosyjski imperator odziewał polskiego 
chłopa na 25 lat służby w bury sołdacki szynel, a idąca za nimi 
zgraja handlarzy, pośredników, „zasłużonych” urzędników 
i wzbogaconych mieszczan udawała panów ani gorzej ani 
lepiej od naszych „prominentów”, nie mniej od nich łupiąc 
wieś ze skóry.
Nowa wieś nie przedstawia się nam teraz szczególnie ponęt
nie, gdyż albo jest to zbiorowisko koszmarnych bud mocną 
wiarą, według projektu typowego kleconych z gazobetonu, 
albo wymarzone przez architekta Nowe Maniowy, albo wre
szcie pseudozakopiańskie dolce-vita wzbogaconych na róż
ne sposoby półpanków. Infrastrukturę oświatową i zdrowot
ną nadzwyczaj korzystnie ulokowane w ci-devant obiektach 
podworskich i poklasztornych, zaś o nowej wsi świadczą 
najczęściej jedynie wspaniałe budowle administracji i nie
chlujne magazyny. Nie widać natomiast, aby w ten sposób 
oswobodzona od swych głównych wrogów i ciemiężycieli 
wieś dynamicznie się rozwinęła, nie tylko budując owe chlew
nie, obory i brojlernie, tak aby mogła w nich wytrzymać 
nieszczęsna trzoda, ale co ważniejsze budując swoją kulturę. 
Upadek wiejskich klubów i domów kultury (lokowanych zre
sztą najczęściej również w obcych klasowo zabytkach), 
zmierzch działalności tych zespołów regionalnych, które 
działały nie z własnej chęci, ale ze względu na dotacje 
państwowe, wymieranie ostatnich Mohikanów wiejskiego 
rzemiosła, zapomnienie obyczajów - mogą stworzyć ze wsi 
kulturalną pustynię, antagonizując ją jeszcze pod tym wzglę
dem z miastem. Czy i jak wytłumaczyć autorowi listu, a może 
i dziesiątkom innych ludzi, że historycy i historycy sztuki, 
założyciele i dyrektorzy muzeów, bibliotekarze, społeczni 
opiekunowie zabytków, konserwatorzy nie „wrabiają mu na 
chama swojej kultury” wbrew jego życzeniom ogniskującym 
się na chlewie zamiast kulturze narodowej i żarciu zamiast 
ojczystej historii?

Jan Piotr Pruszyński
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sylwetki

Mgr Lucjan 
Czubiel

■ Mówi się, że jest Pan najstarszym 
mam na myśli czas piastowania

urzędu - wojewódzkim konserwato
rem zabytków w Polsce. Jak to się 
stało, że przez tyle lat utrzymał się 
Pan na jednym stanowisku'’

- Nie tak dawno mówiono mi. że 
jestem najmłodszym konserwatorem 
zabytków, a to już 26 lat minęło! 
W dowodzie mam tylko jedną pie
czątkę, przystawioną przez Prezy
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Olsztynie. Jest tam data 15 kwiet
nia 1956 r. Znalazłem się na Warmii 
i Mazurach z przyczyn rodzinnych. 
Po ukończeniu historii sztuki na Ka
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
pozostawiłem w Lublinie rodziców 
i pojechałem, jak to się powiada - za 
żoną. Kiedy przybyłem do Olsztyna 
zostałem zastępcą konserwatora za
bytków do realizacji tzw. trzech szós
tek. Dla wyjaśnienia - była to Uchwa
la Rady Ministrów nr 666 dotycząca 
porządkowania miast na Ziemiach 
Odzyskanych. Władze wojewódzkie 
podjęły wówczas decyzję o potrzebie 
usunięcia gruzów ze wszystkich ze
społów staromiejskich w regionie. 
A było takich miast ponad 30, jedynie 
Reszel wyszedł obronną ręką z dzia
łań wojennych. Trzeba też wiedzieć, 
że blisko 20 zespołów miejskich mia
ło średniowieczne fortyfikacje i one 
właśnie były najbardziej zagrożone 
wspomnianą akcją odgruzowywania. 
W tamtym czasie prace te rzeczywiś
cie polegały na tym, że spychaczem 
ściągano gruzy, w tym również frag
menty zachowanych murów obron
nych, do dawnych fos. I wówczas, już 
w pierwszych tygodniach pracy, mu- 
siałem chociażby zinwentaryzować 
to. co się zachowało i tym samym 
przekonać władze terenowe, że są to 
zabytki mające ogromną wartość dla 
naszej narodowej historii.

■ Nie tak dawno natrafiłem na ra
port z 1956 r. o stanie zabytków 
w Polsce i wyczytałem tam informa- 

Pan Lucjan 
Czubiel jest 

postacią dobrze 

znaną 
w środowisku 
olsztyńskim, 

znają go dzisiaj 
niemal wszyscy 

mieszkańcy 
województwa. 
I nic dziwnego 

skoro nasz 
dzisiejszy 

rozmówca już 
od 26 lat 
zasiada 
w fotelu 

konserwatora 
zabytków 

województwa 
olszyńskiego. 

Spotkaliśmy się 
w gabinecie, 

który 
przypomina 

salon - 
wspaniałe 

antyki, biurko, 
szafa, 

gdański fotel, 
obrazy...

_________________________________________________ .__________________(fot. J Wroński)___

cję. że w województwie olsztyńskim 

od 1953 r. nie wydano ani jednego 
orzeczenia o uznaniu obiektu za za
bytek, gdyż przewodniczący ówczes
nej Wojewódzkiej Rady Narodowej 
zastrzegł sobie wyłączność w podpi
sywaniu orzeczeń, których ... nie 
podpisywał, tłumacząc, że uznawa
nie obiektu za zabytkowy utrudnia 
odgruzowywanie miast...
- Taka była rzeczywistość. I chociaż 
konserwator był przeciwny takiemu 
postępowaniu, nie traktowano tych 
sprzeciwów zbyt poważnie.
■ Przyzna Pan, że było to stawianie 
sprawy ,,na głowie".
- Oczywiście tak. Na ten temat trud
no po prostu dyskutować. Na całe 
szczęście z takimi przykładami obec
nie już się nie spotykamy.
■ Nadszedł rok 1956 i sprawa za
częła przybierać w miarę właściwy 
obrót...
- Moi poprzednicy, wojewódzcy 
konserwatorzy zabytków - Cecylia 
Vetulani i Zbigniew Rewski - mieli 
ogromne trudności z wykonywaniem 
swego zawodu. Oto wystarczyło 
służbowo pójść do kościoła, tak jak 
pani Vetulani, która po wizycie w ka
tedrze olsztyńskiej następnego dnia 
otrzymała wypowiedzenie z pracy. 
Podobnie postąpiono ze Zbignie
wem Rewskim, który uratował pewną 

zabytkową rzeźbę sakralną, znisz
czoną w nocy przez .kogoś", bo 
w tym miejscu miał stanąć pomnik 
Stefana Jaracza. Na drugi dzień po 
tym zdarzeniu przestał być konser
watorem. Kiedy zostałem zastępcą 
konserwatora, którym był wówczas 
arch. Jerzy Golakowski, nadal nie by
ło sprzyjającego klimatu dla zabyt
ków. A jednak dzięki uporowi wiele 
z nich dało się uratować. Dopomogła 
w tym szybko sporządzona inwenta
ryzacja i informacja o Konieczności 
ratowania tego, co ocalało z wojen
nej pożogi. Jak sięgam pamięcią 
wstecz, trudnym problemem do roz
wiązania było przeciwdziałanie 
uchwale Wojewódzkiej Rady Naro
dowej, mocą której część obiektów 
miała być natychmiast rozebrana, 
m in. wszystkie wiatraki, pałac baro
kowy w Morągu, gotycki zamek 
w Szymbarku. Na całe szczęście ura
towaliśmy przynajmniej część zabyt
kowej architektury. Równocześnie 
rozpoczęliśmy szeroką akcję infor- 
macyjno-propagandową w prasie 
i radiu, włączyliśmy do akcji harce
rzy. Początkowe reakcje na potrzebę 
ratowania zabytków były zgoła roż
ne. i to zarówno ze strony władz, jak 
i samych mieszkańców. Po prostu 
twierdzono, że to nie jest polska, tyl
ko poniemiecka spuścizna.
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■ Z upływem lat to nastawienie do 
zabytków powoli zaczęło ulegać 
zmianie...
- ... i rzeczywiście tak się stało. Już 
od początku lat 60-ych wzmocniono 
służbę konserwatorską, powołano 
Biuro Dokumentacji Zabytków, roz
winęła się społeczna opieka nad za
bytkami. Takich społeczników mamy 
obecnie w regionie ponad 200. Włą
czamy do tej akcji także przewodni
ków PTTK.
■ A najważniejsze zadania konser
watorskie na dziś i na najbliższe lata ?

Właściwie problem ratowania za
bytków w regionie Warmii i Mazur 
został prawie zakończony. Niemal 
nie mamy ruin. Jest w tym także za
sługa mojego Urzędu Konserwator
skiego. Mówię „mojego”, bo przez 
26 lat pracy człowiek po prostu przy
zwyczaił się. Często dochodzi do te
go, że traktuję obiekty zabytkowe jak 
swoje. Wszyscy zresztą przyzwyczaili 
się - i mieszkańcy olsztyńskiego, 
i władze - że jak z zabytkiem są jakieś 
kłopoty, to trzeba przyjść z tym do 
mnie. Przyszłość konserwatora za
bytków widzę w nadzorowaniu spo
sobów użytkowania i przeprowadza
nia remontów, natomiast cały ciężar 
inwestorski i opiekę nad zabytkową 
budowlą winien przejąć właśnie 
użytkownik. Z jednej strony odciąży
łoby to bardzo mały zespół ludzi pra
cujących w Urzędzie, z drugiej zaś 
pozwoliłoby lepiej dysponować 
szczupłymi przecież kwotami, jakie 
mamy na ratowanie zabytków.

■ Jaki powinien być konserwator 
zabytków?
- Konserwator musi być zaangażo
wany emocjonalnie w to, co robi, 
inaczej trudno mówić o właściwym 
wykonywaniu pracy. Osobiście nie 
widzę na tym stanowisku człowieka, 
który by tylko „urzędował” przez 7 
czy 8 godzin. Przede wszystkim kon
serwator musi być fachowcem przy
gotowanym do tej pracy, a z tym 
różnie dotychczas bywało. Przepisy 
powiadają, że może to być historyk 
sztuki lub architekt. Moim zdaniem 
najbardziej predystynowany do wy
konywania tych zadań jest pierwszy 
z nich, gdyż chyba lepiej czuje..zaby
tek”, zna jego wartość kulturową, 
historyczną, artystyczną. Jednakże 
zakres obowiązków konserwatora 
jest tak ogromny, że praktycznie nie 
ma takiej uczelni, która w pełni przy
gotowałaby człowieka do tej pracy. 
Przecież ten konserwator-urzędnik 
musi znać się na konserwacji dzieł 
sztuki w sensie technologicżnym, na 
zagadnieniach konstrukcji budowli, 
być także ekonomistą-finansistą 
(rozliczenia), politykiem...

1. Zamek w Olsztynie 
z drugiej połowy XIV 
w. (fot. K. Rzepecki)
2. Kamienica sece
syjna w Olsztynie (fot.
K. Rzepecki)
3. Zamek w Kętrzynie 
z około 1370 r. (fot. L. 
Czubiel)
4. Zamek w Reszlu 
z około 1350 r (fot. K. 
Śliwiński)
5. Zamek w Lidzbar
ku Warmińskim (fot
L. Czubiel)
6. Oranżeria (d. letni 
pałacyk biskupi) 
zXVIl/XVIllw wLidz 
barku (fot. J. Żuraw
ski) 

■ Pora więc najwyższa, abyśmy po
wiedzieli o dniu powszednim konser
watora zabytków...
- Osobiście nie czuję się urzędni- 
kiem-konserwatorem, a raczej dzia
łaczem. Przecież siedząc za biurkiem 
niewiele da się zrobić. Musi istnieć 
jak najściślejszy kontakt z ludźmi, 
z terenem. Dlatego też najczęściej 
można mnie odnaleźć właśnie tam. 
Oczywiście są takie dni. kiedy muszę 
być na miejscu, przyjmować intere
santów, itd.
■ Wyobrażam sobie, że ten Pana 
,.dzień powszedni" nie jest wcale 
usłany różami...
- Praca konserwatora zabytków jest 
przepiękna i muszę szczerze przy
znać, że gdybym miał po raz drugi 
wybierać zawód, to wybrałbym bez 
wahania właśnie ten. Ta praca po 
prostu autentycznie wciąga, ale 
z drugiej strony jest w niej tyle najroz
maitszych trudności i przeszkód, że 
gdyby człowiek zdawał sobie sprawę 
z tego wszystkiego, to po głębszym 
zastanowieniu trudno byłoby zdecy
dować się na jej wykonywanie, jed
nakże wspomniane trudności stają 
się „normalnością” i przysłowiowym 
„chlebem powszednim”; stąd nie 
zwracam na nie uwagi. Osobiście tak 
już przyzwyczaiłem się, że gdybym 
któregoś dnia nie miał konserwator

skiego „orzecha do zgryzienia' by
łoby po prostu nudno.

■ W ciągu ponad ćwierćwiecza 
piastowania urzędu - najtrudniejsze 
momenty w pańskiej pracy.

Jeśli mówimy o trudnościach to 
było ich wiele. I nie myślę tutaj o sa
mej procedurze przystąpienia do re
montu obiektu, do robót adaptacyj- 
no-budowlanych, a więc przygoto
waniu dokumentacji, zapewnieniu 
tzw. mocy przerobowej lub środków 
finansowych. To, co rzeczywiście 
najtrudniejsze to przekonanie ludzi 
o potrzebie ratowania budowli. Ta
kim już dziś symbolicznym niemal 
przykładem jest zamek w Ostródzie - 
dosłownie przez 20 lat trwało przeko
nywanie miejscowych władz o po
trzebie ratowania tego zabytku. 
Wciąż zastanawiano się - rozebrać 
czy odbudować, a lata płynęły i bu
dowla niszczała. Po uzyskaniu zgo
dy, sama odbudowa była dla mnie już 
niemal rozrywką.

■ Co Panu sprawiło dotychczas 
największą radość / satysfakcję 
w pracy?
- Przekonanie, zwrócenie uwagi 
i uświadomienie społeczeństwu re
gionu, że warto i jest sens odnawiać 
zabytkowe budowle. Bo z jednej stro
ny ratujemy, a z drugiej uzyskujemy
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pomieszczenia dla wielu instytucji 
i placówek kulturalnych. Do osią
gnięć konserwatorskich zaliczyłbym 
rewaloryzację Fromborka - całego 
zespołu miejskiego i wzgórza kate
dralnego. Trzeba przyznać, że w rea
lizacji tego zamierzenia, któremu po
święciłem wiele lat życia, pomogła 
rocznica urodzin Kopernika. Prace 
trwały 17 lat i nie żałuję trudności ani 
wyrzeczeń, jakie trzeba było ponieść, 
by Fromborkowi przywrócić dawne 
oiękno. Zresztą koncepcja komple

ksowej rewaloryzacji jest bardzo słu
szna w wypadku staromiejskich ze
społów. To jest ten kierunek działa
nia konserwatorskiego, któremu 
obecnie poświęcamy najwięcej uwa
gi. I tak dla wielu miast opracowaliś
my studia, koncepcje rewaloryzacyj
ne, np. dla Olsztyna, Morąga, Luba
wy, a podobne rozwiązania kończy
my dla Reszela, Srokowa i innych 
mniejszych miasteczek. Do tej kon
cepcji zdołaliśmy już przekonać wła
dze administracyjne regionu - zaak

ceptowały ją w pełni. Niestety, prze
szkoda tkwi obecnie w braku wystar
czających środków finansowych.

■ Jako konserwatorowi zabytków 
nie obawiam się postawić pytania - 
czym jest dla Pana ,,zabytek"?

- Z jednej strony mogę szczerze po
wiedzieć, że wszystkim, z drugiej zaś 
nie mogę być bez reszty zaangażo
wany emocjonalnie, muszę przede 
wszystkim myśleć rozsądnie, rozwa
żnie i ekonomiczne. Trzeba umieć 
wprowadzić gradację - co jest pilne, 
a co może jeszcze poczekać. I jesz
cze sprawa bardzo istotna - dla mnie 
historyczna budowla musi żyć, musi 
być dostosowana w sensie funkcjo
nalnym do współczesnych potrzeb. 
Nie uznaję zabytków-makiet. Prze
cież wiadomo, że zamek pełnił 
w średniowieczu inną rolę, a inną ma 
pełnić dziś. I taką koncepcję, jako 
najbardziej słuszną, realizujemy.

■ Kończąc naszą rozmowę i spot
kanie chciałbym Pana zapytać 
o przygody, jakie Pana spotkały pod
czas wielu lat przebywania ,,na urzę
dzie".

Przepraszam, ale to jest takie tro
szkę dziennikarskie pytanie! Miewa
łem i mam różne dziwne sytuacje, 
lecz poważnie traktując swój zawód 

nie za bardzo mam ochotę o nich 
opowiadać.

■ Ale czytelnicy lubią dowiadywać 
się o takich zdarzeniach, może więc 
udałoby się uchylić rąbka tajemnicy?

To co powiem trudno nazwać 
anegdotycznym zdarzeniem, ale bę
dzie to dosłownie „z życia wzięte”. 
Kiedy w latach 50-ych mocą uchwały 
WRN przystąpiono do akcji porząd
kowania, w teren poszła wiadomość 
i któregoś dnia otrzymałem telefon 
z jednej z gmin, że poprzedniego 
dnia była burza i wiatrak został prze
wrócony przez huragan. Jadę więc 
jak najszybciej na miejsce i co widzę: 
leży wiatrak-kożlak, a obok ... świe- 
żuteńkie trociny. Okazało się, że 
właściciel chciał się pozbyć wiatraka, 
dowiedział się o uchwale, podpiłował 
słup konstrukcyjny i chciał nam udo
wodnić, że to wina wiatru. Myślał, że 
w ten sposób uniknie odpowiedzial
ności za zniszczenie zabytku. Oczy
wiście udowodniłem mu wszystko 
i miał z tego powodu wiele nieprzy
jemności.

■ Dziękując Panu za rozmowę ży
czę dalszych, dobrych lat w piasto
waniu urzędu konserwatora i sukce
sów w ratowaniu zabytków.

Rozmawiał: Andrzej Jeleński
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to też są zabytki szałasy pasterskie

(fot. W. Jankowski

Widzieliśmy kawałek XIX, XVIII, a może jeszcze dawniej
szego stulecia. Było to w Tatrach, na Hali Kominy Dudo- 
we, gdzie pod skalnym grzebieniem Kominów Tyłkowych 
spada w dolinę ostry, lesisty stok, zakończony bardzo 
stromym, wyschniętym korytem. Prawy brzeg tego koryta 
jest polaną o mocnym nachyleniu. Stał tu niegdyś wzdłuż 
stoku rząd szałasów niby nanizany na sznurek szereg 
paciorków. Dachy tego zespołu tworzyły drewnianą mi
niaturę skalistych, ostrych grani. Dziś, na zalanej słoń
cem, rosą i ostrym światłocieniem górce, tkwią jeszcze 
trzy ziarenka z całego różańca. Rozlatująca się szopa, 
stary szałas inwentarski i stara bacówka, która nosi ślady 
odnawiania. Miejsca pozostałych szałasów znaczą 
gdzieniegdzie resztki zgniłych belek wtopionych w grunt, 
pokrzywy i suche badyle.
Podchodzimy ku wejściu. Otwieramy drzwi. Nie wiemy 
jeszcze, że prowadzą one do minionego świata.
W czerni otworu obraz jak z płócien starych mistrzów. 
Złota czerń, złoty brąz, płomienie, płomyki i złoto opalizu
jące w lekkim dymie. Na tle błyszczącej, lśniącej, wypole
rowanej dymem z watrzyska czerni ścian, na tle zbrązo- 
wiałej glazury błyszczących od wędzenia tłustym dymem 
dyli drewnianych, lśni biała kadź z bardzo jasnego drew
na i świeci miedziany kocioł pełen chlupiącej żętycy. Nad 
kadziami tkwią nieruchomo dwie białoróżowe czaszki 
z rumianymi, powściągliwie dostojnymi twarzami patriar
chów czy proroków. Widzimy cztery wydelikacone, do 
czysta wymyte w serodajnym płynie, poruszające się 
niemal melodyjnie dłonie. Dwie z nich rozcierają i ugnia
tają w palcach zwarzoną treść mleka, dwie inne toczą 
kulę świecącą w tym ciemnym obrazie jak słońce - białą 
gomółkę sera.

Mało co mówią do siebie, chyba tylko mruknięciem albo 
gestem... Nie są to twarze piękne, ukształtowane wedle 
góralskiego typu - z długim nosem, wystającą brodą, 
wysokim czołem czy sokolim okiem. Raczej chłopskie 
o miękkich rysach, pospolite. Ale ich bezruch, dostojeńs
two pochodzą prosto z tamtych wzorów. Obrzęd trwa. 
Patrzymy w górę, gdzie na lśniących półkach stoją białe - 
te ostatnio dołożone - i złote - te wcześniejsze, uwędzo- 
ne już sery. Zapach ognia. Trzask palących się gałązek. 
Wiszą na ścianach kubki: lśniąco brązowe, lekkie, 
o kształcie ściętego stożka, zmacerowane przez dym 
i jakby żywe przez wieloletnie używanie, o rzeźbionym 
uchwycie, z podstawką otoczoną miedzianym pierście
niem. Widać stare, bo obdarzone indywidualnością tego, 
który je zrobił, żywe i nasycone treścią jego życia.
Stoimy oczarowani, próbujemy zgadywać, czas leci, oczy 
pieką od dymu, może od łez. Przeżywamy ostatnie godzi
ny tego, co od pewnego czasu zaczęło nieodwołalnie 
odchodzić. Tego, co postanowiono wytrzebić w myśl 
teorii niektórych zwolenników przyrody tzw. pierwotnej. 
W myśl jednostronnie patrzących mistrzów od ostu 
i chrzanu, który zarasta teraz opuszczone hale, wypiera 
grzyby, krokusy, szarotki i trawę, która była jak dywan 
zielony. W myśl piewców bezludnej krainy bezdzwonko- 
wej, bezśpiewnej, bezkonfliktowej głuszy, wypranej do
szczętnie z treści pasterskiej kultury, tak mocno związa
nej z tym terenem.
Zbiór przypadkowo zebranych obiektów w przyszłym 
skansenie budownictwa pasterskiego nigdy nie zastąpi 
prawdziwego życia hali. Zegnamy obyczaj pasterski i je
go czas. W naszych oczach ginie na zawsze w niepa
mięci...
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Tatry Polskie są obszarem, na 
którym występują równolegle 
obok siebie dwa typy krajobra
zu. Są to: krajobraz pierwotny, 
na który składa się ukształto
wanie terenu i jego pokrycie, 
oraz krajobraz naturalny repre
zentowany przez enklawy kul
tury pasterskiej. Jednym z jej 
elementów jest budownictwo 
pasterskie zgrupowane w po
staci jednostek przestrzennych 
o zróżnicowanych układach 
urbanistycznych, wyrosłych 
w sposób naturalny z danego 
środowiska geoprzyrodnicze- 
go. Pomiędzy krajobrazem na
turalnym a pierwotnym istnieje 
tu swoista symbioza i głęboka 
współzależność. Wytwory pas
terskiej sztuki urbanistycznej 
stanowią początkowy etap na
kładania się kultury ludowej na 
pierwotny krajobraz. Tatrzań
skie relikty tego typu, zachowa
ne licznie do dzisiaj, są unika
tem w skali światowej, wnoszą 
w pierwotny krajobraz przyrod
niczy element humanistyczny. 
Kultura pasterska Tatr stanowi 
niewątpliwie ważne ogniwo dla 
wiedzy o rozwoju społecznym, 
tym cenniejsze, że do dzisiaj 
zachowane w prawie nieskażo
nej postaci we wszystkich swo
ich przejawach. Wymaga ona 
dalszych, wszechstronnych 
badań, głębokich studiów 
i opracowań. Przykładowo na
leżą do nich zagadnienia archi
tektury krajobrazu, dalsze stu
dia urbanistyczne zespołów, 
nie analizowane dotąd związki 
architektury szałasów z bu
downictwem Podhala lub po
równanie szałaśnictwa polskie
go z budownictwem paster
skim w całych Karpatach. Nie
powetowaną stratą dla wszel
kich prac badawczych jest fakt

i

zlikwidowania szałasów po 
stronie słowackiej. Na naszym 
terenie posiadamy jeszcze ży
we eksponaty dla badań, w ich 
naturalnym środowisku, relikty 
jedyne w swoim rodzaju i na 
pewno godne zachowania na 
równi z innymi zespołami bu
downictwa ludowego na Pod
halu, objętymi opieką wojewó
dzkiego konserwatora zabyt
ków, jak zabudowa Chochoło
wa lub ulicy Kościeliskiej w Za
kopanem. W tych wypadkach 
jedynie słuszną drogą jest 
kompleksowa ochrona i zacho

wanie całych zespołów urba
nistycznych, grupujących nie
zwykle cenne budownictwo re
gionalne. Podobnie istnieją na 
terenie Tatr zespoły szałasów, 
które kwalifikują się bez wąt
pienia do takiej ochrony. 
Jesienią 1968 r. przeprowadzo
no z inicjatywy władz konser
watorskich badania terenowe 
budownictwa pasterskiego 
w Tatrach pod kątem określe
nia wartości zabytkowych i sta
nu technicznego poszczegól
nych obiektów oraz całych ze
społów. Wyniki badań, opubli

kowane w sprawozdaniach 
w 1969 r., podano jako materiał 
do dyskusji i konkretnych 
wniosków konserwatorskich. 
Obok nielicznych przykładów 
pojedynczych obiektów roz
rzuconych dość przypadkowo 
w różnych punktach Tatr, ob
serwować można do dziś jesz
cze dobrze zachowane, choć 
w wielu wypadkach poważnie 
uszczuplone przestrzenne 
ugrupowania szałasów. Two
rzą one formy uzależnione od 
ukształtowania terenu, warun
ków hydrograficznych, kierun-

1. Po zlikwidowaniu wypasuowiec, 
zamiast bujnej trawy na polanach 
pojawiają się badyle: Polana Komi
ny Oudowe, w głębi bacówka
2. Nieistniejące już szałasy na Po
lanie Pisanej w Dolinie Kościeliskiej 
(1968 r.)
3. Bacówka na Polanie na Stołach
4. Szałasy na Polanie Szałasiska 
w Dolinie Jarząbczej
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ku wiatrów, nasłonecznienia, 
słowem od tych czynników, 
które stanowią o mikrokli
macie.
Do najczęściej spotykanych 
form przestrzennych układu 
szałasów na polanach zaliczyć 
trzeba układy jedno- lub dwu
rzędowe. Obiekty usytuowane 
są zwykle wzdłuż drogi jezdnej 
lub potoku, gdzie indziej znów 
grupują się po obu stronach 
polany, równolegle do ścian 
leśnych. Najbardziej typowymi 
rzędówkami są zespoły na Po
lanie Chochołowskiej i Polanie 
Kopieniec, które przez swą 
skalę pretendują do miana wsi 
letniej. Należały do tej grupy 
nieistniejące już dziś ulicówki 
na Polanie Pisanej i Kirze Mię
tusiej, szałasy w Dolinie Strąży
skiej i w Dolinie Jaworzynka.
Inną, dość liczną grupę stano
wią układy owalnicowe np. Niż
na Polana Kominiarska, Polana 
Upłaz w obrębie Doliny Lejowej 
i Kościeliskiej, gdzie szałasy 
usytuowane blisko lasu okalają 
wyłączoną z wypasu łąkę sia
nokośną.

Trzecią wreszcie grupę reprez- 
tnują zespoły o niewielkiej iloś
ci szałasów, bezładnie obok 
siebie usytuowanych. Taki 
właśnie przysiółkowy charak
ter mają szałasy na Kopach 
Sołtysich, na Polanie Waks
mundzkiej. Iwanówce w Doli
nie Starorobociańskiej, na Po
lanie Rusinowej.

Oryginalny układ szałasów ma 
Polana Stoły na zboczu Komi
nów Tyłkowych i Królowa Niż
na. W obu wypadkach budynki 
ustawione w rzędzie ponad so
bą i jednakowo zorientowane, 
stanowi ą zespół un i kątowy pod 
względem konstrukcyjnym 
i formalnym, posiadający wiel
kie walory krajobrazowe.
Wśród obiektów samotnych do 
najlepszych przykładów zali
czyć należy szałasy na Polanie 
Jamy w obrębie Doliny Cho
chołowskiej, który dzięki swe
mu usytuowaniu jakby w punk
cie ciężkości bezpośredniego 
otoczenia, stanowi wzorcowy 
przykład wkomponowania ar
chitektury w krajobraz pierwo
tny. Do wyjątkowych szałasów 
należy koliba kamienna w Doli
nie Pięciu Stawów Polskich - 
najstarszy tego typu obiekt 
w Tatrach Polskich.
We wszystkich opisanych wy
padkach zaobserwować moż-

5. Szałasy w Dolinie Jaworzynki

6. Szałasy na Polanie Przysłop nad 
Doliną Chochołowską

7.8. Wieś letnia na Polanie Cho
chołowskiej w 1968 r. (7) i w 1981 r.
(8)

9. Fragment wsi letniej na Polanie 
Kopieniec

10. Wieś letnia na Polanie Chocho
łowskiej (zdjęcia autora)

11. Przykład inwentaryzacji szała
su inwentarsko-mieszkalnego z Do
liny Jaworzynki (rysunek autora)

na głęboką współzależność 
i wzajemne oddziaływanie na 
siebie środowiska przyrodni
czego i jego użytkowników. 
Wspomniane wyżej usytuowa
nie szałasów, materiał budow
lany, skala budynków (dosto
sowana do skali człowieka i by
dła), a co za tym idzie konstruk
cja, forma, faktura i koloryt 
obiektów są jednorodne z oto
czeniem i z niego wyrastają. 
Zgodność ta jest tym cenniej
sza, że ludowi budarze nie po
dejrzewali nawet istnienia ta
kich założeń, jak świadoma 
kompozycja i nie rozumieli 
w teoretycznym tego słowa 
znaczeniu pojęcia proporcji. 
Tymczasem prawie wszystkie 
obiekty zachowane na pola
nach posiadają w wysokim 
stopniu harmonię pod każdym 
z tych względów. Jest to wynik 
organicznego rozwoju paster
skiej formy bytowania, kształ
towanej przez miejscową przy
rodę i instyktownie na niej 
opartej, z nią związanej. Dzięki 
temu architektura jest tutaj 
swego rodzaju wytworem przy
rody o treści humanistycznej, 
ale również wyraża treść kraj
obrazu jak rodzaj gleby, klima
tu czy roślinności. Dlatego re
likty budownictwa pasterskie
go nigdy nie są dysonansem 
w terenie, zawsze stanowią ja
kiś logiczny i dodatni akcent 
w swoim otoczeniu. Są przeja
wem kręgu kultury ukształto
wanej w sposób naturalny, 
w ścisłym związku z terenem. 
Wartość zabytkowa wytworów 
kultury pasterskiej wynika nie 
tylko z naturalnej starożytności 
obiektów, ale w pierwszym rzę
dzie z przetrwania w nich trady
cji budowlanych i ciesielskich, 
przekazywanych kolejnym po
koleniom, tradycji gospodarki, 
stanowiącej niemal obrzęd lu-
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dowy. W tym świetle na charak
ter zabytkowy szałasów składa
ją się zarówno ich wartości ar
chitektoniczne, a więc bryła 
i proporcje, konstrukcja, układ 
wnętrza, sposób wykonania, 
jak też doskonałe wkompono
wanie tych wytworów człowie
ka w eksponowany krajobraz 
tatrzański. I, co najważniejsze, 
dotyczy to nie tylko pojedyn
czych budynków, lecz również 
całych zespołów. Szałasy ta
trzańskie zawierają w sobie po
nadto ogromny ładunek emocji 
estetycznej, wynikającej z ich 
piękna i organicznego zespole
nia z krajobrazem - stanowią 
więc głębokie przeżycie dla 
wszystkich turystów i posiada
ją znaczenie dydaktyczne.

W świetle powyższych twier
dzeń trzeba uznać za koniecz
ne pozostawienie na miejscu 
najcenniejszych ugrupowań 
szałasów ze wszystkimi budyn
kami, niezależnie od stopnia 
ich wartości. Próba ratowania 
tylko wybranych obiektów ze
społu poprzez umieszczenie 
ich w skansenie na nowym te
renie stanie się aktem dewasta
cji w stosunku do danej jednos
tki, która tylko jako całość 
przedstawia wartość zabytko
wą. Rozkruszenie substancji 
zespołu szałasów przekreśla 
i kończy jego byt jako niepow
tarzalnej jednostki architekto- 
niczno-krajobrazowej. Z kolei 
przeniesienie do skansenu sza
łasów luźno usytuowanych na 
polanach lub nie tworzących 
zespołów nie byłoby szkodą dla 
ich wartości, natomiast mogły
by stanowić ważny element dy
daktyki w muzeum na wolnym 
powietrzu.

Natomiast szałasy pozostawio
ne na polanach powinny być 
wykorzystane zgodnie ze swo
im pasterskim przeznacze
niem. Tylko taka funkcja gwa
rantuje ich zachowanie dla 
przyszłych pokoleń. Ilość 
owiec i zakres terenu wypasu 
w każdym jednak wypadku mu
szą być regulowane i kontrolo
wane przezTatrzański Park Na
rodowy, aby nie powtórzyła się 
nadmierna eksploatacja polan. 
Proponuje się ustanowienie 
wzorcowych wypasów owiec 
w sześciu punktach Tatr, a mia
nowicie: na Polanie Chochoło
wskiej, Jaworzynce, Kopieńcu, 
Polanie na Stołach, Niżnej Po
lanie Kominiarskiej i Polanie 

Rusinowej. Część obiektów 
wchodzących w zakres danego 
zespołu, niewykorzystana pas
tersko, można użyć jako schro
ny turystyczne lub na cele 
GOPR.
Przewidując skansenowy wy
pas owiec w Tatrach trzeba 
zdecydowanie odciąć się od 
pasterstwa typu pokazowego, 
kiedy to za odpowiednią opłatą 
będzie można oglądać od
świętnie ubranego bacę z fajką 
w zębach wykonującego na 
tempo „te same zrutynizowane 
czynności" a turysta będzie 
„pstrykał” zdjęcia.
Pasterstwo - jeśli ma dalej 
spełniać swą kulturotwórczą 
rolę - musi pozostać prywatne 
i naturalne, stanowiąc źródło 
dochodu bacy i juhasów.

W chwili obecnej stan ilościo
wy i techniczny szałasów jest 
tragiczny. Znaczna część tych 
obiektów objętych wykazem 
z 1968 r. już nie istnieje 
z ogólnej liczby 184 pozostało 
około 90 budynków - a pozos
tałe. nie konserwowane, nisz
czeją z braku zainteresowania 
ich właścicieli pozbawionych 
własności i możliwości wypa
su. Toteż na szczególne pod
kreślenie zasługuje akcja kon
serwowania najbardziej zagro
żonych szałasów, podjęta 
przez Szkołę Rzemiosł Budow
lanych wZakopanem z inicjaty
wy Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków w Nowym Sączu 
i w porozumieniu z TPN. 
Uczniowie uzupełniają braku
jące fragmenty szop i bacówek 
na Polanie Chochołowskiej, 
Kopieńcu, w Dolinie Jaworzyn
ki i Na Stołach. Każdy obiekt na 
tych polanach zostaje wpisany 
do rejestru zabytków otrzymu
jąc tablicę z numerem i odpo
wiednim napisem.
Podobnym działaniem trzeba 
objąć pozostałe cenne zespoły 
szałasów, a zwłaszcza na Niż
nej Polanie Kominiarskiej 
w Dolinie Lejowej, na Hali Gą
sienicowej i Królowej, na Pola
nie Rusinowej i Waksmundz
kiej. Obiekty tam stojące wy
magają natychmiastowej kon
serwacji, by nie popadły 
w kompletną ruinę. To samo 
dotyczy szałasów na przedpolu 
Tatrzańskiego Parku pozosta
jących jak dotąd poza sferą na
ukowych i publicystycznych 
zainteresowań.

Waldemar Niewalda
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pozytywki

16

1. Mechanizm typowej pozytywki 
wałkowej: 1 podstawa, 2.7 - łoży- 
sko silnika. 3 sprężyna zapadki. 4 

zapadka, 5 osłona sprężyny. 6 
tryb zapadki. 8 - grzebień. 9 - łoży
sko wałka. 10-ośwałka. 11 trybik. 
12 - ślimacznica. 13 - bęben. 14 - 
koło napędowe. 15 wałek. 16 - oś 
sprężyny, 17 mechanizm spusto
wy z regulatorem wiatrakowym, 18

Pojedyncze dźwięki 
zbiegają się w akord, 
łączą w delikatną, 
ulotną melodię dawno 
zapomnianej arietki, 
menueta lub walca. 
Brzmią harmonijnie, 
wyraziście choć nie- 
głośno. W ich tonach 
zachowała się at
mosfera saloniku ba
buni, czasem czyjeś 
wspomnienie, cza
sem po prostu melo
dyjka tak inna od tej,

12 11

10

13

którą raczy nasze 
uszy współczesność.

wiatraczek

Żyjemy w świecie dźwięku. Muzyka 

wykonywana z coraz większą pre
cyzją techniczną otacza nas. dobie
ga z radiowego głośnika, z ulicznej 
kolumny dźwiękowej. Mamy ją 
w domu - zapisaną na gramofono
wej płycie i nikt, nawet ten. komu 
obce są arkana techniki jej produk
cji nie zapyta: jaktojestmożliwe.źe 
cała wielka orkiestra symfoniczna 
mieści się w małym pudełku?! Przy
wykliśmy do muzyki na co dzień 
i jest ona dla nas naturalniejsza 
w swej wydoskonalonej, mechani
cznej formie, niź w wykonaniu ze
społu instrumentalnego, orkiestry 
filharmonii czy opery. Stereofonia. 
kwadrofonia, nagrania wymagające 
zupełnie innej techniki odbioru, bo 
uzależnione od miejsca, z którego 
ich słuchamy, pozwoliły nam łatwo 
zapomnieć, źe niedawno źródłem 
naturalnym muzyki były rozliczne 
orkiestry i kapele, a mechanicznym 
grające pudełko - pozytywka.
Historia tej grającej zabawki jest 
ciekawa i chyba warta przypomnie
nia. Weszła ona w modę w czasach, 
które u nas były schyłkiem epoki 
saskiej, bawiła piękne panie i wy
kwintnych kawalerów dworu Króla- 
Słońca (Ludwika XIV), ale nie znik
nęła, jak tyle innych przedmiotów 
zbytku, przytłumiona Carmagnolą1 

Nie. sama zaczęła grać: Ca ira, ca 
ira..., Pobudkę Armii Renu2, marsze 

i melodie tej wojennej epoki; w ta- 
bakierze ofiarowanej cesarzowi, 
emaliowanym pudełeczku cesarzo
wej Józefiny. Z klejnociku, a nie 
wahajmy się tak nazywać przedmio
tów zbytku sporządzanych przez 
najwybitniejszych mistrzów rze
miosła, zdobionych przez równie 
wielkich artystów - stała się pozy
tywka ..grającym pudełkiem" i była 
nim przez stulecie, które nie tylko 
traktowało technikę bardzo serio, 
ale wyroby techniki zdobiło jak 
dzieła sztuki.
Potem, już w naszym wieku trium
falne. choć z początku chrypliwe 
dźwięki dobiegające z gramofono
we, tuby odebrały pozytywce głos. 
Nie wypadało zresztą mówić o tak 
staroświeckich przedmiotach, gdy 
„amerykańska" technika podbijała 
Europę produktami wielkiego prze
mysłu, nowocześnie zunifikowany
mi w formie i stylu, anonimowymi - 
bo przeznaczonymi dla masowego 
odbiorcy. Bywały jeszcze pozytyw- 
ki-zabawki. ale te nie wychodziły 
poza dziecinny pokój, gdzie nie os- 
tawały się cało w pracowitych dzie
cinnych rączkach.
Czasem jednak zdarza się, źe z mro
ków przeszłości nagle jakiś przed

miot powraca na światło dzienne. 
Tak właśnie pozytywka wykonana 
całkowicie mechanicznie ..made in 
Japan", w różowej jak mydło obu
dowie z tworzywa sztucznego, gra 
za pociągnięciem sznurka w stoliku 
do szycia - pamiątce z Włoch, 
w plastikowym modeliku wieży Eiff
la i pluszowym misiu z „Argedu" 
odzywa się melodią „Love story", 
a w ludowej skrzynce z napisem 
„Air a carillon, St. Moniuszko" z PE- 
WEX-u - raczy uszy cudzoziemców 
dewizowych. Czasem też spotyka 
się stare pozytywki, najczęściej 
uszkodzone, ale przecież wysoko 
cenione przez zbieraczy, muzea 
i ludzi, którzy lubią mieć w domu 
zabawne, wdzięczne i stare „pudeł
ko, które samo gra".

Historia się zaczyna

Czy nie dlatego, źe musica castigat 
mores (muzyka łagodzi obyczaje) 
dwory władców i możnych roz
brzmiewały dla uświetnienia wyjąt
kowych okazji muzyką właściwych 
swemu czasowi instrumentów? Ja
kiekolwiek by one nie były, nadawa
ły muzyce cechę zasadniczą - ulot
ność. A ludzie chcieliby zatrzymać 
dla siebie wiele rzeczy miłych i stąd 
bajki o czarodziejskim flecie wygry
wającym melodie, gdy wyjąć go ze 

skrzyni, o zamarzniętych w trąbach 
dźwiękach, które w cieple zaczęły 
się z nich same dobywać, o grają
cych pałacach...
Próbowano więc wykonywać in
strumenty, które grałyby same 
Organy poruszane płynącą wodą, 
harfy eolskie, w których strunach 
grał wiatr, wreszcie dzwony, które 
odpowiednio zestawione wydzwa
niały melodię. Forma poruszanego 
mechanicznie carillonu to chyba je
den z najstarszych przodków pozy
tywki. Muzycznie bowiem carillony 
- delikatne dzwonki wprawiane 
w ruch mechanizmem zegarowym - 
działają na podobnej zasadzie. Zdo
biły one wieżę ratuszową średnio
wiecznego miasta przydając mu 
znaczenia. Sygnał docierający aż 
do krańców miasta nie tylko obwie
szczał godzinę, bo to potrafi byle 
kogut. Wieścił inaczej, bo mecha
nicznie, a ludzie zawsze mieli po
dziw dla techniki. Flamandzkie ze
gary XV w„ jak ten słynny z Nieuve 
Kerk w Delfcie czy analogiczne ze
gary: krakowski z Collegium Maius 
i z Jasnej Góry z kurantami dzwon
kowymi. miały skomplikowane me
chanizmy. które nie tylko mierzyły 
upływ czasu i grały. Zegary takie 
posiadały sceny figuralne, urucha
miane o określonych godzinach - 
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początkowo o tematyce religijnej, 
później świeckiej, że przypomnę tu 
jedynie poznańskie koziołki już od 
czterystu lat z górą trykające się 
łebkami na ratuszowej wieży. Mamy 
więc grające mechanizmy porusza
ne równocześnie z czasomierzem, 
ogromne, ciężkie, ale bardzo precy
zyjne i... gdzie tu miejsce dla pozy
tywki? Nieco cierpliwości. I o niej 
będzie mowa.
Niezależnie od rodzaju kuranty ze
garowe musiały być - jak byśmy to 
dzisiaj określili - „zaprogramowa
ne". Zapisem dźwięku pozostał 
u schyłku XVIII w. wynaleziony jesz
cze w starożytnych Chinach wielki 
drewniany walec nabity sztyftami 
i klamrami, odpowiadającymi po
szczególnym tonom. Dźwięki wydo
bywał on z dzwonków lub prętów 
uderzanych młotkami poruszanymi 
przez system zaczepów lub za po
średnictwem ifliechów i wiatrow- 
nic. Walec ten, który w takiej samej 
formie zachował się w szafach gra
jących produkowanych jeszcze 
z początkiem naszego wieku, w po
zytywce zminiaturyzował się, jed
nak zasada została ta sama. Mecha
nizm pozytywki walcowej to właśnie 
wałek najeżony delikatnymi igiełka

mi i nastrojony diatonicznie stalo
wy grzebień jako źródło dźwięku, 
a wszystko to napędzane sprężyno
wym mechanizmem zegarowym. 
Wałek obraca się a osadzone na 
nim kolce zahaczają o stalowe zęby 
(„plim, plimm, plimmm”)tak dobra
ne, aby szybko po sobie następują
ce dźwięki przekształciły się w me
lodię. Powtarzanie dominującego 
dźwięku daje jej efekt płynności. 
Melodia jest więc trwale zapisana 
na wałku, a grzebień jedynie ją od
twarza. Zapytacie może, jak to moż
liwe, aby wytwórca pozytywki i to 
jeszcze tak miniaturowej wbijał 
sztyfciki wielkości końca szpilki 
w blaszkę mosiężną i zawsze trafiał 
we właściwe miejsce. Sprawa jest 
prostsza niż się z pozoru wydaje. 
Notacja była rozpisywana na po
szczególne sztyfty za pomocą dość 
prostej tabeli i nanoszona na pa
pier. a dopiero z niego na płaską 
blachę zwijaną w walec. Interesują
ce jest natomiast, że w XVIII w. wiel
cy kompozytorzy pisali utwory spe
cjalnie „na pozytywkę".
Skąd się wzięła nazwa grającego 
pudełka? Nie wiadomo. Pozytywy, 
o których w swym „Gościńcu" 
wspomina Adam Jarzębski3, nie 

mają z naszym instrumentem nic 
wspólnego prócz nazwy, gdyż są to 
aerofony, krewni organów, spoty
kane kiedyś w pałacach, następnie 
w domach bogatego patrycjatu 
miejskiego, a w XIX w. jeszcze 
w wiejskich kościółkach4. W języ

kach krajów, które były głównymi 
wytwórcami pozytywek nazwa ta 
brzmi odpowiednio: boite a musi- 
que. Spieldose, music-box - czyli 
po prostu - grające pudełko.
Nie ulega wątpliwości, że pozytyw
kę wymyślił zegarmistrz. Przema
wia za tym wszystko: od rozwiąza
nia napędu, regulacji obrotów i za
pisu aż do rzeczywiście „zegarmis
trzowskiej” precyzji wykonania, 
a Genewa i Le Locie czy St. Croix to 
ojczyzna słynnych „szwajcarskich 
zegarków". Czy jednak na pewno 
pozytywka została wynaleziona 
w Szwajcarii? Z pewnością jeden 
z pierwszych by! słynny twórca me
chanizmów grających i zegarmistrz 
Pierre Jacquet-Droz (1721-1790), 
który początkowo samodzielnie 
a następnie z Jean-Fridericem Le- 
schotem produkował pozytywki ze
garowe. Z jego warsztatu pochodzi 
np. kieszonkowy zegarek, na któ
rym pięknie wykonany w emalii ptak

2. Mechanizm pozytywki podwój
nej. dającej stereofoniczne efekty 
dźwiękowe (firma ..Paillard”. ok. 
1890 r.)

3. Pozytywka szwajcarskiej firmy 
..Freres Mermod" z końca XIX w., 
na wieczku zachowany oryginalny 
repertuar

4. Stojak choinki z wbudowaną po
zytywką, produkcja niemiecka z po
czątku XX w.; po nakręceniu sprę
żyny drzewko powoli się obraca 
a pozytywka cichutko wygrywa deli
katną melodię kolędy... 

na gałęzi dzwoni głosem umiesz
czonej wewnętrz pozytywki. Schy
łek XVIII w. upamiętniają takie na
zwiska jak Charles Bruguier, wyna
lazca i główny producent miniatu
rowych klateczek ze śpiewającym 
ptakiem, Anglik James Cox, który 
w ciągu swego krótkiego życia wy
produkował nie tylko kilkaset pozy
tywek, ale założył w Spring Garden 
ich pierwsze muzeum, Aristide Jan
vier (1751-1835), autor słynnych 
dzieł o zegarmistrzostwie, bracia 
Nicole, Lepee, Caroll-Schmidt. Bo 
chyba nie będzie przesadą stwier
dzenie, że jeszcze u schyłku XVIII w. 
zegarek kieszonkowy nie był konie
cznością, ale luksusem. Każda jego 
część musiała być zdobiona, koper
ta zazwyczaj wykonywana ze słota, 
emaliowana lub grawerowana, 
często zawierała wewnątrz mecha
nizm wygrywający szczęsnemu po
siadaczowi ho ras nil nisi serenas 
(godziny tylko szczęśliwe).
Pozytywka nie powstała jednak dla 
zegarka, ani nie byłaz nim nierozer
walnie związana. Bliżej jej jeszcze 
do automatonu, innej drogocennej 
zabawki wykonywanej przez mis
trzów rzemiosł precyzyjnych. Auto- 
matony, często zegarowe, w XVII w. 
nie tylko grają, fascynują także peł
nymi gracji w ruchu postaciami 
i scenami wyobrażonymi nad tar
czą. Pięknym przykładem automa
tonu jest znajdujący się dziś w Sta
nach Zjednoczonych zegar sygno
wany „Pazzio fecit Serenissimo Po- 
loniarum Regio Jacobo Sobieski 
1689" z myśliwskim psem, który 
przymyka oczy i ogonem wybija go
dziny. Kowal różnymi taktami wybi
ja godziny na stołowym zegarze po
darowanym Stanisławowi Augusto
wi Poniatowskiemu, baciarellow- 
ska scena ruchoma, w której 
z pierwszym uderzeniem zegara 
szlachcic wznosi kielich, a z nastę
pnymi rozlegają się dźwięki polone

4
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za, to przykłady takich wczesnych 
automatonów grających, robionych 
zawsze w jednym egzemplarzu i na 
indywidualne zamówienie. Te naj
bogatsze zdobią emalie i kamienie 
szlachetne, a Boucher, Fragonard, 
Grueuze i Lawrence malują do nich 
miniaturowe winiety. Bo pozytywka 
nie gra wyłącznie mijanym go
dzinom.
Tabakiera - pudełko, bez którego 
trudno było obejść się światowcowi 
schyłku XVIII w., również gra. Znów 
jest to klejnot czasem na nasz gust 
di barbaro lusso, wysadzany drogi
mi kamieniami. Po podniesieniu 
wieczka gra. Przeważnie kilka tak
tów. ale za to najmodniejszych! 
Wieczko tabakierki malowane jest 
w scenki od klasycystycznych przez 
sielanki pasterskie az do aktualnoś
ci politycznych, które może podkre
ślać grana melodia. Taką tabakier
kę można było ofiarować jako dro
gocenny prezent przyjacielowi, 
przyjmował ją od monarchy obcy 
ambasador, któremu król z pew
nych względów wołał nie dawać 
orderu; pozytywka grała każdemu, 
kto zażywał tabaki.
Grać wtedy zaczynaią i inne przed
mioty codziennego, choć luksuso
wego użytku. Pozytywki produko
wane już coraz powszechniej zdo
bią francuskie kasetki (zawierające 
przybory do haftu, miniaturowe no
życzki, naparstek, igielnik i szpule- 
czki do jedwabi, wycięte z macicy 
perłowej), angielskie „necessaire" 
z oprawionymi w srebro utensyliami 
do toalety, pudla na cygara i kasety 
na biżuterię. Na kasetce takiej wy
konanej z drewna sprowadzonego 
z zamorskich krajów - intarsja 
z motywami kwiatowymi, Napoleon 
toczący koniem, walczący spahisi. 
Pozytywka seryjna, ale jeszcze cią
gle sygnowana przez mistrzów 
Szwajcarii, Francji i Anglii - Favre’a, 
Lecoultre'a, Gableta, Doesa. I nie 
wiadomo, czy to pozytywka wbudo
wana do przedmiotu użytkowego, 
czy przedmiot powstały dla grające
go mechanizmu. Pięknym przykła
dem modnego wówczas grającego 
„magicznego pudełka” jest wytwór 
Jamesa Coxa. Na pokrywce czaro
dziej z magiczną pałeczką odpo
wiadający na ukazujące się 
w okienku pytania:
co jest najrzadsze na świecie? - przyja
ciel.
co daje złudzenie szczęścia ? - pieniądze, 
co da jemy najłatwiej? - dobre rady, 
o czym marzy piętnastolatka? - by mieć 
16 lat
co przerywa największe szczęście? -

tu w okienku pokazuje się misterna 
czaszka i dwa skrzyżowane pisz-

s

czele, a pozytywka zmienia melodię 
ze skocznej na ponurą.
I oto pozytywka, zapewne niespo
dzianie dla jej twórców usamodziel
nia się. Staje się nie tylko miniaturą, 
wygrywającą jedną melodię - jest to 
już prawdziwy mechanizm grający.

Pudełko, które samo gra

W latach 3O-tych XIX w. popularne 
pozytywki Bordiera grały zazwyczaj 
kilka taktów z „Wolnego Strzelca”, 
angielskie pozytywki to tzw. tradi- 
tionals „Auld Lang Syne”, „Annie 
Laurie” lub „Cathleen Mavourne- 
en”. Polistopadowa nostalgia roz
niosła po świecie wraz z polskimi 
wygnańcami polonezy: „Witaj ma
jowa jutrzenko" i „Pożegnanie Oj
czyzny", mazurki i oberki spotyka
ne odtąd na pozytywkach szwajcar
skich. francuskich i niemieckich. 
Rozmaite zapomniane już dziś „so- 
uveniry" i „meditationy”. „memoi- 
re'y" i „silencieusey” z upodoba
niem nucone przez niegdysiejsze 
dziewczęta, rozbrzmiewają do dziś 
z pozytywek seryjnie wyrabianych 
w szwajcarskich manufakturach 
Cundeta i Jaccarda. Nicole Freres 
i Mermoda, Rzebiczka z Pragi 
i Olbrzicha z Wiednia. Pozytywki 
Lecoultre'a mają udoskonalony re
gulator dźwięku. Paillard, ten sam. 
który zasłynął później jako właści
ciel firmy produkującej najwyższej 
klasy gramofony, wprowadzi do po
zytywki carillony, tamburki i kasta- 
niety. Pozytywka me jest już minia
turką. Wałek ma budzące respekt 
wymiary (do jednego metra długoś
ci) i zawiera od czterech do dwu
nastu melodii, które zależnie od wo
li słuchającego można zmieniać lub 
powtarzać. Mechanizm dwugrze- 
bieniowy wzbogaca barwę dźwię
ku, a szybka pozwala oglądać me
chanizm chroniąc go równocześnie 
przed kurzem i ciekawymi dziecin
nymi paluszkami.
Heller, bracia Mermod, Baker-Troll 
i Nicole produkują ..Concertina"

I'MnSvAa franuMr-
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i „Duettina już me jedno- i dwu-, 
ale trzy- i czterogrzebieniowe, a na 
nich...? Właśnie, co na nich? To 
przecież muzyczna ilustracja gus
tów epoki: znów „Freischutz” 
i „Marsz Rakoczego", „Postilion" 
i „Fur Elise", Verdi, Rossini, Gou
nod i Mayerbeer skutecznie konku- 
rująz „Piękną Heleną", bo panowa
nie walca dopiero się rozpoczyna. 
Duże pozytywki szwajcarskie pro
dukowane w tysiącach egzempla
rzy docierają na rynki Persji, Indii 
i Chin, skąd czasami wracają obu
dowane w pudełka z laki i drewna 
sandałowego. Są i zegary grające 
z czterema wymiennymi walcami, 
z których każdy zawiera 6 melodii. 
Piszącemu „Pana Tadeusza" Mic
kiewiczowi „Mazurek Dąbrowskie
go" brzmiał echami odległej już 
młodości i dlatego kazał swemu Ta
deuszowi, by:
...z dziecinną radością pociągnął za 
sznurek.
by stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek 

a melodię tę, zakazaną przez carską 
cenzurę musiano ukrywać, jak 
o tym świadczy opis katalogowy za
ginionego niestety zegara z krako
wskich zbiorów hr. Pusłowskich. na 
którym melodia ta została 
przestrojona6. Inna pozytywka z lat 

50-ych XIX w. gra poloneza, „Nasz 
Chłopicki wojak dzielny, śmiały", 
krakowiaka, mazura i „Pieśń Fila
retów".
Niekiedy melodia staje się nieczy
telna na skutek uszkodzeń walca 
lub stroików, w jakie zaopatrzono 
grzebień i wtedy sytuację ratuje bo
gato litografowany karton umiesz
czony na wewnętrznej stronie wie
czka, na którym zazwyczaj odręcz
nie wpisane są nazwy melodii. Dla
czego odręcznie? Bardzo proste. 
Duże pozytywki szwajcarskie to 
produkt seryjny, ale wykonywany 
często na zamówienie. Oznacza to, 
że odbiorca zamawiając pozytywkę, 
mógł przesłać nuty, aby otrzymać 
grające pudełko, w którym jedynie

5. „Pasyjka" fabrycznej produkcji 
niemieckiej z końca XIX w. z wbu
dowaną pozytywką: figurki z bisk
witu, ornamenty cynowe (pozytywki 
ze zdjęć 3-5 znajdują się w zbiorach 
Muzeum Techniki w Warszawie: fot. 
D. Jedliczka)
6. Prospekt reklamowy kijowskiej 
księgarni Leona Idzikowskiego 
oferujący nuty i nagrane walki pozy
tywek (repr. Z. Dubiel) 

walec z zapisem dźwięku wykonany 
był na zamówienie, reszta zaś me
chanizmu typowa. Pozytywki takie 
stały się ulubionym i nieodzownym 
składnikiem umeblowania bieder- 
meierowskiego salonu, choć ich 
skrzynka zazwyczaj malowana na 
czarno i zdobiona jedynie kwiatową 

intarsja na wieku, skromnie odbija
ła od polerowanego orzecha stoli
ka, na którym ją stawiano. Dopiero 
po otworzeniu i nakręceniu klu
czem lub naciągnięciu ramieniem 
z zapadkami rozlegała się melodia 
dźwięczna i wyraźna, wzbogacona 
o dzwonienie carilionów, w które 
uderzały młoteczki w kształcie sre
brzystych pszczół. Pojawił się jed
nak groźny konkurent, z którym 
wkrótce spotkamy się...

Jan Piotr Prószyński

Przypisy
1. „Carmagnola" piosenkazrewo- 
lucjonizowanego ludu francuskie
go w 1789 r.
2 Wcześniejsza nazwa „Marsylian- 
ki" Rougeta de I'lsle.
3. Gościniec abo krótkie opisanie 
Warszawy Adama Jarzębskiego. 
muzyka, poety i budowniczego Zyg
munta III (pierwsze wydanie 1643 r„ 
ostatnie przez PWN w 1974 r.).
4. S B. Linde nazywa tak w swym 
„Słowniku" przenośne, male orga
ny. nazywane u nas od ich popular
nej niemieckiej nazwy „schone Kat
herine" - szajnekaterynką, lub po 
prostu katarynką.
5. Zegar ten wykonany w Gdańsku 
w połowie XVIII w. przez Franciszka 
Bellaira zaginął podczas ostatniej 
wojny (por. K. Buczkowski, T. Wrze
sień. Wystawa starych zegarów na 
tle wnętrz pałacu hr. Pusłowskich. 
Kraków.1938).
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z warsztatu konserwatora

Powrót
Drzwi 

Płockich

Musiało minąć kilkaset lat, aby ozdoba kate
dry płockiej - brązowe drzwi, zamówione 
w Magdeburgu około połowy XII w. przez bi
skupa płockiego Aleksandra z Mallone, zawi
sły ponownie, choć w formie kopii, na swoim 
miejscu. W nie zbadanych dotychczas okolicz
nościach i czasie oryginał znalazł się w Nowo
grodzie Wielkim, gdzie umieszczono go w za
chodnim portalu słynnego soboru Św. Zofii. 

Drzwi te, imponujące swoją monumentalnoś
cią, pełne ekspresji, symboliki i surowej powa
gi, tak charakterystycznej dla sztuki wczesne
go średniowiecza, wzbudzały zainteresowa
nie wielu badaczy. Zarówno ich historia, jak 
i dzieje wykonania kopii, to fakty mało znane, 
dlatego warto je przypomnieć.

Historia Drzwi Płockich stanowi w dalszym cią
gu zagadkę, mimo że była wielokrotnie przed
miotem zainteresowań i badań wielu uczonych. 
Dociekania ostatnich kilkunastu lat pozwoliły 
na krytyczne zweryfikowanie dotychczasowego 
stanu badań. Sądzono dotychczas, że trafiły 
one do Nowogrodu przez szwedzkie miasto 
Sigtunę. Jednakże do tej pory nie udało się 
określić, kiedy i w jakich okolicznościach opuś
ciły one Płock. Sugestie aktu darowizny ducho
wieństwa płockiego na rzecz Nowogrodu, czy 
też sprzedaży nie znajdują pełnego potwier
dzenia w ikonografii, tak odrębnej dla Kościoła 
katolickiego i prawosławnego. Pamiętać też na
leży o ówczesnej wrogości między tymi Kościo
łami. Historia nie zna zresztą przykładu wyrze
czenia się przez Kościół tak reprezentacyjnego 
dla świątyni dzieła sztuki, jak monumentalne 
drzwi z brązu. - stwierdza jeden z badaczy 
sztuki Płocka, Kazimierz Askanas'. Trudno rów
nież sądzić, że zmieniły one właściciela z racji 
rodzinnych koligacji książąt mazowieckich. 
Dlatego też aktualny stan wiedzy o tym zabytku 
pozwala mniemać, że trafiły one do Nowogrodu 
w wyniku działań wojennych jako zdobycz. 
Drzwi Płockie - jeden z najwspanialszych przy
kładów mecenatu artystycznego Aleksandra 
z Mallone, inicjatora budowy katedry płockiej - 
znane są z opisu dokonanego w Polsce po raz 
pierwszy przez Joachima Lelewela w połowie 
XIX w.: Wysokość drzwi 5 arszinów czyli 112/3 
stopy pańskiej; szerokość 11/3arszina, prawie 
3 stopy. Drewno ich pokryte bronzowymi bla
chami na 1/6calagrubymi, barwy już brunatnej,

i__________________________________________________________________1. Epoksydowa kopia skrzydeł Drzwi Płock.ch

już to żółtawej. Ani rdza, ani śniedż bronzu się 
nie jęły. Są jednak cokolwiek uszkodzone, choć 
niewiele/.
Późniejsze pomiary, wykonane już z natury, 
wykazały, że drzwi mają 3,6 m wysokości (przy 
szerokości każdego z dwóch skrzydeł 1,2 m), 
a zatem są większe od Drzwi Gnieźnieńskich. 
Podzielono je na 26 pól pokrytych 48 płytami; 4 
przedstawiają sceny ze Starego Testamentu, 22 
z życia Chrystusa, pozostałe zaś 22 to figury 
alegoryczne, mitologiczne. Uwidoczniono też 
postacie fundatora i wykonawców tego wspa
niałego obiektu romańskiej sztuki odlewniczej 
- głównego twórcy Riquinema i jego pomocni
ka Waismutha. Pola oddzielają ramy zwane bor- 
diurą w kształcie póiwałka. Ramy te ozdobiono 

rytem o motywach zbliżonych do liści akantu. 
Z przedstawionych na reliefach Drzwi Płockich 
osób na szczególną uwagę zasługuje postać 
znacznego wzrostu, przedstawiająca biskupa w 
asyście dwóch diakonów. W górnej części pły
ty znajduje się napis łaciński „ALEKSAN DE- 
REPC DE BLUCICH", powtórzony cyrylicą 
„ALEKSANDER EPKP”. K. Askanas twierdzi, że 
wyraz „Blucich" to zniekształcona nazwa Płoc
ka, a postać przedstawia fundatora Drzwi, bis
kupa Aleksandra z Mallone.
Na początku naszego stulecia ustalono datę 
i miejsce wykonania Drzwi: Magdeburg, lata 
1152-1154. Te fakty nie budzą wątpliwości 
i sporów. Na jednej z kwater Drzwi przedstawio
na jest postać Wichmana z Seeburga, począt-
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kowo biskupa, a następnie arcybiskupa Magde
burga w latach 1152-1192, znanego między 
innymi z nadania w 1188 r. praw miejskich 
Magdeburgowi. Koronnym argumentem prze
mawiającym jednoznacznie na rzecz wykona
nia Drzwi w warsztacie magdeburskim jest za
chowany w katedrze w Magdeburgu brązowy 
nagrobek zmarłego 15 stycznia 1152 r. poprzed
nika Wichmana, arcybiskupa Fryderyka z We- 
ttin. Płaskorzeźba ta stała się wzorem postaci 
na Drzwiach Płockich. Identyfikacja, którą uła
twił między innymi napis „Wicmannys Megide- 
burgesis Epc", umożliwiła określenie czasu po
wstania drzwi. Wiadomo bowiem, że Aleksan
der był biskupem płockim w latach 1129-1156, 
zaś Wichman zarządzał archidiecezją w Magde
burgu w latach 1152-1192. Chronologia wyko
nania drzwi da się zawęzić do lat 1152-11543, 
albowiem zauważono, że napis określa Wich
mana jako biskupa, zaś przedstawiona na relie
fie postać w szatach liturgicznych nie posiada 
paliusza - oznaki godności arcybiskupiej.
Na drzwiach znajduje się wiele napisów łaciń
skich. Po montażu obiektu w soborze nowogro
dzkim uzupełniono je ruskimi inskrypcjami. 
Znany jest też fakt, że w czasie montażu w XV w. 
w trzech polach oraz sześciu dolnych częściach 
bordiury dokonano uzupełnień. Brak jednozna
cznego stwierdzenia kto był wykonawcą: war
sztat miejscowy, naśladujący pracownię 
romańską, czy też giserzy magdeburscy?
Z inicjatywy Towarzystwa Naukowego Płockie
go od kilkunastu lat czyniono starania o wyko
nanie kopii Drzwi i umieszczenie ich w portalu 

płockiej katedry. Godne najwyższego uznania 
było zaangażowanie prezesa Towarzystwa dra 
inż. Jakuba Chojnackiego, który przezwycięża
jąc liczne trudności, odniósł ostatecznie zwy
cięstwo. Dzięki przychylności radzieckiego Mi
nisterstwa Kultury w 1971 r. grupa konserwato
rów ze szczecińskiego Oddziału PP Pracownie 
Konserwacji Zabytków wykonała w Nowogro
dzie formę silikonową, a następnie odlew ze 
sztucznej masy na bazie żywic epoksydowych. 
Był to jedynie sukces połowiczny całego przed
sięwzięcia. Jednakże Towarzystwo nie ustawa
ło w działaniach zmierzających do montażu 
brązowej kopii. Przeszkodę stanowiły ograni
czone fundusze. W1978 r. znalazł się mecenas 
- Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i.Petroche
miczne w Płocku. Wykonania tej niesłychanie 
trudnej pracy podjęła się Pracownia Konserwa
cji Metalu PKZ z Warszawy, dysponująca kadrą 
specjalistów o najwyższych kwalifikacjach, po
siadających doświadczenie w pracach odlewni
czych i cyzelerskich.
Prace odlewnicze przy Drzwiach Płockich po
przedzone zostały bardzo pracochłonnymi za
biegami polegającymi na uzupełnieniu braków 
i prostowaniu modelu epoksydowego, wykona
niu naddatków i pochyleń odlewniczych oraz 
niezbędnego wyostrzenia reliefu. Po wykona
niu koniecznych prób, w czasie których okre
ślono odpowiedni skład brązu, przystąpiono do 
właściwej pracy. Odlewy kilkudziesięciu płycin 
i części ram tworzących ozdobną bordiurę wy
konano tradycyjną metodą klinową (sztuczko
wą). Setki specjalnych klinów wkładano w mu-

2. Fragment epoksydowej kopii kwatery 
..Zwiastowanie Marii Panny" z obramieniem- 
bordiurą
3. Złożona forma negatywowa kwatery „Zwias
towanie" przed odlewem
4. Formowanie kwatery „Zwiastowanie" 
w mułku formierskim
5. Odlew kwatery „Zwiastowanie" przed cyze
lowaniem
6. Odlew kwatery „Zwiastowanie" po cyzelo
waniu
7. Czyszczenie formy przed odlewem za pomo
cą miecha
8. Praca odlewnika (gisera) przy formie
9. Uszczelnianie formy tuż przed odlewem
10. Drzwi Płockie w zachodnim portalu katedry 
płockiej
(zdjęcia: 1.2 - J. Szandomirski. 3-5 - P. Masta- 
lerz. 6-10- A. Juszczak)

łek formierski, składający się z odpowiednio 
przygotowanych piasków i glin wraz z lepisz
czem. całość uzupełniały dodatki chroniące 
masę przed przypaleniem odlewu. Po rozebra
niu formy odlewniczej i odwróceniu uzyskano 
potrzebny do odlewu negatyw. Każdy odlew 
wymagał odpowiedniej. obróbki mechanicznej 
zwanej cyzelowaniem. Jest ona ogromnie pra
cochłonna, ale też niezbędna dla uzyskania 
ostatecznego wyrazu artystycznego kopii. Na
stępnie metodami chemicznymi odlewy spaty
nowano i zabezpieczono antykorozyjnie. Jed
nocześnie, na podstawie kompleksowego pro
jektu architektoniczno-konstrukcyjnego pro
wadzono prace związane z adaptacją zachod
niego portalu romańskiej części katedry w
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Płocku, która ulegała w swych dziejach kilka
krotnym przebudowom. Po złożeniu odtewów 
i nabiciu ich na pokład z drewna dębowego, 
drzwi umocowano na nowych hakach, ponie
waż oryginalne - odkryte przez znanego archi
tekta Stefana Szyllera w czasie renowacji świą
tyni w 1903 r. - nie nadawały się do wykorzy
stania.
Raz jeszcze przypomnijmy, co pisał Joachim 
Lelewel: drzwi z blachy, bronzu lub lane ze 
spiżu przystrajały wejścia do świątyń albowiem 
od drewnianych były trwalsze. W średnich wie
kach powstało ich bardzo dużo. IV Kordubie 
w Hiszpanji z 20 kolo roku 787 odlanych, pięć 
pozostaje. W Polsce do niedawna mogliśmy się 
poszczycić jedynie Drzwiami Gnieźnieńskimi. 

W1981 r. powstała kopia Drzwi Płockich. Wyko
nał ją kilkuosobowy zespół warszawskich spe
cjalistów w ciągu czterech lat żmudnej, ale 
uwieńczonej sukcesem pracy.

Andrzej Wawrzeńczak

Przypisy

1. K. Askanas, Sztuka Płocka. Towarzystwo 
Naukowe Płockie, Płock. 1974. s. 34.
2. J. Lelewel, Drzwi kościelne płockie i gnieź
nieńskie z lat 1133, 1155, Poznań 1857, s. 9.
3. Por. A. Poppe, O dacie wykonania drzwi 
płockich w warsztacie magdeburskim. ..Notat
ki Płockie”, nr 2, 1977, s. 26-30.

Słownik niektórych terminów:
Silikony- związki organiczne o dużym cię
żarze cząsteczkowym, mające charakter poli

merów. W zależności od potrzeb użytkowych 
wytwarzane są w postaci olejów, kauczuków 
i żywic. Kauczuki silikonowe dzięki swoim włas
nościom fizykochemicznym i użytkowym zna
lazły zastosowanie przy wyrobie form odlewni
czych. zastępując najczęściej dotąd stosowany 
gips.
Żywice epoksydowe - otrzymywane 
przez syntezę chemiczną jako gęste ciecze lub 
ciała stałe. Pod wpływem temperatury lub czyn
ników chemicznych ulegają nieodwracalnej po
limeryzacji (łączeniu w bardziej złożoną jednos
tkę). W różnych stężeniach, często rozcieńczo
ne rozpuszczalnikami organicznymi, żywice te 
stosowane są do prac konserwatorskich m in. 
przy wzmacnianiu drewna, impregnacji rzeźby 
kamiennej, klejenia metali i porcelany. W języku 
potocznym zwane są epidianamtz uwagi na fakt 
produkowania w Polsce tej żywicy pod nazwą 
..Epidian".
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konkursy

Obiektyw 
prawdę ci powie...

Nie można mówić, aby nasz naród zdawna nie miał gustu, nie 
miał rezolucji wiedzieć, szanować to wszystko co kiedy świat 
tworzył. Ale czas zniszczył przodków naszych pamiątki... tak, że 
częstokroć w szczątkach zniszczenia znajdując niejakie ślady 
pięknych onych zabytków, musiemy się tylko dziwić, że to być 
u nas mogło i że tak marnie zginąć dopuszczono. - pisał w 1786 r. 
ks. Ksawery Zubowski.
Tym właśnie cytatem jako mottem opatrzył swoje prace - nade
słane na ogłoszony w sierpniu 1981 r. przez Naczelną Redakcję 
Publicystyki Kulturalnej TV konkurs dla fotoamatorów pn. „SOS 
dla zabytków” - zespół nauczycieli z Łosic. Bohaterem progra
mu TV pt. „Przed trzecią rundą” (z cyklu „Ocalić od zapomnie
nia”), podczas którego ogłoszono konkurs, był pochodzący 
z końca XVIII w. dworek w Łosicach (woj. bialsko-podlaskie), 
wykupiony w 1966 r. przez Urząd Gminny, który tak „troszczył” 
się o ten zabytek, że dzisiaj jest on... ruiną.

Celem konkursu było uzy
skanie zdjęć mało znanych 
obiektów zabytkowych, za
niedbanych, zniszczonych, 
bądź też przeciwnie - przy
wróconych do stanu świet
ności społecznym stara
niem i pracą ludzi, którym 
nieobojętne są losy nasze
go narodowego dziedzic
twa kulturalnego. Postawi
liśmy warunek, aby prace 
miały formę fotoreportaży, 
złożonych co najmniej 
z pięciu zdjęć połączonych 
z opisem stanu zabytku i je
go użytkowania.
Kiedy przez cały miesiąc od 
chwili ogłoszenia konkursu 
nie nadeszła ani jedna prze
syłka opanował nas niepo
kój. Obawialiśmy się, że tak 
odczuwalny na rynku brak 
utensyliów do wykonania 
i wywołania zdjęć, odstra
szył fotoamatorów od wzię
cia udziału w konkursie.
Pierwsze zdjęcia nadeszły 
na początku października. 
Ogółem do końca listopada 
wpłynęło 27 zestawów 
zdjęć od indywidualnych 
fotografów-amatorów i 2 
zestawy przygotowane ze

społowo. Ogółem przysła
no około 200 zdjęć czyli 
o około 500 mniej niż na 
ogłoszony przez naszą re
dakcję w 1977 r. konkurs 
pn. ,,My i zabytki” (zob. 
„Spotkania z zabytkami” 
1979, s. 46-47). Mimo tego 
jury konkursu - mgr Maria 
Sarnik, posłanka na Sejm 
i Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Zamościu, Ge
neralny Konserwator Zabyt
ków dr Bohdan Rymaszew
ski i mgr inż. arch. Jacek 
Cydzik z Zarządu Muzeów 
i Ochrony Zabytków MKiS, 
mgr Marek Konopka, mgr 
inż. Wojciech Jankowski 
i fotografikZbigniew Dubiel 
z Ośrodka Dokumentacji 
Zabytków oraz autorka ar
tykułu - nie miało wcale ła
twego zadania. Wśród na
desłanych prac nie było 
zdjęć o tak wysokim pozio
mie artystycznym, które 
„rzuciłyby jury na kolana” 
(chociaż ocena rozłożo
nych na podłodze fotografii 
odbywała się przede wszys
tkim na klęczkach lub 
w głębokim przysiadzie!). 
A jednak jury rzeczywiście
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1.2. Zdjęcia Jarosława Modela (I 
nagroda) ukazują obecny stan ze
społu pałacowego z początku XIX 
w w Korczewie koło Losie

3.4. Zdjęcia Dariusza Jarończyka (I 
nagroda) przedstawiają secesyjny 
pałacyk z 1903 r. przy ul. Wólczań
skiej 31/33 w Lodzi: elewacja za
chodnia (3) i detal kolumny (4)

5.6. Zdjęcia Antoniego Całki (dy
plom honorowy): „żywy skansen" 
we wsi Gózd, gm. Kłoczew (5) i kuź
nia dworska z XIX w. we wsi Jagod- 
ne, gm. Kłoczew (6)

7. Zdjęcie wykonane przez Józefa 
Krysia ze wsi Piaski, woj. leszczyń
skie. ukazuje odrestaurowany przez 
Zespół Szkół Rolniczych dworek 
(1749 r.) w Grabonogu kolo Gosty
nia; zdjęcie reprezentuje wysokie 
walory dokumentacyjne

padło na kolana, choć nie 
przy fotografiach.

Wiele nadesłanych zdjęć 
stanowiło znakomity mate
riał dokumentacyjny świad
czący o tym, że ich autorzy - 
a przeważali wśród nich lu

dzie bardzo młodzi - potra
fią patrzeć i myśleć, poka
zać na swych zdjęciach to, 
co najbardziej istotne. Nie 
bez powodu prezentujący 
te zdjęcia program z cyklu 
..Ocalić od zapomnienia”, 
nadany w marcu 1982 r., za

tytułowano ,,Obiektyw
prawdę ci powie”.
Zdjęcia 18-letniego matu
rzysty liceum w Drohiczy
nie. Jarosława Mudela, 
ujawniły przerażający stan 
wspaniałego zespołu pała
cowego w Korczewie (woj. 

siedleckie). Umieszczone 
na obiekcie tablice zdra
dzają użytkowników: Komi
tet Gminny ZSL, Klub No
woczesnej Gospodyni oraz 
Ośrodek Kształcenia Rolni
ków (w organizacji) i wy
mownie ukazują ich
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8.9.10. Grafiki z cyklu ..Zabytki zie
mi najbliższej" Klubu Aukcyjnego 
z Losie: chałupa w Szawlach (8). 
lamusy dworskie w Hruszniewie (9) 
oraz tzw. starostwo w Łosicach (10)

niegospodarność w sto
sunku do tak cennego za
bytku naszej architektury. 
Ten stan potwierdziły także 
zdjęcia nadesłane przez na
uczycieli okolicznych szkół 

Barbarę Wyczółkowską 
i Romualda Mikoszew- 
skiego.
Z kolei 19-letni uczeń Za
sadniczej Szkoły Zawodo
wej w Lodzi Dariusz Jaroń- 
czyk, jako jedyny uczestnik 
konkursu przedstawił jesz
cze tak niedawno niedoce
niane piękno secesyjnej ar
chitektury Lodzi, piękno 
przywracane do swej pier
wotnej świetności dzięki 
staraniom kolejnych miej
skich konserwatorów za
bytków.
Fotoreportaże Jarosława 
Mudela i Dariusza Jaroń- 
czyka uzyskały nagrody 
I stopnia (4000 i 3000 zł), 
a honorowy dyplom zdobył 
jeszcze jeden przedstawi

ciel młodzieży, absolwent 
Technikum Rolniczego An
toni Całka ze wsi Czernie, 
woj. siedleckie. Na jego 
zdjęciach widać piękno 
drewnianej architektury 
wiejskiej, w tworzeniu któ
rej od wieków słynęli 
w świecie polscy cieśle.
Emocja, przyjemność i za
razem to symboliczne rzu
cenie na kolana całego jury 
nastąpiło przy oglądaniu 
bogatego, bo liczącego 50 
grafik zestawu zatytułowa
nego ,.Zabytki ziemi najbli
ższej”. Nadesłał go Klub 
A u kcyj ny z Łosi c. zrzeszaj ą- 
cy nauczycieli z różnych 
miejscowości i przedstawi
cieli innych zawodów. „Mo
torem” tego zespołu jest 
nauczyciel wychowania 
plastycznego Liceum Ogól
nokształcącego w Łosicach 
Romuald Mikoszewski, ale 
przy tworzeniu linorytów 
działają m.in.: Barbara Wy- 

czółkowska ze szkoły 
w Niemojkach. Ryszard 
Chojecki, nauczyciel histo
rii, autor fragmentów prozy 
i poezji, którymi opatrzono 
te prace, a także nauczycie
le - emeryci. Członkowie 
Klubu przy różnych okaz
jach sprzedają grafiki, gro
madząc fundusze na odbu
dowę dworku modrzewio
wego w Łosicach, popular
nie zwanego starostwem, 
będącego w okresie Po
wstania Styczniowego sie
dzibą „czerwonych”. I cho
ciaż nie można było temu 
zespołowi przyznać nagro
dy regulaminowej, to jed
nak otrzymał on nagrodę 
specjalną. A przewodniczą
cy jury - dr Bohdan Ryma
szewski podjął „męską de
cyzję” obiecując publicznie 
w studio TV dofinansowa
nie prac przy odnowie 
dworku w Łosicach. Wśród 
grafik ..Zabytkówziemi naj

bliższej” utrwalono wize
runki niektórych zabytków 
na podstawie dawnych fo
tografii, jak np dworu w Ły- 
sowie, w którym mieszkał 
jako guwerner w latach 
1889 1890 Stefan Żeromski 

i opisał jego wygląd w swo
ich „Dziennikach”; dwór 
ten został zniszczony przez 
miejscową Spółdzielnię 
Produkcyjną, przeciwko 
której wszczęto dochodze
nie prokuratorskie.
Około 45 fotogramów tan
demu - Zbigniew Stokłosa 

fotograf i Piotr Cegłowski
- autor komentarza - także 
stanowi cenny materiał do
kumentacyjny i zarazem de
maskatorski. Autorzy pre
zentują fragmenty architek
tury obronnej, wiejskiej 
oraz pałace z terenu woj. 
wrocławskiego i śledzą losy 
tych zabytków, użytkowa
nych i niszczonych, porzu
canych przez instytucje 
i przedsiębiorstwa, które 
przyczyniły się niestety tyl
ko do ich ruiny, ograbienia 
z cennej stolarki, sztukaterii 
i innych elementów wy
stroju.
Wydaje się, że najlepszym 
podsumowaniem tego kon
kursu jest fragment wiersza 
Ryszarda Chojeckiego 
(Klub Aukcyjny z Łosic):

Czerń i biel 
argumenty 
że oczy głodne 
dookolnego piękna...
Krucha uroda minionych 

czasów
W naszych rękach.

Zofia Halota
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„Pustelnia”
Olgi

Małkowskiej

Czy są jeszcze zabytki nieznane? Wydać by się mogło, że nie - przynajmniej 
w rejonach tak znanych, jak Tatry czy Pieniny, odwiedzanych przez rzesze turystów 
i wielokrotnie penetrowanych przez badaczy. Tymczasem nad Dunajcem, naprzeciw 
zamku w Niedzicy znajduje się zupełnie zapomniany obiekt architektoniczny, które
go wartość dla kultury polskiej określa zarówno osoba twórcy, jak i dawnego 
właściciela. Jest to tzw. Pustelnia, zbudowana w końcu lat dwudziestych XX w., 
według projektu Jana Koszczyca-Witkiewicza dla Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej.

Rzeczywiście, niełatwo tu trafić. 
Dom, choć położony jest zaledwie 
kilkaset metrów w linii prostej od 
uczęszczanej drogi z Czorsztyna do 
Niedzicy, lecz tak ukryty w lesie na 
północnym stoku doliny Harczy- 
grund, że nie widać go z żadnej 
strony. Jedynie z wieży niedzickie
go zamku dostrzec można zaledwie 
zarys jego gontowego dachu. Jeśli 
nie zna się jedynej, ginącej wśród 
zarośli ścieżki prowadzącej do nie
go. można przejść tuż obok nie do
myślając się nawet jego istnienia. 
Jeśli jednak trafimy na małą polan
kę w tym lesie, zwanym Barcze" - 
wówczas zobaczymy niewielki 

drewniany dom. będący jakby mi
niaturą zakopiańskich realizacji S. 
Witkiewicza. Do prostokątnego 
kąrpusu głównego budynku, mie
szczącego izbę mieszkalną, przyle
ga od wschodu poprzecznie usytu
owana część kuchenna, przedłużo
na werandą z ryzalitem. Ściany 
o konstukcji wieńcowej z ..fazowa
nych" płazów, łączą się ze słupową 
konstrukcją werandy. Okna i kon
strukcja werandy mają charakterys
tyczne dla „stylu zakopiańskiego" 
naroża, wypełnione lukowymi za
strzałami. Całość pokrywa gontowy 
dach o dwu prostopadłych kaleni
cach, ze szczytami, „pazdurami". 

„wyglądami i półokrągłymi „woli
mi oczkami" okien poddasza. Jeśli 
dodamy do tego krótkiego opisu , że 
drewniane ściany wspierają się na 
kamiennej podmurówce z łukowo 
przesklepionymi otworami, to wi
dać. że budynek ten jest żywym 
przeglądem niemal wszystkich mo
tywów „stylu zakopiańskiego", 
(por. artykuł B. Tondos „0 stylu 
zakopiańskim" w zeszycie 9-1982 
„Spotkań z zabytkami").
Wejdźmy jednak po drewnianych 
schodkach na obszerną werandę, 
stanowiącą wymarzone miejsce wy
poczynku w letni, upalny dzień. Na 
jej osi znajdują się me drzwi wej

ściowe. lecz wielkie okno kuchenne 
umożliwiające podawanie posiłków 
na werandę, dzięki czemu spełnia 
ona funkcję letniej jadalni. Z boku 
natomiast mała sionka wejściowa 
prowadzi do znajdującej się za ku
chnią dużej izby mieszkalnej, która 
zachwyca swym wyposażeniem. 
Jasne wnętrze, oświetlone oknami 
od południa i zachodu, pełne jest 
domowego ciepła dzięki miodo
wym barwom ścian, stropu i podło
gi. W ścianie północnej alkowa 
wnęka sypialna zamknięta jest bo
gato profilowanymi „ostatkami 
belek ściany. Góralskie, rzeźbione 
sprzęty - łóżko, stół, zydle - wypeł-

1 Szkic sytuacyjny za
łożenia ogrodowego 
„Pustelni": 1 „Pustel
nia”. 2 altana. 3 mu
rek oporowy, 4 budy
nek gospodarczy. 5 
sad. 6 brzozy. 7 bra
ma wejściowa

2. Widok na ..Pustel
nię" od południa

3.4 Weranda „Pustel
ni" (3) i je) fragment (4)
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niają to wnętrze tak. ze nie robi 
wrażenia pustego, pozostawiając 
jednocześnie jak najwięcej wolnej 
przestrzeni. Bielony narożny komi
nek jest zarówno urządzeniem użyt
kowym. jak i akcentem kolorysty
cznym.
Gdy wejdziemy po stromych schod
kach na poddasze-znajdziemy tam 
przytulne pokoiki gościnne Szcze
gólnym upiększeniem pokoju nad 
izbą mieszkalną jest duże okno 
w dachu (..wyględ") z widokiem na 
przeciwległe zbocza Harczygrun- 
du, fragment doliny Dunajca 
i wzgórza nad Niedzicą W pogodny 
dzień w oddali rysuje się łańcuch 
tatrzańskich szczytów
Warto tu zwrócić uwagę na drobny, 
lecz charakterystyczny szczegół 
okno przeszklone jest zgodnie 
z projektem jedną dużą taflą, 
wbrew podziałom otworow okien
nych stosowanym w „stylu zakopia
ńskim'. Element ten został zaczer
pnięty z funkcjonalizmu. ktorego 
pierwsze oznaki pojawiły się wów
czas w Polsce Podobnie zresztą 
nowe rozwiązanie otynkowanie 
wnętrz poddasza, to próba wyjścia 
poza „styl zakopiański"
Jak widać Pustelnia" Olgi 
Małkowskiej projektowana była 
przede wszystkim z myślą o wygo
dzie użytkownika: budynek wypo
sażono we wszelkie udogodnienia 
(instalacje wodno-kanalizacyjne, 
bojler itp.J. Niedaleko „Pustelni" 
znajduje się również mały budyne
czek gospodarczy dostosowany 
formą do głównego obiektu. Całość 
otoczenia tworzy staranna natural
na kompozycja ogrodu i sadu na 
tarasach wzgórza.
Projektant „Pustelni" - Jan Kosz- 
czyc-Witkiewicz (1881-1958) - to 
postać zasługująca na przypomnie
nie. Współpracował ze swoim stry
jem, Stanisławem Witkiewiczem, 
twórcą „stylu zakopiańskiego" przy 
budowie drewnianych willi będą
cych najpełniejszą realizacją tego 
stylu (m.in. tzw. Witkiewiczówki). 
Dzięki tej współpracy zdobył do
głębną znajomość budownictwa 
drewnianego oraz idei „stylu zako
piańskiego". którego motywy sto

sował w wielu późniejszych włas
nych realizacjach. Takim samo
dzielnym juz dziełem była „chatka 
Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 
(1905 r.) oraz - również na zlecenie 
pisarza „Ochronka" (1906 r.)(por. 
artykuł M. Kurzątkowskiego „Nałę
czów" w ześzycie 9-1982 „Spotkań 
z zabytkami").
W przeciwieństwie do stryja. Jan 
Koszczyc Witkiewicz nie ograni
czał architektury regionalnej do 
wzorow góralskich W realizacjach 
w Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie 
wykorzystywał także motywy daw
nej architektury małomiasteczko
wej i dworkowej, tworząc zawsze 
budowle pełne uroku i zarazem fun
kcjonalne. Nawiązywały do tradycji, 
ale znamionował je indywidualizm 
twórczy Zajmowała go również 
konserwacja zabytków. Przywrócił 
dawny wygląd romańskiemu koś
ciołowi w Tumie pod Łęczycą (pra
ce z lat 1930 1939 i 1948 1958) 
Zastosowano tu po raz pierwszy no
we metody konserwacji m.in. injek- 
cje cementowe Doniosłym wyda
rzeniem była tez odnowa pałacu 
w Starym Otwocku. Całość działań 
wieńczyła działalność w Towarzys
twie Opieki nad Zabytkami Prze
szłości.
Jakie miejsce zajmuje „Pustelnia" 
w twórczości Jana Koszczyca Wit
kiewicza9 Świadome zastosowanie 
form wypracowanych przez stryja 
w zakopiańskiej willi „Pod Jedlami" 
czy „Kolibie" łączy autor - jak już 
wspomniałem - z elementami funk
cjonalizmu. Skromny program 
użytkowy obi iczony na czasowy po
byt zbliża budowlę do „Chatki" St. 
Żeromskiego w Nałęczowie, która 
powstała z górą 20 lat wcześniej. 
Również wieie rozwiązań formal
nych łączy te dwa obiekty. Wypró
bowane formy architektoniczne zo
stały mistrzowsko wpisane w kra
jobraz: „Pustelnia” umożliwia 
swym mieszkańcom podziwianie 
piękna przyrody przy czym sama 
jest niemal niewidoczna dla nie 
znającego otoczenia turysty.
A teraz słów kilka o osobie, dla 
której „Pustelnia" została zbudo
wana. Olga Drahonowska-Małkow- 

ska urodziła się 1 września 1888 r. 
w Krzeszowicach. Była absolwent
ką Konserwatorium Muzycznego 
we Lwowie, a także poetką i rzeż- 
biarką. Wraz z narzeczonym, póź
niejszym mężem. Andrzejem Mał
kowskim organizowała w latach 
przed pierwszą wojną światową 
polskie harcerstwo. Zarówno An
drzej Małkowski jak i Olga Draho- 
nowska działali w organizacjach, 
które mniej lub bardziej otwarcie 
związane były z programem niepo
dległościowym. a mianowicie Eleu- 
zis, Sokół. Polskie Drużyny Strze
leckie. Bezpośrednim impulsem do 
tworzenia organizacji harcerskiej 
stało się przetłumaczenie przez A. 
Małkowskiego i dostosowanie do 
warunków polskich .Scouting for 
Boys" Baden Powella (1910 r.). 
Równolegle z harcerstwem męskim 

organizowanym przez A. Małkow
skiego. Olga Drahonowska-Małko- 
wska tworzyła harcerstwo żeńskie. 
Była pierwszą komendantką skau- 
tek w Naczelnej Komendzie Skauto
wej we Lwowie w latach 1911-1912, 
potem założycielką organizacji har
cerskiej w Zakopanem (1913 r.).
Po wybuchu pierwszej wojny świa
towej harcerstwo bezpośrednio 
włączyło się do walki o niepodle
głość. Grupa kierowana przez Mał
kowskich przygotowuje składy bro
ni dla przyszłej Republiki Podhalań
skiej. Ścigani za to przez policje 
austriacką przedostają się w 1915 r. 
przez Szwajcarię do Francji, a na
stępnie na zaproszenie Polonii 
wyjeżdżają do USA, gdzie Małkow
ski organizuje grupy polskiego har
cerstwa. W 1916 r. Olga Małkowska 
wraca do Francji, a w latach 
1918-1920 uczy w polskiej szkole 
w Londynie. Andrzej Małkowski gi
nie w katastrofie morskiej w 1919 r. 
we Francji (A. Kamiński „Andrzej 
Małkowski" Warszawa 1979). Po 
powrocie do Polski Małkowska na
dal pracowała w Związku Harcers
twa Polskiego. Jednak najciekaw
sze karty jej działalności związane 
są z Pieninami. Od 1924 r. w Sro
mowcach Wyżnych organizuje 
Szkołę Pracy Harcerskiej „Dworek 
Cisowy", a od 1931 r. działa w gim-

5. Południowa elewacja „Pustelni"

6. Budynek gospodarczy (rysunek 
i zdjęcia autora) 

nazjum „Orle Gniazdo". W dowod 
uz" ania harcerstwo polskie ofiaro
wało wówczas Oldze Makowskiej, 
stworzoną własną pracą, „Pustel
nię". Wybuch drugiej wojny świato
wej przerwał działalność Małkow
skiej w Sromowcach. Na wojennym 
wygnaniu zorganizowała i prowa
dziła w Wielkiej Brytanii Domy 
Dziecka Polskiego (w Darmouth po
tem Castlemains i Devon, a po woj
nie w Hawson Court). Powróciła do 
kraju w 1961 r. „Cisowy Dworek" 
i „Orle Gniazdo" ofiarowała Prezy
dium Rady Narodowej m.st. War
szawy. sama zaś zamieszkała od 
1964 r. na stałe w Zakopanem. Tam 
też zmarła 15 stycznia 1979 r.
„Pustelnia" me została dotąd wpi
sana do rejestru zabytków, lecz jej 
wartość zabytkowa jest bezsporna 
Jest to obiekt zachowany bez ża
dnych niemal zmian, wraz z wypo
sażeniem, ponadto przykład „stylu 
zakopiańskiego", praca wybitnego 
architekta, a także pamiątka dzie
jów harcerstwa polskiego i jego 
współtwórczyni - Olgi Małkowskiej 
Na szczęście dom znajduje się po
wyżej projektowanego poziomu za
lewu zbiornika czorsztyńskiego. Po 
50 latach użytkowania willa wyma
ga konserwacji. Szczególnie pilna 
jest wymiana gontowego pokrycia 
dachu. Istotne jest także zachowa
nie budyneczku gospodarczego 
oraz oczyszczenie pięknej kompo
zycji zieleni ogrodu i sadu na tara
sach wzgórza z zarastających je sa
mosiejek.
Obecni właściciele obiektu wystą
pili z piękną inicjatywą stworzenia 
w „Pustelni” muzeum poświęco
nego początkom harcerstwa pol
skiego, zwłaszcza zaś Oldze i An
drzejowi Małkowskim. Miejmy na
dzieję, że znajdą w swej pracy po
moc i chętnych do współdziałania, 
co przede wszystkim polecamy 
uwadze Związkowi Harcerstwa Pol- 
akie9° Piotr Stępień



Pałac 
w Lubostroniu

O milę od Łabiszyna, wśród lasów do niego należących, nad przerzynającą je rzeką Notecią, 
upatrzy! hr. Fryderyk Skórzewski pięknie położoną miejscowość. Przezwał ją Lubostroniem 
i założywszy tam przepyszny park i ogród, wystawił... piękny, w klasycznym styiu pałac... Oto 
charakterystyka Lubostronia napisana ponad sto lat temu („Tygodnik lllustrowany” nr 2,1878, 
s. 189). Lubostroń i dziś położony na uboczu od głównych dróg, to najwybitniejszy zabytek 
architektury na terenie Pałuk, ważny dla dziejów sztuki polskiej, uważany za najczystszy 
przykład palladianizmu (kierunek architektoniczny od nazwiska Andrei Palladia (1508 1580), 

który wywarł wielki wpływ na europejską architekturę XVII i XVIII w.) w naszym kraju. 
Odpowiadając „najmodniejszym" tendencjom ówczesnej sztuki europejskiej ma jednak cechy 
indywidualne, oryginalne. Założyciel siedziby, Fryderyk Skórzewski jest współtwórcą kompo
zycji przestrzennej, koncepcji architektonicznej i dekoracji pałacu, przede wszystkim jednak 
autorem programu ideowego - Lubostroń bowiem jest nie tylko wielkopańską rezydencją.

Przyjrzyjmy się bliżej temu nieprze
ciętnemu człowiekowi. Fryderyk 
Skórzewski syn generała Skórzew- 
skiego i znanej sawantki Marianny 
z Ciecierskich, otrzymał staranną 
edukację w warszawskim kolegium 
pijarów; w latach 1787 1788 prze
bywał za granicą, m.in. we Wło
szech Z podróży przywiózł wiele 
książek, część z nich dotyczyła ar
chitektury. Po powrocie do kraju 
zamieszkał w rodzinnej siedzibie 
w Margoninie, stanowiącej wów
czas centrum odziedziczonych 
przezeń dóbr. Pędził spokojny tryb 
życia bibliofila, kolekcjonera, me
cenasa sztuki, stromi od urzędów, 
nie udzielał się towarzysko, ale łu
bu aby go odwiedzano.

Dwór w Margoninie zapewne nie 
odpowiadał jego gustom i stylowi 
życia, i wkrótce podjął przygotowa
nia do założenia nowej siedziby 
Wybór padł na odległy o kilkadzie
siąt kilometrów folwark Piłatowe, 
wchodzący od XVI w w skład dóbr 
łabiszyńskich. należących do Sko- 
rzewskich od 1764 r. Nazwa miej
scowości została zatwierdzona ofi
cjalnie w 1800 r Całość kompozycji 
przestrzennej nowej siedziby po
myślano tak. aby wykorzystać natu
ralne walory terenu i roślinności 
Zatrudniony przez Skorzewskiego 
ogrodnik-planista Teichert skom
ponował rozległy park krajobrazo
wy zwany angielskim. Pola i nadno- 
teckie łąki otaczające park od po

1. Plan zespołu pałacowego w Lu
bostroniu 1 pałac. 2 oficyna 
(tzw stary pałac). 3 stajnie 
i wozownie
2.3. Wygląd pałacu w drugiej poło
wie XIX w według rysunku Napo
leona Ordy (2) i obecny (3)

łudmowego i północnego zachodu 
włączono do kompozycji prze
strzennej. rozmieszczając kępy 
drzew i zagajniki, obsadzając drze
wami malowniczo wytyczone drogi. 
Na wzniesieniu, na niewielkiej opa
dającej z trzech stron platformie, na 
osi alei dojazdowej usytuowano pa
łac. na południe od pałacu oficynę 
zwróconą fasadą ku tej alei We 
wschodnim narożniku parku, na 

skarpie oddzielonej morem oporo
wym od drogi znajdują się stajnie 
i wozownie Budynki folwarczne 
umieszczono poza obrębem właś
ciwej rezydencji,w odległości około 
poł kilometra, przy drodze do Łabi
szyna.
W tym zespole najwybitniejszym 
dziełem architektury jest pałac 
wzniesiony wiatach 1795-1800 we
dług projektu Stanisława Zawadz
kiego. jednego z najwybitniejszych 
twórców doby klasycyzmu w 
Polsce. Nawiązał on do palia- 
diańskiej willi pod Vicenza zwanej 
Willa Rotonda, wielokrotnie na
śladowanej przez architekow 
XVIII w., widzących w mej naj-
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doskonalszy kształt architekto
niczny. W Polsce ten typ willi-pała- 
cu zapoczątkował Dominik Merlini 
w podwarszawskiej Królikarni 
(1786 -1789); pomimo walorow ar
chitektonicznych wzór ten me stał 
się popularny, najczęściej wzno
szono w tym czasie pałace na planie 
prostokąta, za czym przemawiały 
tradycje i względy utylitarne Pałac 
w Lubostroniu reprezentuje typ rza
dszy w Polsce Centrum tizykondy- 
gnacjowego pałacu wzniesionego 
na pianie kwadratu, zajmuje rotun
da o wysokości wszystkich kondy
gnacji. przykryta spłaszczoną ko
pułą wspartą na wysokim bębnie, 
oświetlona z góry przez umieszczo
ne w mm okna. Centralnej sali pod
porządkowano układ całego wnę
trza, w przyziemiu cztery łączące się 
z nią reprezentacyjne pomieszcze
nia - westybu. jadalnia, salon i gabi
net tworzące układ krzyżowy. W su
terenach pod rotundą okrągłe, skle
pione pomieszczenie przeznaczo
ne było na skarbiec rodzinny. Ele
mentem najbardziej wyróżniającym 
się w zwartej, surowej bryle pałacu, 
jest oprócz kopuły mocno wysunię
ty portyk elewacji frontowej. Wspie
ra go osiem kolumn jońskich usta
wionych w dwu rzędach. Kamienne 
głowice i bazy kolumn przygotowa
ne dla kościoła Opatrzności w 
Warszawie, który projektowano 
wznieść dla upamiętnienia Konsty
tucji 3 Maja) Skorzewski zakupił po 
1795 r. i przewiózł do Lubostronia. 
Potwierdza to pogląd, że nowa sie
dziba miała być nie tylko mieszka
niem, ale także miejscem przecho
wywania pamiątek, poświęconym 
tradycjom narodowym.
W tympanonie szczytu wieńczące
go portyk widnieją herby Skórzew- 

skich i Garczyńskich (żony Frydery
ka Skórzewskiego). Poniżej, na fry
zie napis SIBI AMICITIAE ET P0- 
STERIS MDCCC" (Sobie, przyjacio
łom i potomnym) nad wejściem do 
westybulu, na czarnej, marmurowej 
tablicy cytat z georgik Wergilego; 
..HIC SECURA QUIES ET NESCIA 
FALLERE VITA' (Tu bezpiecznie 
przed niebezpieczeństwami życia). 
Pozostałe elewacje są jednakowe, 
z pseudoportykami utworzonymi 
z czterech jońskich połkolumn. róż
nią się tylko treścią płaskorzeźb 
w tympanonach. Na elewacji połu
dniowo-zachodniej. pomiędzy pa- 
nopliami znajdują się pszczoły (go
dło ówczesnej Francji) na północ
no-wschodniej - Orzeł i Pogoń 
w otoczeniu panopliow. zaś na pół
nocno-zachodniej Chronos po
między postaciami mitologicznymi. 
Pod kopułą umieszczony fryz z orła
mi wieńcami laurowymi i skrzyżo
wanymi strzałami. W końcu XIX w. 
zwieńczono kopułę brązową figurą 
Atiasa, wykonaną przez Władysła
wa Marcinkowskiego.
Najlepiej zachowane i najciekawsze 
pomieszczenie to centralny salon- 
rotunda Ukształtowanie architek
toniczne dekoracja wskazują, iż 
intencją Skórzewskiego było stwo
rzenie swoistego sanktuarium po
święconego Ojczyźnie - stąd cen
tralne położenie, wydżwignięcie sa
li ponad resztę budnyku i podkre
ślenie jej ważności kopułą, stąd też 
tematyka dekoracji, a nawet orna
ment posadzki. Przy dekoracji ścian 
oprócz wykonanych w stiuku orna
mentów zaczerpniętych z antyku, 
fundator wprowadził treści history- 
czno-patriotyczne w cyklu antyki- 
zujących, kwadratowych płasko
rzeźb, wykonanych zapewne przez 

sztukatora z Poznania Michała Cep- 
towicza (być może projekty do 
trzech pierwszych wykonał Antoni 
Smuglewicz). Obrazują one jakby 
etapy stosunków polsko-niemiec
kich a więc: bitwę pod Plowcami 
(1331. odnalezienie rannego Floria
na Szarego), królową Jadwigę przyj
mującą w Inowrocławiu wielkiego 
mistrza Konrada von Jungingen 
(1397), klęskę Krzyżaków w bitwie 
pod Koronowem (1410), Fryderyka 
II zatwierdzającego plany budowy 
Kanału Bydgoskiego wręczane mu 
przez Mariannę Skórzewską. Posa
dzka, wykonana misternie z różno
barwnych gatunków drewna, po
środku ozdobiona jest wielkim ko
łem wpisanym w kwadrat, wewnątrz 
ktorego znajdują się Orzeł i Pogoń. 
Zawieszony w kopule świecznik po
chodzi z pierwszej połowy XIX w., 
wykonany jest z brązu i ozdobiony 
zróżnicowanymi kolorystycznie 
kryształkami.
W innych pomieszczeniach pałacu 
szczególnej uwagi godna jest deko
racja malarska wykonana przez An
toniego Smuglewicza; w bibliote
ce imitująca stiuki, typowa dla kla
sycyzmu (wśród antycznych orna
mentów emblematy symbolizujące 
sztukę, poezję, muzykę i naukę), 
w gabinecie i haiu pierwszego pię
tra malowidło o charakterze już ro
mantycznym, pejzaże architektoni
czne z ruinami antycznymi, „śred
niowiecznymi” i „egipskimi”.
Franciszek Skorzewski i jego suk
cesorzy zgromadzili w pałacu boga
te zbiory dzieł sztuki: malarstwo 
polskie i obce, porcelanę polską, 
saską i chińską, kamee, brązy, wy
roby złotnicze, z kości słoniowej 
i laki; w 1945 r. zrabowali je Niemcy. 
Nie zachowała się również stworzo-

4. Pałac od południa

5. Fragment imponującego wnę
trza rotundy pałacowe, z wystrojem 
pochodzącym z lat 1800 1806

6. Jedna z czterech płaskorzeźb 
zdobiących rotundę Przyjęcie 
Konrada von Jungingen przez kró
lową Jadwigę . autorstwa przypu
szczalnie Michała Ceptowicza

7. Tzw stary pałac klasycystycz- 
na oficyna z końca XVIII w (pro,. S. 
Zawadzkiego)

8. Klasycystyczne stajnia i wozow
nia z początku XIXw. (proj. S Zawa
dzkiego) (zdjęcia T. Chrzanowski) 

na przez Skórzewskiego „galeria 
słynnych Polaków”, dziś po rzeź
bach tych pozostały jedynie antyki - 
zujące konsole w holu i na klatce 
schodowej

Piętrowa, klasycystyczna oficyna 
jest, być może, wcześniejsza od pa
łacu, z końca XVIII w. Projektował ją 
zapewne również Stanisław Zawa
dzki. Zwano ją „starym pałacem". 
W XX w. mieściły się na parterze 
pokoje gościnne, na piętrze biblio
teka i archiwum rodzinne

Ten sam styl reprezentują stajnie 
i wozownie wybudowane na po
czątku XIX w. według projektu Za
wadzkiego. Korpus główny, o cha
rakterze mieszkalnym i dołączone 
doń prostopadle długie skrzydła, 
w których stajnie i wozownie tworzą 
podkowę.
Opuszczając park warto jeszcze 
zwrócić uwagę na bramę wjazdową 
z około 1800 r.. utworzoną przez 
dwa wysokie obeliski oraz na znaj
dujące się przy nich dwa słupy gra
nitowe zwieńczone kulami, z datą 
.,1676” stanowiące zapewne po
zostałość dawnego folwarku.
Sukcesorzy Fryderyka Skórzew
skiego wybudowali w drugiej poło
wie XIX w. nowe zabudowania fol
warczne w stylu neogotyckim. Nie 
wykluczone, że projektantem był 
Kornel Gabnelski pracujący do 
1868 r. dla Skórzewskich. Budynki 
pierwotnie wszystkie z nietynkowa- 
nej cegły, otaczają duży, czworo
kątny dziedziniec. Stylowy charak
ter zachowały: brama od strony 
drogi, parterowy, wydłużony budy
nek administracyjny zamykający 
dziedziniec oraz pięciokondygna- 
cjowy spichlerz o oryginalnym pół- 
szczytowo-attykowym zwieńcze
niu, należący do lepszych realizacji 
tego typu w Polsce. Wkomponowa
no go w długi ciąg parterowych 
obór i stajni, które na skutek nieu
dolnych remontów pozbawione zo
stały pierwotnych, neogotyckich 
cech.

Obecnie użytkownikiem pałacu, 
oficyny i parku jest FWP, a zabudo
wania folwarczne włączone są do 
miejscowego PGR.

Barbara Szymanowska
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polskie zabytki na świecie

Warneńskie 
mauzoleum

Przyjęło się powszechnie nazywać 
ten pomnik - Mauzoleum Warneń
czyka, chociaż właściwie nie jest to 
grobowiec. Ciała polskiego króla 
Władysława III w nim nie ma. nawet 
dokładnie nie wiadomo, jak zginął. 
Panegiryczne opisy Jana Długosza 
nie przedstawiają samego faktu 
śmierci w oparciu o przekazy ze 
strony towarzyszącego krolowi pol
skiego rycerstwa. Znana jest jedy
nie. również chyba panegiryczna 
opowieść turecka spisana przez 
dziejopisa Chodżę Saad-ed-dina 
z końca XVI w.
W opisie bitwy pod Warną czytamy 
u Chodży Saad-ed-dina: Król nie
dowiarków, nierozważnie pędząc 
konia, zagrzany niebacznym męs- 

Następnie głowę zdjęto, wsadzono 
dla zachowania w naczynie z 
miodem i przywieziono do Brus- 
sy - ówczesnej stolicy tureckiej, 
gdzie ponownie dla podkreśle
nia zwycięstwa obnoszono ją na 
włóczni po ulicach miasta. Lubują
cy się w efektownych sformułowa
niach historycy pisali w związku 
z tym, że cios janczara pogrzebał 
nadzieje na wyzwolenie Bułgarii 
przez następne cztery wieki znajdu- 
lącej się pod tureckim jarzmem. 
Pamięć Warneńczyka patronowała 
co jakiś czas ponawianym narodo
wo-wyzwoleńczym wysiłkom Buł
garów oraz próbom zjednania sobie 
pomocy ze strony polskiej. Miejsce 
jego śmierci udało się jednak upa
miętnić dopiero po 400 latach i to 
niejako od strony tureckiej. Miano
wicie pod Warną wzniesiony został 
obelisk z granitu z odpowiednią pa
miątkową tablicą. Dokonali tego 
Polacy, którzy wraz z Turkami wal
czyli przeciw Rosji w wojnie krym
skiej. Bułgarzy ze swojej strony 
mieli podobno na polu dawnej bi
twy, wokół tego pomnika, postawić 
las krzyży. Wszystko zostało jednak 
z czasem zniszczone przez miej
scową ludność, wśród której prze-

Dwie 
rzeźby 

w Rzymie

Spośród licznych, mniej lub bar
dziej znanych poloników w Wiecz
nym Mieście, chciałbym przypom
nieć dwa, rzadko chyba przez roda
ków oglądane, a związane z czło
wiekiem, który na niedawnych sto
sunkowo dziejach ojczystych wy
warł niepodważalne piętno, cho
ciaż jak każda wielka indywidual
ność - wzbudzał i wzbudza silne 
namiętności i kontrowersje. Czło
wiek ten to marszałek Józef Pił- 

j sudski, a polonika, to dwie rzeźby 
z nim związane.
Pierwszą z nich jest popiersie Mar
szałka. wykonane w 1936 r. przez 
Henryka Kunę, jednego z najlep
szych polskich rzeźbiarzy okresu 

i międzywojennego, o którego innej 
■ rzeźbie Marszałka (znajdującej się 

w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie) prof. Stanisław Lo
rentz napisał swego czasu, że jest 
najlepszą rzeźbą Wielkiego Polaka. 
Popiersie, ustawione na niewielkim 
postumencie, jest skromnym, jed
nym z wielu pomników Rzymu. Stoi 
przy... Alei Marszałka Piłsudskiego 
(Viale Maresciaiio Piłsudski). Po
mnik odsłonięty został w dniu 19 
grudnia 1937 r. przez ówczesnego 
ambasadora Polski we Włoszech 
gen. Bolesława Wieniawę-Długo- 
szewskiego. jedną z najbarwniej
szych postaci elity legionowej.

twem. daleko się przed swoich wy
puści! i prosto pędził na świetny 
buńczuk padyszacha. Wtenczas 
żołnierze stosownie do rozkazu 
otworzywszy drogę temu psu bez 
duszy, zwarli się i opasali go z częś
cią oddziału, a janczar, imieniem 
Kodża Chazer, dzielnym natarciem 
ranił mu konia, zwalił na ziemię wy- 
chowańca piekła, uciął nikczemną 
głowę i przynosząc ją padyszacho
wi. pochwały, względy i hojną na
grodę osiągnął. Wiadomo, że nasa
dzona na włócznię głowa króla Wła
dysława III przeraziła wojska pol
skie i węgierskie, i podobno przy
czyniło się to do tureckiego zwycię
stwa pod Warną 10 listopada 1444 r. 

ważali muzułmanie i osadnicy 
tureccy.
Idea upamiętnienia bitwy i śmierci 
Władysława III Warneńczyka ożyła 
ponownie z początkiem obecnego 
stulecia z inicjatywy Szkorpi la wy
bitnego uczonego bułgarskiego 
czeskiego pochodzenia. Zorgani
zowano publiczną zbiórkę wśród 
społeczeństwa bułgarskiego, w bu
dowie wzięły udział również Polska 
i Węgry, i w 1935 r. stanął oryginalny 
pomnik-budynek na szczycie daw
nego kurhanu trackiego, na którym 
znajdował się punkt obserwacyjny 
króla Władysława w czasie bitwy. 
W pobliżu wystawiono również pa
wilon muzealny, gdzie od 1964 r 

mieści się Muzeum Braterstwa Bro
ni Narodów uczestniczących w bi
twie warneńskiej 1444r .pozaPola
kami. Węgrami i Bułgarami, także 
Chorwatów. Rumunów i Słowaków. 
W pawilonie znajdują się ciekawe 
eksponaty pochodzące z pola bi
twy. a także dary z różnych krajów: 
sztandary, znaki bojowe, zbroje, 
broń i uprząż końska.
Na marginesie warto również 
wspomnieć o innym ciekawym wy
darzeniu wiążącym się z tą bitwą. 
Otóż w 1828 r., kiedy car rosyjski 
będący wówczas także królem pol
skim - Mikołaj I odniósł zwycięstwo 
nad Turcją, przesłał do Warszawy 
za pośrednictwem swego adiutanta 

Równocześnie władze Rzymu na
dały imię Marszałka alei, usytuowa
nej w najbardziej w owych czasach 
nowoczesnej dzielnicy Wiecznego 
Miasta Monte Mario. Pomnik 
przetrwał wojnę, zarówno czasy so
juszu włosko-niemieckiego, jak 
i okupacji niemieckiej. Na pomniku 
znajdują się następujące napisy: 
„Marszałek Józef Piłsudski", „CO- 
LUI CHE RESTITUIALLA POLONIA 
IL SUO POSTO NEL MONDO", oraz 
„H.Kuna rzeźbił wystawiono A.D. 
MCMXXXVII”, zaś na jednej z za
chowanych tablic alei: „Maresciaiio 
Piłsudski Ricostruttore della Po
lonia. N. Zułow MCCCLXVII. 
M. Varsovia MCMXXXV. A.D. 
MCMXXXVII". Dziśpomnikwymaga 
interwencji konserwatora, polskie
go konserwatora, choćby jedynie ze 
względu na autorstwo rzeźby.
Drugą pamiątką jest również rzeźba 
głowy marszałka Piłsudskiego, wy
konana (i sygnowana) przez Franci
szka Strynkiewicza w 1937 r. W Rzy
mie znalazła się zapewne w związku 
z akcją gen. Wieniawy-Długoszew- 
skiego. Od pewnego czasu stoi ona 
w niewielkim ogródku przy polskim 
Hospicjum i kościele Św. Stanisła
wa przy Via della Botteghe Oscure 
w samym centrum Wiecznego 
Miasta.

Ryszard Brykowski

płk. Józefa Haukego sztandary tu
reckie ze słowami: Król Mikołaj po
mścił króla Władysława Warneń
czyka.
Obecnie teren dawnej bitwy, jak 
i wystawione na nim pamiątki znaj
dują się prawie w granicach współ
czesnej Warny. Odwiedzenie Mau
zoleum należy prawie do obowiąz- - 
ku polskich turystów i wczasowi
czów. Także jeżeli chodzi o statki 
budowane dla Polski w warneńskiej 
stoczni - a jest ich niemało - panu
je swoisty rytuał. W dniu podno
szenia na nich bandery, polskie za
łogi składają wieńce w Mauzoleum 
Warneńczyka.

Paweł F. Nowicki
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z zagranicy

Cheb w Czechach zachod
nich, to jedno z najstarszych 
i zarazem najcenniejszych 
zabytkowych miast czeskich. 
Jego historyczne centrum 
zniszczone zostało w czasie 
drugiej wojny światowej 
(bombardowanie w 1945 r.), 
a odbudowano je w latach 
1958-1964. Rewaloryzacja 
Chebu przyniosła nowe, cen
ne doświadczenia, które wy
korzystano w latach później
szych przy odnowie innych 
miast historycznych.

Cheb
miasto-rezerwat

Przypomnijmy pokrótce historię i rozwój 
urbanistyczny Chebu. Na terenie przy
szłego miasta ludzie osiedlali się od daw
na. W tym miejscu krzyżowały się bowiem 
ważne trakty komunikacyjno-handlowe 
prowadzące z północy na południe i ze 
wschodu na zachód, a w pobliżu później
szego zamku znajdowało się przejście 
przez rzekę Ohri. Tutaj też. na skalnym 
cyplu powstał słowiański gród dochodzą
cy od wschodu i południa do dzisiejszych 
ulic Młyńskiej (Mlynske) i Różowej (Ruzo- 
ve). Z pozostałych stron gród otaczała 
rzeka tworząca w tym miejscu zakole, 
czyli oheb w języku czeskim. Stąd też 
nazwa miasta oheb-Cheb. W centrum 
grodu znajdował się dwór książęcy z za
budowaniami sakralnymi, pomieszcze
niami dla książęcej drużyny i cmenta
rzem. Umacniały go potężne wały, palisa
da oraz rowy. Poza funkcjami obronnymi 
pełnił istotną rolę jako ośrodek produkcji 
rzemieślniczej. Na miejscu dzisiejszego 
placu Janskiego (Janskeho namesti) roz-. 
winęło się targowisko, a w pobliżu znaj
dowały się osady kupców niemieckich, 
żydowskich i innych.
Osadnictwo słowiańskie nie wytrzymało 
jednak naporu bawarskiego idącego od 
strony zachodniej. Ród hrabiów vohbur- 
skich opanował region chebski. Z tego 
czasu (1061 r.) pochodzi pierwsza 
wzmianka o Chebie (Egire) zawarta w do
kumencie cesarskim. Rod ten zbudował

2
1. Historyczny ośro
dek Chebu 1 zamek
2 - Przedgrodzie, 3 - 
kościół Św. Mikołaja.
4 rynek. 5 - tzw 
Śpalićek. 6 Plac Ja- 
nski, 7 ul. Młyńska. 8

ul. Kamienna. 9 ul 
Okrętowa. 10 ul Ró
żowa, 11 - ul. Żydow
ska, 12 ul. Długa 13

ul. Szkolna

2. Widok miasta 
Cheb według mie
dziorytu S Monstera 
z 1550 r.

pierwszy romański zamek na skalnym 
wzgórzu nad Ohrą. W trakcie badań ar
cheologicznych w 1911 r. odłonięte zo
stały fundamenty części umocnień wraz 
z grubym murem i dwoma wieżami. Fun
damenty wieży południowej znajdują się 
pod tzw. Czarną Wieżą (Cerna Veż). W XII 
w. cesarz Fryderyk i Barbarossa 
(1152-1190) z rodu Hohenstaufow dla 
podkreślenia swej siły budował na obsza
rze kraju palatia, które odwiedzał z dwo
rem. Taką siedzibą był również Cheb 
w miejscu grodu powstał pałac, kaplica 
i Czarna. Wieża, otoczone umocnieniami. 
Choć zamek-pałac w XVII w. został włą
czony w obszar twierdzy barokowej, a na
stępnie wypalony w czasie oblężenia

przez Francuzów w 1743 r„ kiedy znisz
czeniu uległa póżnogotycka dobudowa 
drugiego piętra, to jednak zachowała się 

choć bez stropów jego część romań
ska.
Pałac wzniesiony został w latach sześć
dziesiątych lub siedemdziesiątych XII w. 
Z pierwotnej zabudowy zachowały się ro
mańskie okna, pośród których najbar
dziej godne uwagi są cztero- i pięciokrot
nie łączone okna arkadowe w fasadzie 
zachodniej. Zachował się też dawny por
tal wejściowy oraz inne detale. W prawie 
nie zmienionym stanie pozostała kaplica 
zamkowa jednopiętrowa budowla na 
planie prostokąta, z fasadą podzieloną 
profilowanymi iizenami.
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Jeszcze większą wartość przedstawiają 
dwa wnętrza kaplicy z prezbiterium i kwa
dratową nawą na obu poziomach. 
Romański portal od strony południowej 
prowadzi do dolnej kaplicy Św. Marcina 

z czterema filarami. W części środkowej 
nawa otwiera się ku górze, łącząc się 
z górną kaplicą Św. Erharda i Urszuli 

o podobnym założeniu, lecz odmiennych 
proporcjach Jest to wysokie pomiesz
czenie, w którym cztery smukłe filary pod
trzymują sklepienie krzyżowo-żebrowe, 
W części południowej znajduje się pomie
szczenie łączące się z kaplicą podwójnym 
lukiem podtrzymywanym przez wysoki fi

lar. Budowla ta jóst swoistym odzwiercie
dleniem społecznych stosunków epoki: 
dolna kaplica przeznaczona była dla służ
by zamkowej, w kaplicy górnej przebywał 
cesarz i jego drużyna.
Trzecim ważnym elementem całego 
obiektu jest Czarna Wieża murowana 
z ciosów tufowych, obrobionych jedynie 
na krawędziach. Posiadała gotycką nad
budówkę z wysokim, czterospadowym 
tzw. wiciowym dachem i bocznymi wieży
czkami, lecz w czasie przebudowy pala- 
tium na barokową twierdzę część ta zo
stała usunięta, a powierzchnię na górze 
wykorzystano jako taras strzelniczy.

3 Rynek w Chebie
4. Rynek z blokiem 
domów ..Spalićek’
i innymi domami mie
szczańskimi
5. Blok domów 
Spalićek' od strony

północno-zachodniej 

O dziejach miasta obok dokumentów his
torycznych wiele mówi nam jego pian. 
Układ pierścieniowy założenia urbanisty
cznego wskazuje na kilka etapów rozwo
ju. Na miejscu dolnej części słowiańskie
go grodziska powstało około 1200 r. tzw. 
Przedgrodzie. W jego centrum znajdowa
ło się targowisko i kościół famy Św. Jana, 

który został wyburzony po pożarze w 1809 
r. W 1203 r. Cheb to już,,ci vitas'-miasto. 
Określenie to jest zarazem najstarszą 
wzmianką o mieście na ziemiach cze
skich, choć Praga na długo przedtem 
posiadała już taki charakter. Niebawem 
rozwój miasta spowodował, że na wschód 
od starej części powstała w pobliżu rzeki 
Ohri nowa część z kościołem parafialnym 
Św. Mikołaja Z trójnawowej bazyliki za

chowały się dolne partie dwu wież zbudo
wanych po bokach prezbiterium oraz mo
ry trzech naw z bogato zdobionym za
chodnim portalem kolumnowym. Taka 
forma pozwala na datowanie świątyni na 
lata 1210-1220. W jakiś czas później na 
południe od kościoła Św. Mikołaja po

wstał główny, trójkątny rynek. Jego część 
zachodnią wyznaczała dawna droga pro
wadząca do najstarszego mostu przez 
Ohrę W miarę upływu czasu rynek powię
kszał się w kierunku zachodnim, w pobli
że klasztorów franciszkanów (założony 
przed 1247 r.) i klarysek (założony w 



1264 r.). Obok, na miejscu osady kupców 
żydowskich powstała dzielnica żydowska. 
Średniowieczny rozwój miasta umocnio
nego murami i bramami wzjazdowymi: 
Młyńską (Mlynskou) przy moście przez 
rzekę Ohri, Okrętową (Lodni) na osi ulicy 
Okrętowej (Lodni) i Górnej (Horni) po 
stronie południowo-zachodniej, zakoń
czony został z chwilą powstania części 
rynku przy klasztorze franciszkanów. Od 
średniowiecza miasto powiększało się 
o przedmieścia, które z kolei ulegały lik
widacji w czasie prac zmierzających do 
rozbudowy miejskich umocnień.
W tym czasie region chebski znajdował 
się pod obcym panowaniem. W 1265 r. 
przyłączony został przez króla Przemysła
wa Otakara II do królestwa czeskiego. 
W 1270 r. miasto spłonęło, a wraz z nim 
zniszczeniu uległy świątynie, domy 
i pierwszy ratusz stojący na placu Jan- 
skim. Pożar ten wpłynął na rozbudowę 
miasta. Z końca XIII w. zachowało się 
prezbiterium kościoła parafialnego Św. 

Mikołaja, w 1285 r. wyświęcony został 
kościół franciszkanów z typowym wydłu

żonym prezbiterium, a w 1294 r. król Wac
ław II założył w mieście klasztor domini
kanów z kościołem Św. Wacława.

Związek z królestwem czeskim zacieśnia
ny od 1322 r., miał znaczny wpływ na 
architekturę w okresie gotyku, renesansu 

prostą ścianę zamykającą prezbiterium 
i sklepienie sieciowe. Stanowi ona cenny 
przykład czeskiego gotyku. W XIV w. we 
wschodniej części głównego rynku po
wstał nowy ratusz. Wzniesiono też domy 
mieszczańskie z poprzecznymi ścianami 
nośnymi. Wiele uwagi poświęcano w tym 
czasie również udoskonalaniu miejskich 
umocnień.
W rozwoju zabudowy Chebu ważnym 
okresem był późny gotyk. W dobie wojen 
husyckich władze dążyły do dalszego 
umacniania miasta. Obwiedziono je wte
dy zewnętrznym pasem murów obro
nnych, a przy traktach wyjazdowych 
wzniesiono wysokie bramy. Zbudowano 
też, zachowaną do dziś, miejską zbrojow
nię. Przebudowie uległ zamek oraz ra
tusz, w którym powstała nowa sala od 
strony dziedzińca z zachowanymi do dzi
siaj gotyckimi oknami. Ciekawym przy
kładem budownictwa późnogotyckiego 
są także kamienice mieszczańskie W XV 
w. w centrum miasta powstał blok domów 
o konstrukcji szachpicowej tzw. Spalićek. 
Zachował się również dom Schirndinge- 
rów z pięknym portalem wejściowym 
i uskokowym szczytem.
Okres rensansu przyniósł gospodarczy 
rozwój miasta, nie miał jednak znaczące
go wpływu na jego rozbudowę. Przyczyny 
należy upatrywać m.in. w fakcie, że 

w owym czasie miasto nie było nękane 
przez żadne większe pożary, mogące dać 
asumpt do przebudowy. Tak więc nowy 
styl znalazł swe odbicie przede wszystkim 
w przekształceniach mieszczańskich ka
mienic. Za przykład może służyć dom 
Schirndingerów przy rynku, gdzie dawną 
gotycką sień zastąpiła renesansowa sala 
ze sklepieniem krzyżowym, opartym na 
kolumnach. Później dobudowano jeszcze 
od strony dziedzińca skrzydło arkadowe. 
Innym przykładem jest przebudowa stoją
cego także przy rynku domu Pachelbla, 
gdzie pozostały cenne sklepienia. Wów
czas też na studni stojącej przed ratu
szem umieszczono rzeźbę symbolizującą 
prawa miejskie.
Jako miasto graniczne Cheb poniósł zna
czne straty w wojnie trzydziestoletniej 
W początkowym okresie znajdował się po 
stronie protestanckiej, a w 1619 r. podej
mowano tu nowo obranego króla Fryde
ryka. W 1637 r. miasto przeszło w ręce 
Sasów, a w 1652 r. ze względu na jego 
znaczenie strategiczne podjęto decyzję, 
potwierdzoną ukazem cesarskim z 1652 
r., przebudowy miasta w twierdzę. Zamek 
przekształcono wtedy w barokową cyta
delę, miasto otoczono umocnieniami 
Prace te przeciągnęły się do 1740 r., a pro
wadzili je kolejno architekci: Jan de Ca- 
pauli, Jan Dominik de Orsi, Abraham Leu-

i baroku. W XIV-XV w. podwyższony zo
stał trójnawowy kościół franciszkanów, 
a pomiędzy nawami i prezbiterium od 
strony południowej dobudowano wieżę 
w formie graniastosłupa, zaś po stronie 
północnej wirydarz. Trójnawowy układ 
kościoła franciszkanów zastąpiono halą 
ze sklepieniem krzyżowym opartym na 
filarach. Za panowania cesarza Karola IV 
zbudowano w 1375 r. synagogę - budow
lę o podłużnym kształcie, opierającą się 
na centralnie ustawionym filarze, niestety 
do dziś nie zachowaną. Zachował się na
tomiast kościół krzyżacki Św. Bartłomieja 

z końca XIV w., również oparty na filarze 
centralnym. Świątynia ma plan regularny, 

so

s
6. Blokdomow.,Spa- 
lićek" od strony 
południowo-wschod
niej

7. Gotycki dom Schi- 
rndingera (ze szczy
tem) oraz dom 
Gablera

8. Gotycki kościół 
Św. Bartłomieja mie
ści dziś salę wystawo
wą rzeźby gotyckiej

9. Barokowy ratusz 
przy rynku

10. Odbudowana sa
la gotycka w ratuszu, 
obecnie sala obrad



zacji całego centrum historycznego i za
pewniły w tym celu odpowiednie środki 
finansowe. Generalnym projektantem zo
stał Państwowy Instytut Rewaloryzacji 
Historycznych Miast i Obiektów (Statni 
ustav pro rekonstrukce historickych mest 
a objektu), który miał przygotować pro
jekt oraz ocenić wartości budowlane, 
ekonomiczne i zabytkowe zespołu. Pod
stawową zasadą działania stanowić miało 
zachowanie centrum historycznego jako 
obszaru o wyjątkowym znaczeniu, przy 
maksymalnym wykorzystaniu budynków 
dla mieszkań i urzędów.
Projekty odnowy poszczególnych obiek
tów opracował zespół pod kierunkiem 
inż. arch. Frantiśka Soukupa. Wcześniej 
pracom konserwatorskim poddano koś
ciół parafialny Św. Mikołaja, gdzie poło

żono nowy dach, a wieże zostały pokryte 
dachami namiotowymi. Jest to rozwiąza
nie tymczasowe. Przed wojną wieże po
krywały wysokie neogotyckie dachy tego 
samego rodzaju, ale miały one narożne 
wieżyczki osadzone na barokowych przy
budówkach, autorstwa Baltazara Neu- 
manna. Sprawa dachu na tym kościele, 
jest niezwykle ważna przede wszystkim ze 
względu na panoramę miasta, w której 
fara z dwoma wieżami stanowi krajobra
zową dominantę i w związku z tym nie
dawno ogłoszono konkurs na rozwiąza-

thner i Krzysztof Dienzenhofer. W dobie 
baroku powstały także ważne budowle 
sakralne oraz domy mieszczańskie. Po 
zniszczeniach wojennych odbudowano 
w stylu barokowym klasztor (1720) i koś
ciół (1688) dominikanów. Wybudowano 
także nowy klasztor klarysek wraz z koś
ciołem Św. Klary. Jest to dzieło Krzysztofa 

Dienzenhofera (zm. 1722 r.) z lat 
1707-1711 i jeden z najciekawszych przy
kładów dynamicznego baroku czeskiego. 
Architekt Jan Chrzciciel Alliprandi zapro
jektował nowy ratusz barokowy z dwoma 
wieżami bocznymi. Choć zrealizowano 
jedynie część tego projektu, ratusz 
w Chebie z bogato zdobioną fasadą, re
prezentacyjnymi schodami i wspaniałymi 
wnętrzami stanowi jeden z najcenniej
szych barokowych zabytków tego typu na 
ziemiach czeskich. Z czasów baroku za
chowało się także wiele zdobionych fasad 
domów mieszczańskich.
Rozwój historycznego centrum skończył 
się w XIX w. W tym stuleciu usunięto 
niektóre budowle publiczne, jak np. ko
ściół Św. Jana na placu Janskim, synago

gę, wychodzące na rynek skrzydło ratu
sza oraz kaplicę Św. Michała przy koście
le Św. Mikołaja. Znacznym wyburzeniom 

uległy barokowe, a także gotyckie i śred
niowieczne umocnienia. Rozwój miasta 
w drugiej połowie XIX i w pierwszej poło
wie XX w. nie przyniósł zasadniczych 
zmian w historycznym centrum. Znisz-

10

czenia wojenne oraz brak odpowiedniego 
zabezpieczenia poważnie zagroziły za
bytkowemu miastu. Na szczęście Cheb 
znajdował się w pierwszej grupie miast 
uznanych w 1950 r. za zabytkowe rezer
waty. Według założenia w ciągu dziesię
ciu lat centra zabytkowe miast-rezerwa- 
tów miały być poddane rewaloryzacji. 
Prace te poprzedziły badania archeologi
czne i historyczno-budowlane. W 1952 r. 
inż. arch. Vodicka opracował pierwszy 
plan rewaloryzacji miasta. W ciągu nastę
pnych dwu lat odbudowano 25 obiektów 
ze 106 lokalami mieszkalnymi. W 1956 r. 
władze Czeskiej Republiki Socjalistycz
nej wydały uchwałę dotyczącą rewalory- 

nie tego problemu. Po odbudowie dawne
go klasztoru dominikanów pomieszcze
nie znalazły w nim organizacje kulturalne 
i oświatowe, natomiast w klasztorze fran
ciszkanów umieszczono archiwum. W 
dawnej krzyżackiej wartowni znajduje się 
restauracja, zaś gotycki kościół Św. Bar

tłomieja adaptowano na galerię miasta 
Cheb, w której prezentowana jest gotycka 
rzeźba regionalna. Zespół klarysek prze
znaczony został na archiwum oraz miesz
kania, w barokowym ratuszu znajduje się 
galeria wystawowa.
Wiele uwagi poświęcono kamienicom 
mieszczańskim. Domy przy rynku prze
znaczono na mieszkania i usługi handlo-
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11 Dom ..U dwu arcyksiążąf przy narożniku 
rynku
12 Sala wystawowa i koncertowa w dawnym 
kościele Św. Klary
13. Kościół franciszkanów od strony południo
wo-zachodniej (zdjęcia autora)

we. W jednym z domow odsłonięto pier
wotną fasadę renesansową z profilowa
nymi ościeżami okiennymi z XVI w . w in
nym odnowiono dwuczęściową sień na 
parterze. W obu tych domach usunięto 
nieodpowiednie przybudówki. Kolejne 
domy zostały adaptowane na hotel 
..Gwiazda" Po tej samej stronie rynku 
odbudowano cenne domy patrycjuszow- 
skie - dom Gablera z bogatym rokoko
wym wystrojem fasady oraz dom Schirn- 
dingerów. Niezwykle interesująca była 
odbudowa bloku domów . Śpalićek". 

Dwa poddane zostały pracom konserwa
torskim. dla pozostałych wybrano metodę 
wmontowania konstrukcji stalowych 
umożliwiających podtrzymanie murów 
obwodowych. Dokonano wymiany stro
pów przy zachowaniu pierwotnego zało
żenia całości. Partery zajęły małe sklepi ki, 
na piętrach zaś powstały mieszkania. Zre
alizowano najważniejszą zasadę zacho
wania wyglądu zewnętrznego wszystkich 
domow.
Z kilku kamienicpa ulicy Długiej (Diouhe) 
powstał hotel ..Dziedziniec zamkowy" 
(..Hradni dvur"). Na dolnym placu Valdś- 
tejnskim otworzono winiarnię i restaura
cję ..Poczta" („Pośta"). Domy, które ze 
względu na zbyt posunięte zniszczenie 
wyburzono, zastąpione zostały nowymi, 
nawiązującymi do dawnych budynków 
z dachami siodłowymi i fasadami podzie
lonymi gzymsami. W ten sposób udało się 

zachować pierwotny charakter ulic: Dłu
giej. Otokara Breziny, Jatek (Jatećne) 
i Kamiennej (Kamenne), a także placu 
Janskiego i Rożowego Kopca (Ruźovy 
kopećek). Według projektu arch. Marcela 
Śulca zrekonstruowano zburzony pod 
koniec XVIII w. kościół Św. Klary z cen

nym iluzjonistycznym wnętrzem, które 
zaadaptowano na salę koncertową i gale
rię wystawową. Godna uwagi jest także 
odbudowa gotyckiego ratusza, w którym 
- według projektu arch. Vladislava Fojta 
po usunięciu dodatkowego stropu działo
wego powstała sala reprezentacyjna. 
W czasie badań ratusza w 1968 r. w sute
renie odkryto stare więzienie z gotyckimi 
portalami, które będzie zaadaptowane na 
winiarnię. Na miejscu podwórzowego 
skrzydła zostanie wzniesiona część admi
nistracyjna obiektu.
Chociaż ogólna ocena rewaloryzacji his
torycznego centrum miasta może być po
zytywna. ponieważ udało się zachować 
zespół historyczny o poważnym znacze
niu i wartości, to jednak wiele prac kon
serwatorskich budzi wątpliwości Na 
przykład dyskusyjna jest metoda odbudo
wy bloku domów m in. w wypadku pozos
tawienia ogrzewania tzw. lokalnego, któ
re nie jest ekonomiczne i wygodne. Z ko
lei usuwanie wewnętrznych ścian działo
wych doprowadziło do powstania wiel
kich pomieszczeń, nie mających uzasad
nienia historycznego. Zbyt posunięte ten

dencje modernizacyjne spowodowały 
m in. zastąpienie dawnej zabudowy ulicy 
Szkolnej nowymi budynkami i wyburze
nie domów na Przedgrodziu, gdzie 
w przyszłości trzeba będzie je odbudo
wać przy zachowaniu odpowiednich pro
porcji i wzorców architektonicznych. Nie
mniej miasto Cheb należy dziś do najcen
niejszych zabytkowych miast-rezerwatów 
w Czeskiej Republice Socjalistycznej.

Karel Kibic 
(tłum. M. Gumkowska)

Autor artykułu inż. arch Karel Kibic, 
pracownik naukowy Wydziału Architek
tury Politechniki Praskiej, jest znanym 
i cenionym historykiem architektur/ 
i urbanistą. Zajmuje się przede wszyst
kim problemami rewaloryzacji zabytko
wych miast i co trzeba podkreślić ich 
dzieje oraz każdy dom kościół czy za
mek zna wyjątkowo dobrze Artykuł zo
stał napisany specjalnie dla ..Spotkań 
z zabytkami

Słownik niektórych terminów
W i r y d a r z ogród wewnątrz zabudowań klasztor
nych. otoczony krużgankiem
Szachulćowa konstrukcja drewniana kon
strukcja ścian nośnych wypełniona gliną lub cegłami 
Barok czeski zapoczątkowany w pierwszych 
latach XVIII w przez architektów, malarzy, rzeźbiarzy 
itd z Wioch i Austrii, przeobraził całkowicie wygląd 
miast czeskich i morawskich Oprócz wymienionych 
w artykule do najwybitniejszych przedstawicieli baroku 
należeli również G. Santini, K I D<enzenhofer (syn 
Krzysztofa). F. M Kańka
11 u z j o n i z m dążenie do jak najwierniejszego odda 
ma złudzenia rzeczywistości w malarstwie > rzeźbie 
(druga połowa XVII i XVIII w )
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Praskie 
fontanny

Wiele juz napisano na temat Pragi, jej historii 
i architektury, a jednak dalej uchodzi za miasto 
pełne zaskakujących niespodzianek. Należą do 
nich np. emblematy na kamienicach, portale, 
ogrody, kompozycje architektoniczne itd. Do 
takich ciekawostek należą również praskie fon
tanny, studnie i ozdobne zbiorniki wodne, któ
rym - jak dotąd - nikt nie poświęci! odrębnej 
publikacji. Jedynie praca 0. Mullera z lat 
1935-1938 przedstawia bardzo dokładnie ów
czesny stan praskich studni i fontann, ale po- 
zostaje ona do dzisiaj w rękopisie. Należy pod
kreślić. że studnie i fontanny mają nie tylko 
znaczenie historyczne i artystyczne, lecz stano
wią także jeden z elementów otaczającego nas 
środowiska. Znajdują się nie tylko w starej Pra

dze, ale również w jej nowszych dzielnicach, 
a pewna ich liczba przypada na osiedla przyłą
czone do Pragi po 1974 r.
Liczne studnie zwłaszcza w obrębie praskiego 
zamku, na Małej Stranie i Starym Mieście od
znaczają się wybitnymi wartościami artystycz
nymi. Niektóre z nich od lat już nie działają i być 
może nie jeden z miłośników zabytków Pragi 
byłby zaskoczony dowiadując się, że dzieła 
sztuki uważane np. za rzeźby lub kolumny - to 
dawniejsze studnie, bowiem dziś w niczym ich 
już nie przypominają. Przykładem jest choćby 
kolumna na górnym rynku małostrańskim: do
piero w wyniku szczegółowego przeglądu i ana- 
I izy napisów łacińskich zdobiących ją wraz z bo
gatymi ornamentami, można było domyśleć się 
pierwotnego przeznaczenia obiektu. Również 
u stóp rzeźby św. Jana Chrzciciela na Placu 
Maltezskim tryskała niegdyś woda - źródło dla 
okolicznych mieszkańców. Dociekliwy space
rowicz nieraz zatrzymywał się przed godnym 
uwagi obiektem w pobliżu Biblioteki Państwo
wej. przy ul. Seminaryjnej. Paradoksem jest, że

1 Studnia z rzeźbą św Jana Chrzciciela na 
Placu Maltezskim. proj. FM. Brokotf w 1715 r. 
(fot. J. Janatkova)
2. Studnia na górnym rynku Malej Strany 
z rzeźbą Przenajświętszej Trójcy z 1715 r., proj. 
G B. Alliprandi (fot. J. Janatkovś)
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z fontanny tej. zaprojektowanej przez arch. L. 
Machonia (ostatnio zajmował się przebudową 
Klementinum), nigdy nie zaczęła tryskać woda. 
Niedaleko stąd, na Placu Dr. Vacka znajduje się 
urokliwa fontanna „Tereska" (Wełtawa), dzieło 
V. Prachnera (1782-1832), z którą wiążą się 
różne legendy. Nie możemy przedstawić tu 
wszystkich ciekawostek, tak zajmujących 
w czasie przechadzki, której celem jest pozna
nie praskich studni. Pamiętać należy, że liczne 
z nich zmienity'swe miejsca, jak np. Fontanna 
Lederera (Wimmera) na Rynku Węglowym 
(Uhelny trh) czy Niedźwiedzia Fontanna na Pla
cu 14 Października (nam. 14 Rijna) na Smicho- 
wie. Niektóre znalazły się nawet w lapidarium, 
jak np. studnia Krocina, która dawniej stała na 
Rynku Staromiejskim.
Fontanny praskie z pewnością nie są tak znane, 
jak rzymskie, lecz mają ogromne znaczenie dla 
stolicy Czechosłowacji. Nie posiada ona bo
wiem tak bogatych źródeł wodnych, jak antycz
na metropolia, potrzebuje więc - przede wszys
tkim w lecie - ożywienia jej obszarów stale 
tryskającą wodą. A zatem nie dziwi fakt, że 
w czerwcu 1977 r. kierownictwo Rady Narodo
wej miasta Pragi przyjęło rozporządzenie, które 
nałożyło na Praski Ośrodek Państwowej Opieki 
nad Zabytkami i Przyrodą obowiązek opraco
wania spisu, który objął 355 studni, fontann 
i ozdobnych zbiorników wodnych. Konkretnym 
rezultatem dotychczasowych prac w tej dziedzi
nie jest uruchomienie w ciągu trzech lat 33 
studni W końcu 1980 r. działały 143 zaś na 

naprawę i uruchomienie czekało 71. Pozostałe 
57 obiektów jest w takim stanie, że nawet 
w przyszłości nie będzie można liczyć na ich 
wykorzystanie zgodne z pierwotnym przezna
czeniem, lecz będą pełniły jedynie funkcję de
koracyjną. Zarejestrowane w spisie 84 fontanny 
i studnie znalazły się tam z racji swej utylitarnej 
funkcji, nie odznaczając się ani szczególnymi 
wartościami artystycznymi, ani ciekawym usy
tuowaniem. W ich wypadku nie będą potrzebne 
działania zabezpieczające
Z punktu widzenia planowania przestrzennego 
studnie rozmieszczone są w następujący spo
sób: większość - 220 obiektów - znajduje się 
w obrębie praskiego rezerwatu miejskiego, po
za Pragą - 130 obiektów, a w osadach przyłą
czonych do Pragi po 1974 r. - 5 obiektów.
Znaczenie studni i fontann oraz ozdobnych 
zbiorników wodnych zostało jeszcze bardziej 
podkreślone uchwałą Rady Narodowej miasta 
Pragi (nr 160 z 1979 r.). która podejmuje proble
matykę środowiska naturalnego. W oparciu 
o ten materiał sformułowany został program ich 
konserwacji. Zadanie zostało wykonane w 1980 
r. i jest rezultatem kilkuletniej pracy Praskiego 
Ośrodka Państwowej Opieki nad Zabytkami 
i Przyrodą. Program był przedyskutowany z 75 
inspektorami zajmującymi się praskimi fontan
nami i ozdobnymi zbiornikami wodnymi, a ich 
uwagi zostały uwzględnione przy opracowaniu 
kolejnych postanowień. W siódmej pięciolatce 
odremontowane zostaną 22 obiekty. Jest to 
liczba mniejsza niż w okresie ubiegłym, lecz 

3. Fontanna Lederera (tzw. Fontanna Wimme
ra) wzniesiona w 1797 r. na zamówienie przed
siębiorcy J. Wimmera. rzeźbił F.X. Lederer; od 
1951 r. znajduje się na Targu Węglowym (fot. J. 
Janatkovó)

4. Tzw. Śpiewająca fontanna na terenie Belwe
deru z lat 1558-1568; dzieło odlane przez 
brneńskiego ludwisarza T Jarosza (fot. K. 
Plicka)

5. Fontanna J. Plecznika z 1929 r. na trzecim 
dziedzińcu Zamku Praskiego; kopia rzeźby go
tyckiej św. Jerzego wykonanej przez braci Je
rzego i Marlina z Koloszwaru w 1373 r. (oryginał 
nr Galerii Narodowej) (fot. V. Fyman)
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prace konserwatorskie przy bogato zdobionych 
obiektach zawsze są żmudne i skomplikowane. 
Jednym z elementów działań było poznanie 
przyczyn nie funkcjonowania niektórych stud
ni. Jest to jeden z trudniejszych problemów, 
przede wszystkim wiążący się z niedostatkiem 
środków budowlanych. Dlatego też powstała 
propozycja sformułowania odpowiedniego roz
porządzenia, które zostałoby przedłożone Ra
dzie Narodowej miasta Pragi. Poważne znacze
nie przy uruchamianiu studni i przeprowadza
niu ich napraw ma nadzór budowlany, do które
go zobowiązane są odpowiednie wydziały bu
downictwa okręgowych rad narodowych. Do 
akcji ratowania studni i fontann przyłączyli się 
również ludzie, którzy społecznie pomagali nie 
tylko przy sporządzaniu spisu, ale także przy 
systematycznym nadzorowaniu ich funkcjono
wania.
Od wszystkich kochających nasze piękne mias
to zależy, abyśmy przywrócili urok placom, par
kom i ogrodom, gdzie tryskająca z fontann 
woda dawała ludziom radość i przynosiła ko
rzyści przez stulecia.

Petr Herman

(tekst i zdjęcia otrzymaliśmy od redakcji 
kwartalnika .Pamatky a pFiroda" 
w Pradze: tłum. M. Gumkowska)
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zbiory i zbieracze

Cynowe
poszukiwania

i

Nie pamiętam dokładnie kiedy to 
było, gdy ktoś oglądający zebrane 
przeze mnie przedmioty cynowe 
postawił pytanie: „od jak dawna 
właściwie Pan to już zbiera9". To 
zasadniczo proste pytanie okazało 
się bardzo trudne i zmusiło do za
stanowienia, czy w ogóle mogę i od 
kiedy nazywać się „zbieraczem", 
a nie „posiadaczem zbioru". Aby 
lepiej wyjaśnić te wątpliwości mu
szę powrócić do pierwszych lat po
wojennych. kiedy rozpoczynałem 
pracę jako kierownik stacji obsługi 
i naprawy samochodów jednego 
z ówczesnych centralnych za
rządów.
Po latach wojny i okupacji wię
kszość ludzi włączała się czynnie 
przede wszystkim do odbudowy 
przemysłu, na później pozostawia
jąc sprawy wiążące się z kulturą 
i historią. Stąd też na wiele przed
miotów patrzyło się przez pryzmat 
ich czasowej przydatności, a nie 
właściwego przeznaczenia. Często, 
niestety, o wykorzystaniu obrazu 
decydowała możliwość zasłonięcia 
nim dziury wybitej w murze przez 
artyleryjski pocisk czy brakującej 
szyby w oknie hali fabrycznej. 
Podobne też są dzieje mojego zbio
ru przedmiotów cynowych. Zainte
resowania matematyczne, nauka na 
wydziale budowy maszyn w szkole 
im. Wawelberga i Rotwanda, oraz 
samochodziarskie tradycje rodzin
ne ukształtowały mój stosunek do 
otoczenia. Na pewno nie byłem 
wówczas wrażliwy na to wszystko, 
co mnie otaczało. Liczyło się jedy
nie to, co dawało się aktualnie za
stosować i wykorzystać w tym oto
czeniu i w moim zawodzie. Ówczes

ne olbrzymie trudności materiało
we kazały więc na przedmioty cyno
we patrzeć jak na materiał koniecz
ny przy naprawie chłodnic, uzupeł
nianiu niedokładności karoserii sa
mochodowych. czy' składnik stopu 
łożyskowego.
Dzięki wielu kierowcom, którzy

j 

wracając ze służbowych podróży na 
zachód kraju przywozili „coś" cy
nowego, na tym odcinku trudności 
zaopatrzeniowych prawie nie od
czuwaliśmy. Stąd też przez moje 
biurko w drodze do tygla przewinę
ło się sporo kubków, figurek, tale
rzy, dzbanów i kufli. Jedne z nich, 
przydatne aktualnie jako pojemniki 
na ołówki i spinacze lub też spode- 
czki pod szklanki czy inne biurowe 
drobiazgi, uniknęły przetopienia. 
Gdy w latach pięćdziesiątych że
gnałem się z pracą w sektorze uspo
łecznionym. stały się one zacząt
kiem zbioru i pamiątką po ludziach 
życzliwych i bliskich, z którymi 
przeżyłem lata trudnych i znojnych 
dni kształtowania się nowej pańs
twowości. Ale zanim to nastąpiło 
przywożone przez kierowców 
przedmioty cynowe dały mi jeszcze 
wiele tematów do poszukiwań 
i przemyśleń.
Pierwszy problem wyniknął z faktu 
że na większości tych przedmiotów 
poza napisami w języku niemieckim 
były wyciśnięte różne znaki, wśród 
których dosyć często powtarzała 
się litera „W”. Należy pamiętać, że 
działo się to w pierwszych latach 
powojennych, me było czynnych bi
bliotek ani pracowni muzealnych, 
trudno było znaleźć ludzi kompete
ntnych. Wówczas jeden z zegarmis
trzów, naprawiający szybkościo
mierze samochodowe, wysunął 
przypuszczenie, że litera „W” może 
oznaczać skrót słowa „Witwo" - 
wdowa. Dawniej obowiązywał bo
wiem przepis, że wdowa może pro
wadzić po śmierci mistrza jego war
sztat. ale musi fakt tej zmiany za
znaczać na zbywanych przedmio
tach.
Wydawało się to prawdziwe, mirno 
że przedmioty przywożone były 
głównie z terenu Dolnego Śląska 

i rejonu Wrocławia. Niemiecki szo
winizm wykluczał możliwość zna
czenia miasta Breslau literą „W", 
gdyż mogło by to sugerować polski 
Wrocław. Sama zaś treść niemiec
kich napisów nic do tematu nie 
wnosiła. Były to okolicznościowe

1. Konew na mleko z 1856 r. sygno
wana literą „W”
2. Talerz owalny do zbierania dat
ków w kościele z XVIII/XIX w
3. Dzbanek z trybowanym korpu
sem, wyrób saksoński po 1816 r.
4. Miarka litrowa z XIX/XX w.
5. Secesyjna popielniczka „Keyse- 
rzinn"



dedykacje z okazji ślubu czy 
chrzcin, życzenia, aby pity trunek 
dobrze smakował i służył zdrowiu, 
lub inicjały i daty. Te ostatnie swą 
rozpiętością samą sprawę trochę 
gmatwały. Wszystko to razem spra
wiało wrażenie że klucz tkwi we 
..wdowach" i przez ich rozszyfro
wanie tajemnica zostanie wyjaśnio
na. Znaczna ilość cynowych przed
miotów sygnowanych literą „W" 
sugerowała, że swą konwisarską 
działalność „wdowy" rozpoczęły 
po wielkiej klęsce lub przebytej woj
nie. na której musiała zginąć wię
kszość męskiej ludności.

Rad nie rad zabrałem się do werto
wania podręczników historii aby 
ustalić, gdzie i kiedytakie zdarzenia 
miały miejsce. Ale klucz okazał się 
nie od tego zamka. Jeśli swą wiel
kością i okrucieństwem pasowała 
do „wdów" wojna, to nie korespon
dowała ona ani z terenem, ani 
z. okresem datowania samych 
przedmiotów. Fiaskiem też skoń
czyło się śledzenie pomorow zaraz 
i powodzi oraz innych klęsk mesio- 
nych przez naturę, tym bardziej ze 
kobiety miały w tym wypadku takie 
same możliwości przeżycia, jak 
i mężczyźni. Trzeba więc było całą 
tajemniczą sprawę na jakiś czas po
zostawić w zawieszeniu, zapisując 
jedynie na swoją korzyść dosyć po
wierzchowne poznanie historii lu
dów i krajów ościennych.

Szczytem szczęścia wydało mi się 
zdobycie szesnastego tomiku bi
blioteki zbieraczy starożytności na
pisanej przez ówczesnego kierow
nika drezdeńskiego muzeum rze
miosł artystycznych K.Berlinga 
i wydanego w 1919 r. pt. „Altes 
Zinn". I choć wertowanie tego 220 
stron liczącego opracowania za 
każdym razem sprawiało mi wiele 
radości, to jedrlbcześnie ugrunto
wywało przekonanie, że teraz wiem 
znacznie mniej natemat konwisars- 
twa niż wiedziałem przed rozpoczę
ciem dociekań, czyli praktycznie 
gdy... nic prawie nie wiedziałem na 
ten temat. Brzmi to wprawdzie ab
surdalnie, ale podchodziłem do 
sprawy wiedząc, że przedmioty cy
nowe są uzyskiwane techniką odle
wania stopionego materiału i póź
niejszego obrabiania mechanicz
nego lub ręcznego, jak ma to miej
sce przy przedmiotach lanych z brą
zu, spiżu, mosiądzu, czy nawet żeli
wa. Wyniesioną z „Wawelberga" 
praktyczną znajomość modelowa
nia. formowania i odlewania części 
maszyn postanowiłem obecnie wy
korzystać do samodzielnego zro
bienia kopii cynowego dzbana raj

ców miasta Ratyzbony (Regens
burg). wykonanego w 1453 r. przez 
konwisarza Hasa Cuncza.

Musiałem jednak wcześniej zgłębić 
wiele wątpliwości, jakie zasiała 
w mej głowie ta niepozorna książe
czka K. Berlinga. A nie należało to 
do najłatwiejszych, ponieważ autor 
w swej pracy wiele spraw porusza, 
ale nie wyjaśnia ich w pełni. Wynika 
to chyba z faktu, ze choć był on 
dobrym i uznanym w świecie kolek
cjonerskim znawcą spraw 
konwisarskich, to nie wykroczył 
w swych dociekaniach, jak przypu
szczam. poza wiedzę teoretyczną 
i nie sprawdzi! swych informacji 
praktycznie. Podanych jednak 
przez Berlinga 30 tytułów wcześnie
jszych opracowań, głównie regio
nalnego konwisarstwa, było już ja
kimś drogowskazem, lecz ich brak 
w bibliotekach specjalistycznych 
nie sprzyjał pogłębieniu wiadomoś
ci i rozwianiu wcześniejszych wąt
pliwości. Musiałem więc szukać in
nych źródeł informacji, uczyc się 
korzystania z bibliotecznych i mu
zealnych katalogów, odwiedzać lu
dzi mogących ukierunkować moje 
poszukiwania Efektem tego było 
dotarcie do dwóch dużych opraco
wań i ślęczenie przez ładnych kilka 
dni w Muzeum Narodowym w War* 
szawie nad siedmiotomowym dzie
łem Erwina Hmtze o konwisarstwie 
niemieckim, oraz kilku dni w Mu
zeum Narodowym w Poznaniu nad 
trzema tomami Johannesa Gahln- 
ba?ka o konwisarzach Litwy, Łotwy. 

Estonii, Finlandii i carskiej Rosji. 
Jednak zebrane z takimi trudnoś
ciami materiały stanowiły klasyczny 
„groch z kapustą”. Poszczególne 
informacje były rozbieżne w czasie, 
niektóre urywały się w połowie 
okresów historycznych, inne doty
czyły terenów, których nazewnic
two nie figurowało w podręczni
kach geografii, występowały imiona 
władców, które nie pasowały do 
znanych powszechnie podziałów 
terytorialnych Europy. Przybity tym 
wszystkim odłożyłem rozwiązanie 
tej łamigłówki do czasu zebrania 
odpowiednich materiałów history
cznych i geograficznych. Ponieważ 
wszystkie dotychczasowe moje 
ustalenia pochodziły ze źródeł nie
mieckich wielką pomocą okazał się 
zdobyty 17-tomowy „Brockhaus 
Konversations-Lexikon" z 1902 r. 
(brak niestety tomu 11 obejmujące
go hasła Lech-Morawia). Teraz mo
gę powiedzieć z całą szczerością, 
że gdybym będąc w gimnazjum wie
dział, jakie w przyszłości napotkam 
trudności, sprawiałbym o wiele 

mniej kłopotów nauczycielom 
przedmiotów humanistycznych...

Z wykonaniem kopii dzbana cyno
wego miałem trochę trudności spo
wodowanych rozbieżnością teorii 
i praktyki. W każdym razie powo
dzenie samego przedsięwzięcia 
przywróciło mi wiarę, że konwisars- 
two jest do opanowania. Postano
wiłem jednocześnie wracać do 
spraw historyczno-teoretycznych 
jedynie w wolnych chwilach i z fak
tycznej potrzeby, gdy będę napra
wiał lub konserwował jakiś przed
miot W tym okresie ilość posiada
nych przedmiotów cynowych sto
pniowo rosła, lecz dostarczane 
przez zupełnie przypadkowych lu
dzi nie przedstawiały wartości wię
kszej niz materiał użyty do ich wy
tworzenia. Również stan takich 
przypadkowych zdobyczy budził 
wiete zastrzeżeń. Wymagały one 
różnych zabiegów konserwacyj
nych, renowacji fragmentów, częs
to uzupełnień. I w tym wypadku sta
nąłem po raz któryś z przed przed
murem, którego forsowanie,.z mar
szu" było niemożliwe. Zdobywana 
na temat historii sztuki literatura 
zawierała tak wiele różnych, wów
czas dla mnie niezrozumiałych 
określeń i stwierdzeń, że trzeba by
ło zabrać się do dalszego samoksz
tałcenia. I trzeba powiedzieć, że 
w miarę uzupełniania tych wiado
mości topniał powoli mój matema
tyczno-techniczny stosunek do 
otoczenia, rodziło się coś nowego, 
jakiś odczuciowy. a nie ujęty regu
larni i zasadami punkt widzenia 
spraw i ludzi. Wiele kwestii zamazy
wało się w przestrzeni tracąc swe 
wyraźne kontury arytmetycznego 
początku i końca, nakładały się one 
na siebie i zacierały.
W latach sześćdziesiątych udało mi 
się nawiązać kontakty z kilkoma 
czynnymi konwisarzami zachod
nioeuropejskimi. Przy okolicznoś
ciowych wymianach grzeczności 
przekazywaliśmy sobie pewne in
formacje zawodowe o stanie zbio
rów i ciekawostkach. Ponieważ kil
ku z nich było jednocześnie wydaw
cami książek o konwisarstwie, prze
kazałem im również nasze muzeal
ne roczniki traktujące o tym rzemio
śle w Polsce. To bardzo pogłębiło 
nasze stosunki, uatrakcyjniło za
kres przekazywanych wiadomości, 
wzbogaciło wymianę. Powoli rosła 
moja biblioteczka, która obecnie li
czy ponad 50 pozycji na temat kon
wisarstwa Rosło również zaintere
sowanie naszymi zbiorami i chęć 
ich publikowania. Ukoronowaniem 
tego jest wydana przed kilkoma laty 

przez Philippe Boucaud i Claude 
Fregnac książka „Les etams" za
wierająca kilkanaście ilustracji cie
kawszych przedmiotów z kolekcji 
naszych muzeów i cały rozdział in
formujący o konwisarstwie w Pol
sce. Monachijski kolekcjoner i kon- 
wisarz. od wielu lat nieżyjący już 
Ludwig Mory zamierzał w swym ko
lejnym wydaniu książki ..Schónes 
Zinn"’ znacznie rozbudować dział 
informacyjny, powiększając go po 
raz pierwszy o wiadomości z Polski. 
Zacząłem również otrzymywać listy 
od rożnych ludzi z prośbą o pomoc 
w uzyskaniu naszych muzealnych 
katalogów przedmiotów cynowych, 
gdyż składane przez nich zamówie
nia na zagranicznych targach książ
ki nie są realizowane.

Coraz liczniejsze kontakty z ludźmi 
o podobnych zainteresowaniach, 
bardzo życzliwy do moich kłopotów 
stosunek pracowników muzeów, 
ich samozaparcie w marnowaniu 
cennych godzin na rozmowy, de
monstrowanie zbiorow. wertowa
nie bibliotek - godne są podziwu i 
wielkiej wdzięczności z mojej stro
ny. którą serdecznie im tu wyrażam 
Dzięki takim kontaktom i stosun
kowi ludzi moje wiadomości kon- 
wisarskie zostały uporządkowane i 
pogłębione, została poszuflad
kowana wiedza samouka i miłośni
ka zapomnianego rzemiosła prze
żywającego w całej Europie swój 
renesans.

W tym czasie nabierałem coraz wię
kszej wprawy i umiejętności w na
prawianiu przedmiotów cynowych. 
Zaczęły procentować uprzednio 
bezładnie gromadzone informacje, 
układać się w logiczną całość, mieć 
praktyczne znaczenie w pracy kon
serwatorskiej. Gromadzona litera
tura, jej część ikonograficzna za
częły stanowić podstawowy mate
riał w pracy zawodowej, dokument 
słuszności naprawy czy rekon
strukcji. prawidłowości oceny przy
należności przedmiotu do okresu 
lub regionu To chyba od tego okre
su mogę zacząć zaliczać się do nie
licznego grona zbieraczy, a nie je
dynie posiadacza zbioru. Jestem 
szczęśliwy, że przez moje ręce prze
szły tysiące przedmiotów cyno
wych, że wiele z nich udało mi się 
przypisać konkretnemu mistrzowi, 
że setki konserwując i naprawiając 
udało mi się zachować dla potom
nych... -----------------------------

I Andrzej Sadowski |

(Na tym urywa się rękopis przygoto
wywanego dla „Spotkań z zabytka
mi'' artykułu Andrzej Sadowski 
zmarł w 1981 r.)
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rozmaitości

Z dziejów radia w Łodzi

Dnia 1 lutego 1925 r. o godz. 18.00 
na fali długości 350 m usłyszano po 
raz pierwszy w Polsce program ra
diowy nadany dla szerokiego ogółu 
przez entuzjastów z Polskiego To
warzystwa Radiotechnicznego 
w Warszawie. Do tego momentu 
pracowały w Polsce jedynie radio
stacje wojskowe, telekomunikacyj
ne i amatorskie. W chwili urucho
mienia tej pierwsze) polskiej regu
larnej stacji radiofonicznej, w in
nych krajach europejskich praco
wały juz 123 stacje nadawcze 
Pierwszy w świecie nadajnik radio
foniczny uruchomiono 2 listopada 
1920 r. w Pittsburgu w USA. a w Eu
ropie regularne programy radiowe 
nadawała Moskwa od 19 marca 
1922 r Radiostacja PTR w Warsza
wie nadawała początkowo 1 godzi
nę dziennie, potem 2 godziny wie
czorami dla zaledwie 170 abonen
tów. z Warszawy jedynie bo moc 
nadajnika wynosiła tylko 500 W. 
Spółka Akcyjna „Polskie Radio" 
(powstała w 1924 r.) uruchomiła 
w Warszawie 18 kwietnia 1926 r. 
radiostację o mocy 1.5 kW i ten fakt 
niektórzy traktują jako oficjalny po
czątek radiofonii w Polsce. Tę ra
diostację można było usłyszeć przy 
użyciu lampowych radioodbiorni
ków w Lodzi i innych miastach Pol
ski, np. w Krakowie. Lódż była na
wet na granicy zasięgu odbiorni
kiem detektorowym słuchawko
wym, tak popularnym przed wojną. 
Dopiero jednak uruchomienie 
w Warszawie w Forcie Mokotow
skim 2 stycznia 1927 r. radiostacji 
o mocy 10 kW. nadającej program 
na fal i 1115 m. spowodowało wzrost 
liczby abonentów w Lodzi w 1927 r 
było ich 883, a w grudniu 1929 r.
5910 Dnia 2 lutego 1930 r. rozpo
częta pracę - jako siódma w Polsce 

radiostacja w Lodzi; miała moc 
nie przekraczającą 2 kW, ale 
wystarczało to do odbioru na słu
chawki detektorem w porze dzien
nej w zasięgu 10-15 km. zaś w nocy. 

szczególnie zimą, zasięg ten wzras
tał wielokrotnie. W grudniu 1930 r 
było zarejestrowanych w Lodzi już 
17 745 radioabonentów i liczba ich 
stale rosła.
Radiostację łódzką ulokowano 
w specjalnie wybudowanych po
mieszczeniach niewielkiego parte
rowego domku przy ul. Inżynier
skiej 14 (rog Wolowej) i tuż obok 
wzniesiono dwa stalowe maszty wy
sokości 30 m każdy na Których za
wieszono na izolatorach antenę ty
pu „teowego'. czyli w kształcie lite
ry T. Radiostacja łódzka nadawała 
początkowo na długości fali 250 
m z mocą 1.5 kW, potern zmieniono 
długość fali na 224 m i moc podnie 
siono do 2 kW. Nie miała ona ani 
jednego studia, bo planowano, że 
będzie retransmitowata jedynie 
program warszawskiej stacji cen
tralnej, korzystając z linii telefonicz
nych lub początkowo bezpośrednio 
z nasłuchu. Dopiero 28 września
1930 r. Polskie Radio uruchomiło 
pierwsze specjalne połączenie ka
blowe rozgłośni radiowych właś
nie Lodzi z Warszawą. Na skutek 
żądań społeczeństwa Lodzi posta
nowiono nadawać również progra
my własne. Wyłom nastąpił 1 maja
1931 r. Potem nadawano systema
tycznie audycje lokalne, między in
nymi . Skrzynkę pocztową . lokalne 
komunikaty sportowe i gospodar
cze. w tym giełdowe, pogadanki Łó
dzkiej Rodziny Radiowej, audycję 
Wesoły dymek z komina, a także 
nader popularne koncerty zyczeń. 
Dopiero 2 lutego 1933 r. Lódz zosta
ła dopuszczona do programu ogól
nopolskiego. Od tego czasu audyc-

1 Budynek i maszt łódzkiej radio
stacji z 1930 r
2.3 Reklamy z ..Informatora Łódz
kiego na rok 1929'
4 Budynek łódzkiej radiostacji 
z 1939 r 

je słowne i muzyczne łódzkiej radio
stacji zaczęły gościć coraz częściej 
na antenie centralnej i innych roz
głośni w kraju. Nie wiemy niestety 
jak często, bo w łatach 1930 '936 
łódzka rozgłośnia nie prowadziła 
statystyki programowej Program 
Polskiego Radia do 1934 r. był na
dawany „na żywo . wyjątek stano
wiła muzyka, nadawana na ogoł 
z płyt gramofonowych dostarcza
nych do radia przez krajowe i zagra
niczne zakłady fonograficzne bądź 
firmy prowadzące sprzedaż płyt 
Były to tak zwane płyty twarde, znaj
dujące się w powszechnym użytku

Pierwsze urządzenie do nagrywa
nia dźwięku pojawiło się w rozgłoś
niach pod koniec 1934 r Była to 
aparatura Neumana do nagrywania 
dźwięku na płytach gramofono
wych tzw. miękkich lub decylito- 
wych W 1935 r. pojawiła się pierw
sza aparatura do nagrywania 
dźwięku systemem Stille'a - nośni
kiem dźwięku była taśma stalowa. 
Krążek takiej taśmy dla 
20-minutowego nagrania wazyl 8 
kg.
W 1936 r. Lodź otrzymała prowizo
ryczną rozgłośnię w wynajętym do
mu przy ul. Radwańskiej 70 (obec-
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nie Świerczewskiego), wyposażoną 

w dwa niewielkie studia radiowe, 
stacja nadawcza nadal dzialaia 
w starym pomieszczeniu przy ul. 
Inżynierskiej 14. Wkrótce jednak 
zdecydowano o nowych inwesty
cjach i 15 kwietnia 1937 r. przy ul. 
Narutowicza 130 rozpoczęto budo
wę obiektu mieszczącego zarówno 
nowoczesne, wygodne studia ra
diowe, jak i aparaturę 10 kW stacji 
nadawczej. Oficjalne otwarcie 
i przekazanie do eksploatacji naj
nowocześniejszej na owe czasy 
rozgłośni i stacji nadawczej nastą
piło 2 marca 1939 r. Gmach rozgłoś
ni (istniejący do dziś), wybudowa
ny w najwyższym punkcie miasta 
w ówczesnych granicach, miał ku
baturę 7500 m3 i m.in. 5 studiów 

radiowych. Na działce o powierzch
ni 8000 m2, w odległości kilkunastu 

metrów od budynku rozgłośni, 
wzniesiona została antena nadaw
cza nowego typu w postaci 
pojedynczego odizolowanego ma
sztu wysokości 52 m. Osiągnięto 
zaptanpwaną moc 10 kW w antenie, 
co pozwoliło na odbiór programu 
radiowego w całym niemal okręgu 
łódzkim.
W Lodzi po okresie kryzysu 1933 r. 
nastąpi! wzrost liczby abaonentów 
radiowych, np. na koniec roku 1932 
było ich 18083.1933-17828.1934 - 
19306. 1935- 23101,1936-32356 
i prawie 50 tys. w połowie roku 1939. 
W całym kraju było na dzień 31 
sierpnia 1939 r. 1 100 000 abonen
tów. z czego odbiorniki lampowe 

posiadało 676 800 abonentów - 
62%, a reszta - 423 200 odbiorniki 
detektorowe - 38%.
W 1938 r, rozgłośnia łódzka nadała 
około 1200 godzin programu włas
nego, a łącznie z audycjami retrans- 
mitowanymi około 5000 godzin. 
Ciekawe jest porównanie kosztów 
technicznych jednej godziny pracy 
radiostacji w Lodzi -15,35 zł - z in
nymi miastami: w Krakowie - 21,60 
zł, w Katowicach - 28,70 zł, w Po
znaniu - 35,45 zł, w Toruniu 42,20 
zł. w Warszawie - 120,62 zł.
W dniu 31 sierpnia 1939 r. Łódź była 
lednąz 10 rozgłośni radiowych Pol
skiego Radia o znaku wywoław
czym SP-7, mocy 10 kW, zasięgu na 
detektor 45 km, nadającą na dłu
gości fali 224 m, czyli częstotliwości 
1339 kHz.
W tragicznym wrześniu 1939 r. do 
chwili wkroczenia hitlerowców za
łoga łódzkiej radiostacji nadawała 
normalne programy oraz komuni
katy wojenne i alarmy lotnicze. 
W okresie okupacji Niemcy używali 
radiostacji do celów wojskowych, 
a uciekając przed Armią Radziecką 
19 stycznia 1945 r. bardzo poważnie 
uszkodzili budynek rozgłośni, apa
raturę i maszt nadawczy, wysadza
jąc je w powietrze dosłownie na 
dwie godziny przed opuszczeniem 
miasta
W wolnej Lodzi pracownicy radia 
w marcu 1945 r. podjęli odbudowe 
rozgłośni przy ul. Narutowicza 130, 
ale wcześniej uruchomili prowizo
ryczną aparaturą przy Al. Kościusz

ki 40, rozpoczynając nadawanie 
programów przez sieć głośników 
ulicznych oraz kablem do Warsza
wy. Odbudowana rozgłośnia rozpo
częła nadawanie na fali o długości 
224 m od dnia 29 września 1945 r. 
z mocą 8 kW, a po oficjalnym jej 
otwarciu 21 października 1945 r. już 
z mocą 10 kW. Używano nadal 
przedwojennego sygnału rozgłośni 
napisanego w formie czterogłoso
wej kadencji harmonicznej na gita
rę. który ułożył inż. Jarosław Boł- 
dok. Sygnału tego używamy do 
dziś. Ciekawostką jest, że począt
kowo chciano nadawać jako sygnał 
łódzkiej radiostacji gwizd syreny, 
ponieważ wydawało się, że sygnał 
ten odpowiadać będzie fabryczne
mu charakterowi miasta. Okazało 
się, że źle brzmi dla ucha i postano
wiono skomponować ów melodyjny 
sygnał odtwarzany mechanicznie. 
Niemal cały program, w tym i trans
misje terenowe, nadawane były „na 
żywo”. Dopiero pod koniec 1947 r. 
rozgłośnia otrzymała pierwszy ma
gnetofon (typu ..Dora") do nagry
wania reportaży w terenie,a w mar
cu 1949 r. zainstalowano w rozgłoś
ni pierwsze stanowisko magnetofo
nowe złożone z dwóch magnetofo
nów EMI. Dnia 1 października 
1949 r. rozgłośnia otrzymała wóz 
transmisyjny i w 1952 r. - drugi.
Ze względu na niekorzystne warun
ki emisji programu z dotychczaso
wego masztu przy ul. Narutowicza 
130 postanowiono zlikwidować go 
i wybudować dwa nowe obiekty - 

s

5. Strona tytułowa jednodniówki 
z 1946 r.
6. Igor Sikiryckl spiker łódzkiej 
rozgłośni PR w 1946 r
7. Kierownik Wydziału Literackie
go PR w Lodzi Marian Piechal
8. Przed mikrofonem Mieczysława 
Ćwiklińska (zdjęcia autora)

na Stokach i wzgórzach pod Tuszy
nem, tuż pod Łodzią. Już 29 kwiet
nia 1961 r. przekazano uroczyście 
do użytku nowe urządzenia nadaw
cze pod Tuszynem, pracującez mo
cą 50 kW na częstotliwości 1367 
kHz, czyli długości 219.6 m, na ante
nie tzw. półfalowej. Ośrodek nada
wczy na Stokach pracował na dłu
gości fali 202,2 m z częstotliwością 
1484 kHz. Na placu obok gmachu 
przy ul. Narutowicza 130 powstają 
nowe obiekty, m.in. duże studia mu
zyczne i kameralne. Dnia 22 czerw
ca 1968 r. nastąpiło oficjalne otwar
cie ośrodka nadawczego w Zy- 
grach. Nadaje on nie tylko I pro
gram TV. ale i program radiowy na 
falach ultrakrótkich UKF.
Zwiększyła się liczba abonentów ra
diowych: w 1956 r. było ich 138 tys., 
w 1965 -192 tys., czyli 258 na 1000 
ludności, w 1973 - 201 tys., czyli 259 
na 1000 ludności (konkurencja TV), 
w1974 -207tys., zatem 263 na 1000 
mieszkańców, zaś w 1977 r. - 268 
tys., czyli 327 na 1000 ludności, 
a abonentów telewizji 233 tys., czyli 
284 na 1000 mieszkańców.
Dnia 20 kwietnia 1973 r. o godz. 
12.10 usłyszeliśmy emisję pierwsze
go łódzkiego programu stereofoni
cznego na częstotliwości 68,51 
MHz. Obecnie łódzka rozgłośnia 
Polskiego Radia program lokalny 
nadaje tylko w zakresie UKF. czę
ściowo stereofoniczny i ma znaczny 
udział w programie ogólnopol
skim Mirosław Zbigniew

Wojalski
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Kaszubski 
cmentarz 

a

w Żarnowcu

chwili kasaty zakonu przez 
wtadze pruskie. Później za
budowania klasztorne 
i kościół przejęła parafia. 
Część pomieszczeń miesz
kalnych i gospodarczych na 
skutek zniszczeń została 
rozebrana. W 1946 r. w za
chowanych średniowiecz
nych budynkach na powrót 
zamieszkały benedyktynki. 
Według starych kronik kla

sztornych, wizytacji bisku
pich oraz sprawozdań 
z prac konserwatorskich 
prowadzonych w XIX w.naj
starszym miejscem grze
balnym w Żarnowcu była 
krypta p.w. św. Urszuli, 
znajdująca się w kościele. 
Okresowo spoczywały 
w niej zwłoki dowódcy 
wojsk krzyżackich - Fritza 
von Raveneck, który zginął 

w czasie bitwy pod pobli
skim Świecinem (1462 r.). 
Ma ogół grzebano w niej 
jednak tylko zakonnice. 
Kryptę zasypano w latach 
1846-1847 w czasie prac 
odwadniających i jedynym 
jej reliktem są tkwiące w po
sadzce płyty nagrobne. 
W czasie robót zwłoki zmar
łych zakonnic pogrzebano 
powtórnie na niewielkim.

Cmentarz - miasto umar
łych, miejsce, które kojarzy 
się ze smutkiem odejścia, 
powagą wobec spraw wie
cznych. Jest jednak na Po
morzu taki cmentarz, który 
w zwykły dzień rozbrzmie
wa śmiechem przychodzą
cych tu dzieci, a w Dzień 
Zaduszny - późnym wie
czorem - gregoriańskim 
śpiewem Znajduje się on 
w obrębie niewielkiej, ka
szubskiej wsi leżącej nad 
jeziorem znanym obecnie 
z budowy dwóch elektrow
ni: szczytowo-przepompo- 
wej oraz jądrowej.
Żarnowiec, bo o nim tu mo

wa, należy do najstarszych 
osiedli Pomorza Gdańskie
go. Według dotychczaso
wych badań początki osady 
sięgają VII w p.n.e W wie
kach od VII do połowy X nad 
jeziorem Żarnowieckim ist
niał gród będący przypusz
czalnie również pogańskim 
ośrodkiem kultu. Około 
1215 r. Żarnowiec, wraz 
z okolicznymi ziemiami, 
z rąk książąt pomorskich 
otrzymało założone w Oli
wie zgromadzenie cyster
sów. Zgromadzenie to w kil
ka lat później stało się fun
datorem zgromadzenia że
ńskiego, któremu oddano 
Żarnowiec jako uposaże
nie. Na przełomie XIII i XIV 
w. w obrębie osady zbudo
wane zostały dla cystersek 
pomieszczenia mieszkal
no-gospodarcze oraz koś
ciół. będący miejscem mo
dlitw zarówno zakonnic, jak 
i ludzi świeckich. Całość 
otoczona została murem. 
po którego północnej stro
nie założono folwark.
W XVI w., na skutek refor
macji, zgromadzenie cys
tersek uległo rozwiązaniu. 
Z końcem stulecia jego 
miejsce zajęły sprowadzo
ne z Chełmna benedyktyn
ki. Pozostały one w Żarnow
cu do roku 1834, tzn. do

i

1. Plan sytua
cyjny zespołu 
klasztornego
z cmentarzem 
w Żarnowcu
2. Południowa 
brama cmen
tarna z 1827 r. 
w głębi kościół 
i drzewa naj
starszej części 
cmentarza
3. Nagrobki
w kwaterze po
łudniowo-za
chodniej

4. Wschodnia 
brama cmen
tarna z 1827 r.
5. Aleja w naj
starszej części 
cmentarza
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7

założonym przypuszczalnie 
w XV lub XVI w. cmentarzu, 
który do końca XIX w. ota
czał kościół tylko z połud
niowej i wschodniej strony. 
Na jego terenie, przy murze 
wschodnim kościoła, stała 
kaplica grzebalna, rozebra
na w XVIII w. Po 1899 r. 
cmentarz został powię
kszony w kierunku północ
nym. zajmując leżący w po
bliżu ogród. Ogrodzenie 
wraz z trzema neogotyckimi 
bramkami: południową,
wschodnią i północną, wy
konano w latach 1872 
i 1907; przy części północ
nej ogrodzenia użyto cegieł 
pochodzących z rozbiórki 
zabudowań klasztornych, 
istniejącą do dziś nekropo
lę usytuowano przy za

chodnim krańcu wsi. 
w miejscu rozwidlenia dróg 
lokalnych wiodących do 
Wierzchucina. Odargowej. 
Łubkowa i Krokowej. Na osi 
wschód-zachód i północ- 
południe cmentarz ma dwie 
aleje wysadzane drzewami 
liściastymi, od południa 
krótką ścieżkę prowadzącą 
do kruchty kościelnej, zaś 
od wschodu i północy ro
dzaj obwodnicy prowadzą
cej wzdłuż muru kościoła 
i klasztoru oraz części pół
nocnego ogrodzenia cmen
tarza. Zarówno aleja jak 
i ścieżka dzielą cały teren 
na cztery nierównej wiel
kości kwatery porośnięte 
liściastymi drzewami. 
W najstarszej części połud
niowo-wschodniej są to

6. Ogólny widok cmentarza od 
strony północnej
7. Widok na cmentarz z bramy pół
nocnej
(zdjęcia: 2-4 7 A. Kolecki, 5,6 -A. 
Wolosewicz) 

majestatyczne klony i rozło
żysty dąb. Znajdujące się tu 
nagrobki w kształcie krzyży 
(kamiennych lub żeliw
nych) stojących na postu
mencie, pochodzą z przeło
mu IX i XX w. Nie ma już 
nawet śladów po wcześnie
jszych pochówkach, które 
najprawdopodobniej uległy 
stopniowej likwidacji. Jak 
wynika z akt kościelnych 
cmentarz ten istniał od wie
lu wieków i było to jedyne 
miejsce grzebalne na tere
nie wsi. I co ciekawsze - 
mimo że władze propono
wały nowe miejsce cmen
tarz pozostał na starym. Po 
prostu ,.wrósł" w tradycję 
i w świadomość miejscowej 
ludności, która tu pogrze
bała swoich bliskich 
i przodków.

Na skutek lokalizacji w po
bliżu cmentarza zarówno 
szkoły, jak i sklepów, jego 
teren jest miejscem space
rów dorosłych i dzieci, 
przez cmentarz wiodą drogi 
orszaków ślubnych, a pod 
jego mu ram i odbywają się 
każdego roku odpusty 
w dniu św. Anny i wówczas 
jest tu już zupełnie nieża- 
łobnie. Nawet forma współ
czesnych. nagrobków w ja
kiś sposób wiąże się z ży
ciem wsi - nawiązują one 
mianowicie do łodzi żaglo- 
wychj, używanych przez ry
baków Sporadycznie na 
stelach pojawiają się nawet 
kaszubskie ryte ornamenty. 
Typowo kaszubskie są na
zwiska zmarłych tak z XIX 
w., jak i z połowy obecnego 
stulecia - Baran, Łysk, Kur, 
Ceynowa i inne. Jedynie 
w części południowo-za
chodniej, gdzie bieleją dę
bowe krzyże zmarłych za
konnic. pojawiają się także 
groby z nazwiskami nie 
miejscowymi, a nawet ob
cymi np. pod wielką czarną 
płytą leżą zwłoki jakiegoś 
Węgra, który zauroczony 
wsią i zespołem klasztor
nym. zapragnął spocząć 
właśnie tutaj.

Godną podkreślenia cechą 
szczególną cmentarza ża

rnowieckiego jest panując 
tu niezwykły porządek. Sta
raniem miejscowego pro
boszcza młodzież szkolna 
często, a zwłaszcza przed 
Zaduszkami, czyści aleje 
i porządkuje wszystkie gro
by - także te opuszczone. 
W przeddzień Święta Zmar
łych na wszystkich grobach 
położone są kwiaty i zapa
lone świeczki. Gdy zapada 
zmrok migotliwe płomyki 
wyglądają jak stado rados
nych świetlików, a całe 
miejsce dzięki nieustającej 
pamięci i stałej obecności 
żywych, w niczym nie przy
pomina żałobnej nekropoli. 
Szczególnego nastroju do
dają również wyłaniające 
się z mroku postacie zakon
nic. które w dzień Zaduszek 
wychodzą z klauzury na 
cmentarz, aby śpiewać 
swoim zmarłym współtowa- 
rzyszkom.
Niestety, takich cmentarzy 
jak Żarnowiec nie jest zbyt 
wiele w naszym kraju. Przy
czyny tego zjawiska są róż
ne i nieraz bardzo złożone. 
Wydaje się, że generalnie 
winien jest temu brak ludz
kiej pamięci i wdzięczności. 
Przecież bez względu na 
kształt nagrobka czy język, 
jakim napisano tych kilka 
prostych słów: ,,urodzi! się. 
umarł" - pod każdą płytą 
leży taki sam człowiek, jak 
my, często związany ściśle 
z historią miejsca, z jego 
tradycją, zasłużony dla wsi 
czy miasta, dla kultury. 
Uwaga ta dotyczy zwłasz
cza cmentarzy poewange- 
lickich, których na Pomo
rzu było do lat sześćdziesią
tych obecnego stulecia sto
sunkowo dużo. Niestety, 
ulegają one stopniowej lik
widacji i całkowitemu nisz
czeniu bez rozpoznania ich 
wartości historycznej (np. 
cmentarze w Gdańsku, So
pocie czy Malborku). Wyda
je się, że, zainicjowana 
przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki akcja ewidencjono
wania wszystkich zabytko
wych cmentarzy winna za
pobiec dalszej destrukcji. 
W ślad za nią powinny pójść 
działania konserwatorskie 
- wpisywanie do rejestru 
zabytków i zakaz likwidacji 
wartościowych zespołów, 
względnie zabezpieczanie 
części nagrobków i kaplic, 
jeśli z przyczyn obiektyw
nych nie da się utrzymać 
miejsca w stanie pierwot
nym.

Hanna Domańska
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Szanowna Redakcjo!
Udało mi się zdobyć zeszyt 6 
.Spotkań z zabytkami" (...) 
Uważam, że największym walo
rem popularyzatorskim świet
nego pisma jest ukazywanie 
tych skromniejszych zabytków, 
na ogol nieznanych, ale jakże 
cennych dla krajobrazu i kultu
ry narodowe/. Właśnie te zabyt
ki są najbardziej narażone na 
wandalizm i bezmyślne nisz
czenie. Trudno wyliczyć straty, 
jakie ponieśliśmy w okresie już 
powojennym. Zniknęło wiele 
obiektów bardzo cennych, 
a nie wymagających wielkich 
nakładów na ich utrzymanie. 
Kiedyś w sprawę ochrony za
bytków zaangażowani byli tak
że nauczyciele Jednakże ogra
niczenie godzin nauczania 
przedmiotów humanistycz
nych we wszystkich rodzajach 
szkół i uczelni odbiło się także 
na poziomie kultury tej grupy 

zawodowej, która przecież po
winna ją propagować wszędzie 
tam. gdzie brak jest instytucji 
urzędowych.
Paradoksem jest, że w miarę 
napływu na prowincję ludzi wy
kształconych, np. architektów- 
profesjonalistów - krajobraz 
naszego kraju ulega stałej de
precjacji. Przykładem jest Dy
nów (woj. przemyskie) Miaste
czko zniszczone w czasie woj
ny. odbudowane zostało przez 
miejscowych murarzy, którzy 
uszanowali wszystko to. co za
chowało się Należy im posta
wić jeśli nie piątkę to czwórkę 
za rewaloryzację wypalonych 
kamienic, wykonywaną sposo 
bem niemal gospodarczym, ze 
skromnych środków miejskich 
Jednakże z chwilą ingerencji 
architekta powiatowego w po
łudniowo-wschodniej części 
rynku wyrosły monstrualne, 
standardowe bloki Zagubiona

Rynek w Dynowie

została skala i wyczucie propo
rcji. Należy dodać, że stanęły 
one na miejscu spalonych 
w czasie wojny niezwykle inte

resujących kamienic z podcie
niami. (...)

Józef Kędzierski
Bydgoszcz

Szanowna Redakcjo!
Zeszyt 8 Waszego informa
tora można zatytułować: ..o 
polskiej szkole dewastacji za
bytków" Bo jeśli podobno ist
nieje ..szkoła" konserwacji, to 
tym bardziej ma rację bytu 
..szkoła" ich dewastacji. Smut
na to szkoła", smutne są jej 
dzieje, a najsmutniejsze - efek
ty działalności. Po rozejrzeniu 
się w naszym krajobrazie, tym 
codziennym, wiejskim czy 
miejskim - bez różnicy, cisną 
się różne określenia: ..trage
dia". ..katastrofa". ..skandal", 
no i bezmyślność bezmyśl
ność i jeszcze raz bezmyślność 
oraz ludzka głupota Ochrona 
i ratowanie zabytków w naszym 
kra/u są piekielnie trudne, bo 
zawsze sprawy te były spycha
ne na sam koniec Nikt jeszcze 
żaden decydent nie potrafi! 
dbając chyba o własny stołek 
przedstawić sprawy ochrony 
zabytków w taki sposob. zęby 

ukazać całą nie zakłamaną, na
wet brutalną prawdę o tym, jak 
..wspaniale" dbaliśmy i dbamy 
o dobra kultury narodowej, ja
kie są tego efekty, a jakie mo
głyby być korzyści z ich rzeczy
wistej ochrony. Mam pretensję 
do kolejnych generalnych kon
serwatorów zabytków, do pra
cowników resortu kultury, do 
konserwatorów wojewódzkich, 
miejskich i tych z PKZ. Wszyscy 
oni być może na początku swej 
pracy byli zangażowani w spra
wę ochrony zabytków, ale 
w miarę upływu czasu, otacza
ni coraz gęstszą siecią przepi
sów. stawali się jednymi z wie
lu. co to przesiadują w zarę
kawkach przy biurku lub za 
mównicą na wielogodzinnych 
naradach, które nic nie wno
szą W chwili, kiedy zauwazy 
się. że ludzie ci nabierają cech 
zrutynizowanych. krótkowzro
cznych urzędasów należy im 
powiedzieć ..wara od zabyt

ków". Bo ochrona zabytków 
wymaga i wyobraźni, i fantazji, 
szerokiego spojrzenia, a prze
de wszystkim operatywności 
i elastyczności, owej świeżości 
w podejmowaniu każdej 
sprawy.
Uważam, że takich ludzi i każ
dego, który odpowiada za zni
szczenie czy dopuszczenie do 
zniszczenia zabytku - jeśli na
wet nie bezpośrednio, to po
średnio - należy piętnować 
i pokazywać: w TV, radio, pra
sie. Śmiało, kamerą i mikrofo
nem w twarz, po nazwisku. Dla
tego zeszyt 8 .. Spotkań z zabyt
kami" nie usatysfakcjonował 
mnie całkowicie - zbyt dużo 
w nim o zdewastowanych 
obiektach zbyt mało o lu
dziach. którzy do tego dopro
wadzili. Obok zdjęcia np. znisz
czonego pałacu powinno znaj
dować się zdjęcie winowajcy 
(-ów). Podobnie w telewizji, np 
w ciekawym i wartościowym 

skądinąd programie ..Ocalić od 
zapomnienia " Z Halota kryty
kuje stan zabytków, to jednak 
bardzo ogólnie, bez ukazywa
nia (dosłownie, kamerą) win
nych. Dlaczego pokazując np 
zniszczony zespół pałacowy 
nie docieka. ktozawinił?Myślę. 
że TV powinna pokazać także 
programy pn. ..Ocalić od za
pomnienia dewastatorów za
bytków"!
Różnych uwag i myśli po prze
czytaniu zeszytu 8 ..Spotkań 
z zabytkami" nasuwa się bar
dzo dużo. Dzięki Wam za to. że 
pokazaliście przynajmniej 
fragment tego najsmutniejsze
go z krajobrazów zdewasto
wanego krajobrazu kulturalne
go naszego kraju. Oby nie stał 
się wkrótce pustynią1
Z poważaniem

Mirosław Szuciński
Krakow

Szanowny Panie Redak
torze!
Z zainteresowaniem prze
czytałem w z. 8 1982 
..Spotkań z zabytkami" ar
tykuł Ryszarda Brykowskie- 
go poświęcony pierwszej 
polskiej wystawie etnogra
ficznej w Kołomyi w 1880 r. 
Jego autor popełnia w nim 
dwukrotnie pomyłkę twier
dząc najpierw, że Wincenty 
Pol był pierwszym wykła
dowcą etnografii na Uni
wersytecie Jagiellońskim 
w roku akademickim 
1851-1852, a dalej, że 
w 1851 r. na Uniwersytecie 
Jagiellońskim powstała 

pierwsza w kraju katedra et
nografii z Wincentym Po
lem jako wykładowcą. Otóż, 
jak dowodzi Janina Rosno- 
wska. autorka wnikliwej 
biografii W. Pola (..Dzieje 
poety". LSW, Warszawa 
1973) postanowieniem ce
sarskim Franciszka Józefa 
II z 8 listopada 1850 r. Win
centy Poll von Pollenburg 
(nazwisko rodowe poety 
nadane jego ojcu wraz ze 
szlachectwem) mianowany 
został profesorem nadzwy
czajnym geografii powsze
chnej. fizycznej i porówna
wczej Wszechnicy Jagiello
ńskiej. i że była to pierwsza. 

nie tylko w Polsce ale w ca
łej Europie, uniwersytecka 
katedra etnografii.
Pomyłka R. Brykowskiego 
wzięła się zapewne stąd, że 
W. Pol był i jest szeroko 
znany raczej jako poeta 
i badacz folkloru, a w mniej
szym stopniu jako geograf, 
choć znawcy tego przed
miotu doceniają jego wkład 
do tej dziedziny wiedzy. 
Faktem jest jednak, że W. 
Pol był profesorem geogra
fii UJ a nie etnografii.
Przy okazji pozwalam sobie 
stwierdzić, że zrealizowa
nie koncepcji zeszytu 8 
..Spotkań z zabytkami" po

legającej na tendencyjnym 
dobraniu materiałów obra
zujących nieumiejętność 
nieprawidłowość i szkodli
wość poczynań z zabytkami 
sprawia przygnębiające 
wrażenie i tworzy nieobiek
tywny obraz sytuacji. Nie 
twierdzę, że sytuacja jest 
dobra, lecz na pewno nie 
tak zła. jak na stronach z. 
8-1982 ..Spotkań z zabyt
kami".

Z poważaniem

dr Izydor Adamski
Warszawa
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Szanowny Panie Redak
torze!

Pragnę wyrazić Panu naj
wyższe uznanie za zeszyt 8 
„Spotkań z zabytkami”, 
którego treść powinna obu
dzić sumienia tych wszyst
kich, którzy zobowiązani są 
troszczyć się o ochronę na-

Szanowna Redakcjo!

Z dużym zainteresowaniem 
oczekuję na każdy nowy ze
szyt ..Spotkań z zabytka
mi”, ale chciałam powie
dzieć, że ten ostatni, czyli 8 
jest dla mnie szczególnie 
ciekawy. Szanowna Redak
cjo - to dobrze, że macie 
odwagę pisać o rzeczach 
złych, bo dziś wcale nie tak 
często się to zdarza, cho
ciaż wszyscy zachęcają do 
mówienia o rzeczach trud
nych. Ludzie przechodzą 
obok spraw kultury i widzą 
tylko to, co się łatwo pod 
słowo kultura daje podcią
gnąć, często wcale nie łą
czą ochrony zabytków

Szanowna Redakcjo!

Sprawami zabytków jestem 
zainteresowany od bardzo 
dawna, z lekką przesadą 
chyba mogę stwierdzić, że 
od czasów, gdy tylko pa
mięcią sięgam. Umiłowanie 
historii i tradycji było mi od 
dzieciństwa wszczepiane 
przez rodziców i dziadków, 
otoczenie, w którym swe 
pierwsze kroki staniałem 
też nie bagatelny wpływ 
miało na takie ukształtowa
nie zainteresowań. Brak ta
lentu - zdolności rysunko
wych spowodował wybra
nie kierunku studiów nie ar
chitektonicznych abudow- 

szych dóbr kultury - orga
nów władzy i całego społe
czeństwa.
Oby ten bolesny dokument 
wielkiej wagi, jakim jest os
tatni numer ,.Spotkań z za
bytkami” nie przeszedł bez 
echa. Z głębokim smutkiem 
patrzę - z perspektywy 
przeszło pół wieku mej 

z kulturą. I dlatego Wasze 
wydawnictwo jest takie po
trzebne, żeby nauczyć my
ślenia o zabytkach, jako 
o czymś integralnie związa
nym z naszą codziennością, 
naszą kulturą narodową. 
Mówicie w ostatnim zeszy
cie o ,,niekochanych”, 
„niechcianych” zabytkach 
i uważam, że powinniście 
ciągle o tym mówić. Do
brze. że Ministerstwo Kultu
ry, które patronuje Wam, 
widzi także potrzebę takie
go działania, bo błędów nikt 
się nie zdoła w życiu 
ustrzec, ale umiejętność 
mówienia o niedostatkach, 
nawet jeśli czasami dotyczy 
to naszego własnego do

lanych, co jednak nie prze
szkadzało mi w dalszym 
ciągu interesować się spra
wami zabytków i historii. 
Ocalałe z pożogi wojennej 
roczniki „Wsi Ilustrowanej” 
czy A. Urbańskiego „Zczar
nego szlaku i tamtych ru
bieży” i „Podzwonne na 
zgliszczach Litwy i Rusi” są 
lekturą ulubioną, a także 
różne inne materiały do stu
diów i rozważań na temat 
dworu i jego wpływu na 
kształtowanie się kultury. 
(...) Oprócz prywatnych 
mych zainteresowań spra
wami zabytków, mam też 
kontakt urzędowy z racji 
swego stanowiska rzeczoz- 

służby w dziedzinie kultury 
- na klęskę, jakiej jesteśmy 
świadkami.
Życząc gorąco „Spotka
niom z zabytkami” sukcesu 
w ich walce o świadectwa 
kultury polskiej, łączę wyra
zy szacunku i poważania, 
jako były konserwator za
bytków województwa wite

mu, jest bardzo cenna. Jeśli 
będziecie tak jak dotąd 
otwarcie mówić, że trzeba 
za wszelką cenę walczyć 
z nieudolnością i marnotra
wieniem naszego wielowie
kowego wspólnego mająt
ku, jakim są zabytki, to z ca
łą pewnością apel Wasz bę
dzie zrozumiany, nawet 
przez urzędników, którzy 
tak często nic nie robią, ale 
także szkodzą. Na zakoń
czenie chciałam jeszcze 
powiedzieć, że Wasza an
kieta o ochronie zabytków 
jest bardzo interesująca 
i pouczająca. Dla laików 
może być jakąś formą bez
pośredniego zetknięcia się 
z poglądami ludzi działają-

nawcy ds. zabezpieczeń 
ppoż. W ciągu dwudziestu 
prawie lat pracy przy pro
jektowaniu i opiniowaniu 
wyrobiłem sobie pogląd, 
może nie w pełni trafny, że 
projektant architektury al
bo zapomina albo nie zna 
podstawowych kanonów 
podanych przez Witruwiu- 
sza, a konserwator chyba 
o nich nigdy nie słyszał. (...) 
Ten nieco przydługi wstęp 
pozwoliłem sobie napisać, 
aby wyjaśnić Państwu, że 
w przedmiocie ochrony za
bytków pomimo nie profes
jonalnego traktowania go, 
jestem w pewnej mierze zo
rientowany. Naturalnie brak

ńskiego i nowogródzkiego, 
i były Naczelny Dyrektor 
Muzeów i Ochrony Zabyt
ków, honorowy prezes ICO- 
MOS-u.

prof, dr Stanisław Lorentz
dyrektor

Muzeum Narodowego
Warszawa

cych w tej dziedzinie, fa
chowcami, którzy nie ukry
wają swoich wątpliwości ( 
i mają własną wizję ochrony 
zabytków. Ankieta w „Spot
kaniach” nie trąci banałem 
wywiadów prasowych i to e 
mi się w niej podoba najbar
dziej. Jest rzeczowa, bo rze
czowe są pytania i ciekawa, ’ 
bo zabrali w niej głos ludzie, "

którzy znają się na tym za
gadnieniu. Dziękuję Wam 
za ten ostatni zeszyt „Spot
kań” i przesyłam wszystkim 
Państwu moc pozdrowień.

Maria Wróbel
Świętochłowice

mi pełnego obrazu, ot 
choćby tylko z powodu wy
cinkowych zainteresowań. 
Przeczytanie „Spotkań 
z zabytkami” z. 8^1982 po
kusiło mnie do napisania 
paru uwag, które może Pa
ństwo w jakiś sposób wyko
rzystacie, a o ile uznacie je 
jako ciekawe i trafne to bar
dzo chętnie nawiązałbym 
ściślejszą współpracę. 
Obecnie załączam uwagi 
do ankiety „Przyszłość 
ochrony zabytków”.
Założenie przeankietowa- 
nia różnych środowisk 
w celu ustalenia programu 
ochrony zabytków zostało 
chyba trochę spłycone
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przez dobór ankietowa
nych. Każda z osób ankieto
wanych z racji reprezento
wanego zawodu czy stano
wiska winna z samego zało
żenia widzieć w pierwszej 
kolejności ochronę dóbr 
materialnych - zabytków. 
Każda jednak z tych osób 
wiąże sprawę ochrony za
bytków ze świadomością 
społeczną. Jest to rzecz na
turalna i oczywista, ale nie 
udziela odpowiedzi na py
tanie, czy odnowa społecz
no-gospodarcza kraju mo
że się stać równoznaczna 
z ,,zielonym światłem" dla 
ochrony zabytków. A jaka 
jest ta świadomość ankieto
wani nie mogli lub nie po
trafili odpowiedzieć. Po
znanie zaś jej ma kolosalne 
znaczenie dla ustalenia 
programu jak i działalności 
na najbliższą przyszłość. 
Wydaje się więc konieczne 
przeprowadzenie takiej an
kiety wśród szerszego ogó
łu społeczeństwa, może 
w formie skróconej i trochę 
inaczej ułożonej, aby wynik 
jej był bliższy prawdzie 
o stanie mentalności naro
du. Sądząc bowiem z wszel
kiej działalności czy to 
w sektorze prywatnym, czy 
to w uspołecznionym obraz 
ten przedstawiałby się 
w sposób przerażający, 
o czym chyba dobitnie 
świadczą ,, Raporty o stanie 
ochrony zabytków w Pol

Szanowna Redakcjo!

Będąc na wczasach wpadł 
mi w ręce drugi już egzem
plarz „Spotkań z zabytka
mi" (z. 8-1982). W związku 
z zamieszczonymi tam ma
teriałami o ochronie zabyt

sce". Czy dziwić się temu 
można, gdy słowa stają się 
puste, a każda działalność 
zmierza do gruntownego 
przeorania świadomości 
i to już drugiego pokolenia? 
W tej sytuacji przyjmowanie 
zasady „Vox populi, vox 
Dei" jest nie do przyjęcia, 
bo mogłoby to pociągnąć 
za sobą uszczuplenie i tak 
już kolosalnie przetrzebio
nych zasobów kultury ma
terialnej. Konieczny tu jest 
silny „vox Dei", który właś
nie w piewszej kolejności 
wprowadzałby też odnowę 
życia kulturalnego, ukształ
towanie świadomości naro
dowej, bo bez tego wszelkie 
działania byłyby tylko 
szczątkowe, co najwyżej fa
sadowe. Dużo dobrego dla 
próby kształtowania świa
domości zdziałał prof. Zin 
w swych audycjach „Piór
kiem i węglem", ale ta dzia
łalność winna być poparta 
czynem. Rewaloryzacja 
Krakowa to Bogiem a praw
dą nie powód do dumy, bo 
jak można było do czegoś 
takiego dopuścić! Sprawą 
następną wołającą o po
mstę do nieba, to niszcze
nie założeń Haussmanna 
w Szczecinie, a spraw ta
kich, większych czy mniej
szych, można mnożyć 
w nieskończoność. Pole 
więc do działania jest 
ogromne, bo odnowa spo
łeczno-gospodarcza nicze

ków chciałem podzielić się 
z Wami kilkoma uwagami.
Z uwag osób ankietowa
nych wynika, że tylko od
dzielenie służby konserwa
torskiej od władzy adminis
tracyjnej da możliwość po
zytywnego oddziaływania 

go sama przez się nie roz- 
wiąże.
Na pytanie jaki powinien 
być program to na pewno 
miarodajniejsze są stwier
dzenia osób ankietowa
nych - bardziej związanych 
z ochroną zabytków. Nie 
mniej jednak wydaje mi się, 
że program ten w pierwszej 
kolejności winien przewi
dywać reedukację całego 
społeczeństwa - odnalezie
nie swego bytu i znaczenia 
w rozwoju kultury świato
wej. Ileż złego dokonano 
świadomie czy bezmyślnie 
w różnych ramach czy to 
odbrązawiania, czy też kla
sowego spojrzenia zerwa
nia z przeszłością, zapomi
nając zupełnie o takiej pra
wdzie. że na prawidłowy 
rozwój narodu ma wpływ 
nie tylko jego ciągłość bio
logiczna, ale też kulturowa 
i psychiczna z wszelkimi te
go cnotami i przywarami. 
W drugiej kolejności wyda
je mi się konieczne wydzie
lenie służb konserwator
skich z gestii Ministerstwa 
Kultury i Sztuki czy jakiego
kolwiek innego resortu, 
a powołanie ich przy Sejmie 
z uwagi na ważność zagad
nienia. Całe społeczeństwo 
winno sobie uświadomić, 
że to już ostatnie dzwonie
nie na alarm.
Jakie działanie na najbliż
szą przyszłość? - to chyba 
stworzenie społecznych 

na proces ochrony zabyt
ków. Otóż, owszem, ale też 
trzeba tą służbę wyposażyć 
w ustawowe uprawnienia 
i obowiązki aktualnie do sy
tuacji panującej w kraju. 
Trzeba wyposażyć tą służbę 
w broń, jaką jest kierowanie

grup - towarzystw ochrony 
zabytków (natury), które by 
swą działalnością wzmoc
niły słabe ilościowo służby 
konserwatorskie. Sądzę, że 
pomimo wcześniejszych 
pesymistycznych prognoz 
o świadomości społecznej 
znalazłaby się liczna rzesza 
zapaleńców gotowa po
święcić swój czas i pracę 
dla celów wyższych, jakim 
jest ratowanie naszego jes
testwa.
W sytuacji, jaka panuje 
w dziedzinie niszczenia 
dóbr kultury materialnej nie 
czas prowadzić rozważań 
na temat wpływu odnowy 

społeczno-gospodarczej 
na perspektywy rozwoju 
ochrony zabytków. Należy- 
i to jak najszybciej - przy
stąpić do działania i to kon
kretnego, niezależnie od ja
kichkolwiek wpływów czy 
uwarunkowań. Problem ra
towania ostatków jest na ty
le nabrzmiały, że każde 
opóźnienie w działaniu mo
że pozostawić nieodwra
calne skutki. Mając tak 
świetnych fachowców o du
żym autorytecie można na 
zasadzie,, vox Dei" przystą
pić do działania, a z czasem 
naród powie „gracie Del".

Z poważaniem
mgr inż. Szymon Jancze
wski

Katowice

do sądów administracyj
nych spraw związanych ze 
zniszczeniem, przebudo
wą, remontem itp. chronio
nych prawnie zabytków 
(analogicznie jak działa 
prokuratura). Trzeba dać jej 
uprawnienia do nakładania 
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grzywien, nakazów i zaka
zów. Wtedy jej działanie 
może być silne i skuteczne. 
Rozproszenie tych służb, 
jak też rozproszenie praw 
i obowiązków po różnych 
ustawach, uchwałach i roz
porządzeniach wymaga ko
mpleksowej uchwały (usta
wy) p.n. ,.0 ochronie ogól
nej i szczególnej zabytków 
oraz uprawnieniach i obo
wiązkach służby do tego 
celu powołanej".
Tylko zatwierdzanie no
wych planów urbanistycz
nych oraz projektów archi
tektonicznych przez rejo
nowego konserwatora po
zwoli na nie zabudowanie 
starego, ciemnego przejś
cia. nie dobudowanie do 
starych murów obronnych 
nowoczesnego pawilonu. 
Ochrona zabytków kultury 
materialnej powinna być 
traktowana u nas prioryte
towo. na równi z ochroną 
zdrowia czy też rozwojem 
gospodarczym.
Program ochrony zabytków 
powinien wyrażać się 
szczególnie silną tendencją 
do ochrony wartości już 
skatalogowanych i opisa
nych, jak też do opisania 
nowych obiektów i ich reje
stracji. Nie może też być 
w nim mowy o samym 
obiekcie, bo czasem na 

Redakcjo ..Spotkań z zabyt
kami"!
W nawiązaniu do Waszej 
ankiety .Przyszłość ochro
ny zabytków" pragnę i ja 
dołożyć swoją cegiełkę do 
rozważań na temat tej 
ochrony.
Osobiście zgadzam się 
z opiniami ankieterów, co 
prawda nie jestem specja
listą w tej dziedzinie, ale po
stanawiam zabrać głos w tej 
dyskusji. Jestem rzemieśl
nikiem prowadzącym za
kład malarsko-tapicerski. 
który otrzymałem niejako 
w . spadku " z chwilą przejś
cia na emeryturę mojego 
teścia. (...) Zajmuję się 
głównie malowaniem koś
ciołów. w chwili obecnej są 
to tereny Polski zachodniej, 
która, jak słusznie zauważył 
ks. Bohdan Lisek, niezbyt 
dobrze wygląda od strony 
zagospodarowania kościo
łów poewangelickich. Nie
które z tych kościołów są po 
prostu zaniedbane nie tyle 
przez ich administratorów. 
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efekt końcowy ma wpływ 
całe otoczenie i tego nie 
wolno zniszczyć. Musi to 
być kompozycyjna całość 
z zabytkami ruchomymi 
i nieruchomymi.
Wiadomo też, że w trudnej 
sytuacji gospodarczej brak 
jest funduszy na ochronę. 
Podam więc kilka możli
wości. (...) Dlaczego nie po
szerza się wykorzystania 
obiektów małych i średnich 
dla celów użytkowych przez 
osoby fizyczne? Bo brak im 
takiej sumy ażeby obiekt 
doprowadzić do stanu uży
walności.
MKiS ze swoimi 23% dofi
nansowania nie znajdzie 
zbyt wielu kandydatów do 
tego celu. A przecież wszys
tkie pożyczki mogą być bra
ne tylko na zasadach ogól
nych. Tu tkwi błąd a zara
zem źródło pchnięcia do 
przodu całej sprawy. Nale
żałoby zwiększyć, w poro
zumieniu z Ministerstwem 
Finansów, udzielane poży
czki na remonty.
A czy restaurację obiektu 
zniszczonego w 50% nie 
uznać za budowę, a więc 
obiekt dający możliwość 
uzyskania pożyczki budow
lanej przy spełnieniu pew
nych ścisłych wymogów'!’ 
Albo utworzyć społeczny 
fundusz odnowy i konser

co przez parafian, którzy do 
kościoła chodzą, ale poza 
tym nic ich nie obchodzi 
Dopiero z chwilą, gdy leje 
im się na głowę lub coś 
spadnie. to interweniują 
Zbyt mało jest warsztatów 
zajmujących się tą profesją. 
Nie chodzi tu wyłącznie 
o malowanie kościołów, ale 
i innych obiektów zabytko
wych. Z kolei niektórzy 
właściciele ..odwalają ro
botę". patrząc tylko na jak 
największy zysk. ' ■- 
Również malarstwo (nie 
myślę o „pokojowym") nie
długo trzeba będzie zali
czyć do zawodów ginących. 
Izby rzemieślnicze nie pro
wadzą żadnych szkoleń ani 
kursów specjalistycznych 
w takich dziedzinach jak 
np. malarstwo artystyczne 
wnętrz, złotnictwo itp., 
a przecież wiadomo, co 
podkreślił prof. Kalinowski, 
że PKZ nie mają tak dużej 
ilości pracowników, żeby 
dbać o wszystkie zabytki. 
Często ich rola ogranicza 
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wacji zabytków, powstały 
ze składek dobrowolnych 
ludności i instytucji ?
Droga do posiadania przez 
prywatną osobę małego 
dworku czy pałacyku, mły
na czy karczmy jest bardzo 
trudna i zasadniczo brak 
jest konkretnej, większej 
zachęty materialnej do jego 
posiadania, pomijając już 
fundusze. A możliwość uzy
skania wysokich pożyczek 
remontowych czy budowla
nych daje szansę na znale
zienie nowych właścicieli 
czy użytkowników nie wy
korzystanych, niszczeją
cych obiektów. Bez rozwią
zań generalnych w tym za
kresie nie obejdzie się 
W obecnej sytuacji gospo
darczej kraju, gdy każdy, 
czy to zakład czy to obywa
tel liczy każdą wydawaną 
złotówkę, należałoby po
móc ludziom, którzy włoży
liby do tej sprawy oprócz 
serca własne pieniądze. Na
leży stworzyć taki system 
preferencji pożyczkowych 
i podatkowych ażeby włas- 
ciciel-użytkownik mógł nie 
tylko spłacać zaciągnięte 
kredyty, ale też przeprowa
dzać niezbędne przeglądy 
i remonty Przyjęcie zasad 
ogólnych w tym zakresie 
mija się z celem efektywnej, 
skutecznej odnowy stanu 

się do nadzoru. Można by 
stworzyć warunki dla firm 
rzemieślniczych, aby ich 
właściciele i pracownicy 
mieli możliwość podnosze
nia swoich kwalifikacji, 
a tym samym odciążyć PKZ 
od drobnych obiektów. 
Myślę, że pod patronatem 
Ministerstwa Kultury i Sztu
ki - Generalnego Konser
watora Zabytków Centralna 
Rada Rzemiosła oraz PKZ 
mogłyby raz na 2 lub 3 lata 
zorganizować takie kursy 
dla rzemieślników (połą
czone z praktyką i egzami
nem), chcących podwyż
szyć swoje kwalifikacje 
i prowadzić działalność 
usługową w zakresie odres
taurowania zabytków, co 
wydatnie przyczyniłoby się 
do częściowego rozwiąza
nia problemu ich ochrony. 
Bo wykładowców w tym za
kresie mamy na światową 
skalę i można ich wykorzy
stać.
Uważam również, że ochro
na zabytków powinna pod
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posiadanego. A co ze sta
nem posiadania w przy
szłości, gdy do rejestru wej
dą następne obiekty7 Nale
ży opracować przepisy 
w taki sposób, aby osobom 
fizycznym i prawnym opła
cało się ‘wykorzystywanie 
obiektów do własnego 
użytku bez naruszania sub
stancji zabytkowej.
Myślę, że zwiększenie moż
liwości wykorzystania za
bytków średnich i małych 
leży właśnie w sferze wa
runków i wysokości udzie
lanych pożyczek dla lud
ności. Natomiast duże 
obiekty do wykorzystania 
przez zakłady i instytucje 
należy sprzedawać na licy
tacji lub też ułatwiać zakup 
i utrzymanie poprzez sys
tem preferencji podatko
wych.
Na tym kończę moją wypo
wiedź Mam nadzieję, że na
stępne numery również 
zmuszą mnie do zabrania 
głosu Serdeczne pozdro
wienia dla całej redakcji 
i życzenia aby Wasza walka 
nie była ciągle jeszcze gło
sem wołającego na 
puszczy.

Zbigniew Światowiec

Gliwice

legać nie Min. Kult, i Sztuki, 
ale winna stworzyć dla sie
bie nowy, prężny organ 
podległy np. Sejmowi.
Należałoby też. co liczni an
kieterzy podkreślali, bar
dziej uczulić społeczeńs
two na sprawy ochrony 
dóbr kultury, a zwłaszcza 
młodzież. Zbyt małą jeszcze 
rolę odgrywa w tej kwestii 
RTV. Ciekawą akcję w tym 
roku rozpoczęło Polskie 
Radio, a konkretnie Redak
cja ..Lata z radiem" odnoś
nie ochrony wiatraków 
i młynów oraz obyczajów 
z nimi związanych.
Może można by było prze
prowadzić coś w rodzaju 
..Giełdy zabytków" propo
nując dworki, pałace, itp.. 
na sprzedaż dla prywatnych 
osób podając teren, nazwę 
miejscowości, nazwę 
obiektu, jego przeznacze
nie oraz koszt remontu itp.

Z poważaniem

Ryszard Stachowski
Rybnik
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Kazimierz Dolny z Góry Trzech Krzyży (fot. J. Marczuk)
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Józef Czechowicz 
(z cyklu „prowincja noc")

ze wzgórz promieniejące i zielone za dnia 
w zmierzchu piękno kaźmierza wzbiera w wonny nadmiar

widnokrąg z ucichlym zamkiem 
i jeszcze łysicą trzykrzyską 
oddycha bardzo blisko 
jakby rękę położył na klamkę 
nie otwierając drzwi

nie otwieraj innego raju 
dość mi
że drugi mleczny szlak 
także gwiaździsty 
w dolinie spoczywa płowej 
gdzie pod wieczoru zapachem czystym 
wisła ogromna mając ramiona założone pod głowę 
leży na wznak

żarzą się gwiazdy sypią broczą
w gwiazdach wygony baszta mlecznej drogi nurt

miasteczko ma okna z bursztynu 
i tak ukazuje się oczom 
zawieszone u gór




