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NA OKŁADCE: Cykl artykułów „Poroz
mawiajmy o...”, prowadzony od pierw
szego zeszytu „Spotkań z zabytkami" 
(z przerwą w z. 8 i 9 z 1982 r.) przez 
naszego stałego współpracownika mgr 
Marią Lewicka, może sie już złożyć na 
spora książeczkę o zabytkach pol
skich i obcych. W zeszycie bieżącym 
prezentujemy architekturę polską, 
a na okładce zamieszczamy zdjęcie 
póżnogotyckiego kościoła SŚ. Anny 
i Jakuba z lat 1586-1588, znajdującego 
się w zespole dawnego klasztoru ber
nardynów w Przasnyszu. Bernardyni 
te same rozwiązania architektoniczne 
stosowali od 1452 (kiedy przybyli do 
Polski) po koniec XVI w. Głównymi ce
chami ich ceglanego budownictwa są 
funkcjonalizm i prostota.

(fot. P.F. Nowicki)

1(11)

REDAGUJE ZESPÓŁ:

Ryszard Brykowski, Marek 
Domagalski (p.o. sekretarza 
redakcji), Janusz Kubiak, Hanna 
Krzyżanowska, Krzysztof 
Nowiński (redaktor naczelny)

STALI WSPÓŁPRACOWNICY:

dr Tadeusz Chrzanowski 
red. Marzena Guzowska 
mgr Mieczysław Kurzątkowski 
mgr Maria Lewicka 
prof, dr Jerzy Stankiewicz 
prof, dr Jan Zachwatowicz

ADRES REDAKCJI:
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
- Wydawnictwa, 00-052 Warszawa, 
II p., pok. 17 i 18, tel.27-64-77, 
26-93-57

Od redakcji

Rozpoczynając drugą dziesiątkę zeszytów informatora „Spotkania 
z zabytkami” pragniemy poinformować naszych Czytelników, że 5 
stycznia 1983 r. uzyskaliśmy status kwartalnika. W związku z tym 
zmienia się numeracja: na okładce umieszczony jest kolejny numer 
w danym roku, na stronie redakcyjnej, przy winiecie ten sam numer, 
a w nawiasie numer zeszytu od początku wydawania „Spotkań”, 
rocznik oraz rok.
W związku z tym proponujemy Czytelnikom wzięcie udziału w ankie
cie CZYTELNICY O „SPOTKANIACH”. Opinie i propozycje Czytelni
ków zawarte są w wielu listach i telefonach do redakcji, i mają one (o 
czym nie raz pisaliśmy) istotny wpływ na kształtowanie - tak meryto
ryczne, jak i edytorskie - naszej publikacji. Doszliśmy jednak do 
wniosku, że ankieta-sonda, w której znajdują się konkretne, interesu
jące nas pytania, pozwoli nam dowiedzieć się jeszcze więcej o tym, 
co sądzą Czytelnicy. Liczymy więc na szczere, konkretne i w miarę 
krótkie odpowiedzi, z których najbardziej interesujące będziemy 
zamieszczać w kolejnych zeszytach. Odpowiedzi oczekujemy do dnia 
30 września 1983 r. (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, pok. 17). 
Ankietę zamieszczamy na wkładce, jednak na wszelki wypadek 
powtarzamy jej pytania poniżej.

Nazwisko i imię......................................................................................................................
Adres........................................................................................................................................
Wiek............................Zawód................................................................................................

Od kiedy Pan(i) czytuje „Spotkania z zabytkami"?
Czy ma Pan(i) trudności w nabywaniu informatora?
Czy czyta Pan(i) cały zeszyt czy wybrane działy lub artykuły?
Które działy (lub artykuły) są najlepsze i najciekawsze? (wymienić trzy wg kolej-

1.
2.
3.
4.
ności)
5.
6.
7.

Które działy (lub artykuły) są najgorsze? (wymienić trzy wg kolejności)
Krótka ocena szaty graficzno-technicznej informatora.
Co chcialby Pan(i) zmienić ew. dodać w informatorze i jakie tematy należałoby

111 /rozwinąć? (prosimy o krótką wypowiedź)
8. Ewentualne uwagi o dotychczas wydanych zeszytach.
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Jan Białostocki

Mecenas, 
kolekcjoner, 

odbiorca
Trzy pojęcia - mecenas, kolekcjoner, odbiorca - jak to zazwyczaj 
bywa z kategoriami i podziałami stosowanymi do spraw ludzkich 
podległych historycznym przemianom - zanalizowane bliżej oka
zują się dalekie od jednoznaczności. Wystarczy przypomnieć 
niewątpliwie szczególny wypadek obrazu Durera z 1526 r. tzw. 
Czterech Apostołów - w niedatowanym liście napisanym przed 6 
października 1526 r. artysta zwracał się do burmistrza i rady miasta 
Norymberg! w następnych słowach: Czcigodni, szanowni 
uczeni i drodzy Panowie. Aczkolwiek od dawna miałem zamiar 
uczcić Waszmość Panów pamiątką w postaci mego, niegodnego 
pochwały malowidła, byłem zmuszony jak dotąd tego zamiaru 
poniechać a to z powodu braków jakie moje mało warte dzieła 
wykazują, wiedziałem bowiem, że nie są one wystarczająco dobre 
by nimi można było uczcić Waszmość Panów. Wykonawszy jednak 
ostatnio obraz, w którego przygotowanie włożyłem więcej pracy 
niż w inne malowidła uważam, że nikt nie jest godniejszy by 
zachować go na pamiątkę niż Wy, Waszmość Panowie. Przeto 
błagam jak najpokorniej Waszmość Panów o to, byście zechcieli 
łaskawie i życzliwie ten mój podarek przyjąć i abyście-jak dotąd 
także i nadal - pozostać zechcieli mi przychylni. A ja dołożę starań 
by Waszmościom pokornie służyć. Pokorny Waszmościów sługa 
Albrecht Durer1. Rada uchwaliła przyjęcie daru i zwróciła się do 
artysty, aby podał cenę dzieła. Ostatecznie malarzowi wypłacono 
sto reńskich guldenów, jego żonie guldenów dwanaście, a dwa 
jako napiwek czeladnikowi artysty, który zapewne przewoził 
obrazy2.
Gdzież jest tu mecenas, gdzie kolekcjoner? Któż miał tu inicjaty
wę? Rada miejska stała się posiadaczem obrazów, wprawdzie za 
nie płacąc, lecz bez jakiejkolwiek własnej w tej sprawie inicjatywy. 
Carl Christensen, historyk sztuki i reformacji, mówił z tej okazji 
o „podarku jako formie renesansowego mecenatu”3. Niewątpli
wie ofiarowanie przez Durera swego arcydzieła norymberskiemu 
ratuszowi było wypadkiem szczególnym, ale przecież nie wyjątko
wym. Dedykacje utworów literackich, poetyckich i naukowych, tak 
częste wśród humanistów, były przecież także formą prośby o ma
terialną rekompensatę, zwróconej do książąt, monarchów, bądź 
patrycjuszy.
W tych rozważaniach o mecenacie, kolekcjonerstwie i zagadnie
niach odbioru sztuki chciałbym zwrócić szczególną uwagę na 
znaczenie problematyki własności w odniesieniu do dzieł sztuki. 
Jedną z cech odróżniających dzieła sztuk plastycznych -zarówno 
te unikatowe, jak i powielane - od literatury, teatru i muzyki, 
a także filmu, jest ich przynależność własnościowa. Obraz należy 
do osoby prywatnej, do instytucji, bądź do organizacji pańs
twowej, społecznej lub wyznaniowej. Poemat, sonata, tragedia nie 
należą do nikogo. Ten sam tom, zawierający ich tekst lub ich zapis 
nutowy może należeć do tysięcy ludzi na całym świecie. Dzieło 
aktualizuje się w świadomości odbiorcy niezależnie od material
nego przedmiotu. Ażeby obejrzfeć portret Jana Sixa w prywatnych 
zbiorach rodziny trzeba mieć rekomendację dyrekcji Rijksmu- 
seum w Amsterdamie. Ażeby obejrzeć zbiory księcia Alby w Ma
drycie, trzeba mieć polecenie dyrektora Prado. „Boska Komedia”, 
„Sonata patetyczna", „Burza" nie należą do nikogo. To prawda, 
że w momencie swego powstania większość utworów literackich 
i muzycznych bywała w dawniejszych czasach dedykowana moż
nym, aby autorom zapewnić pensję, zasiłek czy stypendium. Ale 
któż o tym dzisiaj pamięta? Nie pozostawiło to na ogół żadnego 
śladu na kształcie dzieła.

Artykuł prof, dra Jana Białostockiego - 
światowej sławy historyka, teoretyka, meto
dologa i krytyka sztuki, doskonałego popu
laryzatora (autora m.in. „Sztuki cenniejszej 
niż złoto”, Warszawa 1966) - został przygo
towany do druku na podstawie referatu wy
głoszonego na XXXI Sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki (1981 r.) pn. „Mecenas, 
kolekcjoner, odbiorca”. Ukaże się on w pu
blikacji PWN zawierającej materiały z tej 
sesji.

Konflikt pomiędzy prywatnym i publicznym posiadaniem utworu 
artystycznego zarysował się już w starożytności. Zacytujemy dwa 
fragmenty z „Historii naturalnej” Pliniusza Starszego, w których 
przekazywane przezeń informacje wyraźnie ujęte są w sposób 
ujawniający sympatię autora do idei publicznej własności dzieła 
sztuki: Szczególną popularność zapewnił obrazom Cezar, ów 
słynny dyktator, umieściwszy (46 p.n.e.) przed świątynią Wenery 
Rodzicielki Ajaksa i Medeę, a po nim Marek Agryppa (63-12p.n.e ). 
człowiek bliższy prostocie wiejskiej niż wyrafinowanemu zbytko
wi. W każdym razie istnieje jego - wspaniała i godna najdostojniej
szego z obywateli - mowa na ten temat, że mianowicie wszystkie 
obrazy i posągi powinny być wystawione na widok publiczny bo to 
byłoby bardziej na miejscu, aniżeli pobyt tych arcydzieł, jak jakich 
wygnańców, w prywatnych willach4. W innym miejscu „Historii 
naturalnej" czytamy: Lizyp... między innymi stworzył Młodzieńca 
ze skrobaczką, którego Marek Agryppa ustawił przed swoimi 
termami, posąg dziwnie miły cesarzowi Tyberiuszowi, tak że ten 
nie potrafił opanować się w pragnieniu posiadania go (choć na 
ogół, w początkowym okresie swego panowania, trzymał jeszcze 
na wodzy swoje zachcianki) i przeniósł posąg do swojej sypialni, 
a na jego miejscu postawił inny. Spotkał się wszakże z takim 
oporem ludu rzymskiego, że w teatrach całe widownie głośnymi 
okrzykami domagały się postawienia Apoksyomenosa na dawnym 
miejscu i cesarz, choć go tak sobie upodobał postawił posąg 
z powrotem5.

Jednakże mało było ludzi myślących jak Pliniusz, a wiele dzieł 
sztuki wiodło i wiedzie żywot wygnańców skazanych na los pry
watnej własności. Ars auro prior (sztuka cenniejsza niż złoto) 
sądzono w średniowieczu i rzeczywiście - wielkie kolekcje należa
ły do Boga i jego świętych, do klasztorów i katedr, do opactw 
i kaplic, gdzie teoretycznie dostępne były powszechnie, choć nie 
po to, by wzbudzać zachwyt estetyczny, lecz by podniecać miłość 
do boskich spraw skierowaną. Ale i wówczas - jak wynika z wynu
rzeń opata Sugeriusza - poczucie własności, choć odnoszące się 
nie do własnej osoby, lecz do znajdującego się pod własnym 
zarządem kościoła, odgrywało niebagatelną rolę. Prawie zawsze 
przecież sądzono - a i dziś jeszcze w wielu krajach uważa się to za 
rzecz naturalną - że każde dzieło sztuki stać się może przedmio
tem handlowej transakcji. Sądzi się na ogół, że handel dziełami 
sztuki rozwinął się stosunkowo późno, w XVII w. Naprawdę stało 
się to chyba wcześniej. Mało znany, przypomniany przez znanego 
historyka sztuki Ernsta Gombricha w związku z inną sprawą, 
dialog hiszpańskiego humanisty Joannesa LudovicaVivesaz 1538 
r„ zawarty w jego „Exercitatio linguae latinae", opisuje fikcyjną 
rozmowę Durera z przemądrzałym Gryniusem, który absorbuje 
artystę rozmową, utrudniając nabywcom dostęp do obrazów. 
Dzieło malarskie, rzekomo przez Durera na sprzedaż wystawione, 
przedstawiać miało Scypiona Afrykańskiego, co daje wyobrażenie 
o tematyce obrazów, z jakimi można się było spotkać w handlu. 
Dialog Vivesa nie miał oczywiście wiele wspólnego z Durerem, 
musiał jednak odbijać sytuację na rynku artystycznym, znamienną 
dla Hiszpanii pierwszej połowy XVI w.6
Mecenasem nazywamy kogoś, kto zamawia dzieło sztuki i pozos- 
taje jego posiadaczem, bądź ofiarowuje je Bogu, a konkretnie 
instytucji religijnej jako swe wotum, swój dar, swe epitafium, swój 
grobowiec. Na frontonie fasady jaką C. Maderna ozdobił bazylikę 
Św. Piotra w Rzymie znajduje się napis mówiący o tym, że to Paulos 
Burghesius Deo voto fecit (Paweł Borghese Bogu w darze ofiaro
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wuje). Mecenas nieraz funduje także budowle i inne dzieło sztuki 
o użyteczności społecznej. Fryderyk Wilhelm II na fasadzie ufun
dowanego przez siebie teatru w Poczdamie kazał napisać: Dem 
Vergnugen der Einwohner (Przyjemności mieszkańców)7. Jeśli 
jednak wyzbywa się swej własności na korzyść innych - dokonuje 
wyrzeczenia, okazuje bliźnim swą łaskawość, bądź dobrą wolę. Bo 
zasadniczo, zakupując dzieło sztuki zyskuje wobec niego pełne 
prawo swej wyłącznej własności - może nim dysponować bez 
ograniczeń.
Odnosi się to, w większej jeszcze mierze, do kolekcjonera. Oczy
wiście, istnieją kolekcjonerzy, którzy swe kolekcje ofiarowywali 
społeczeństwu, fundując muzea, zakładając fundacje, które, jak 
Isabella Stewart Gardner Museum w Bostonie czy jak Frick Collec
tion w Nowym Jorku - udostępniają zwiedzającym. Jednak wów
czas instytucja staje się - pośmiertnym na ogół - pomnikiem 
właściciela, a zapach ustawicznie zmienianych kwiatów w staroś
wieckim wnętrzu muzeum Stewart Gardner nadaje mu niemal 
atmosferę mauzoleum. Oddawane społeczeństwu zakupione nie
gdyś obrazy nadal „pracują” dla kolekcjonera zgodnie z jego 
wolą: głoszą chwałę jego imienia, powolne intencji swego dawne
go właściciela.
Jakże często ofiarowanie zbioru pociąga za sobą uwiecznienie 
nazwiska kolekcjonera przez dodanie go do nazwy muzeum, 
często upamiętniającej już dawniejszych zbieraczy. Tak stało się, 
gdy zbiory van Beuningena zasiliły Museum Baymans w Rotterda
mie, czy gdy kolekcja Ludwiga wzbogaciła zasoby Wallraf Richartz 
Museum w Kolonii. W tym ostatnim wypadku jest to już potrójny 
pomnik - kanonika Wallrafa, historyka sztuki Firmenicha Richar- 
tza i przemysłowca, profesora Ludwiga z Akwizgranu.
Pojęcie kolekcjonera obrasta niemal myśliwskimi skojarzeniami: 
kolekcjoner tropi, poszukuje, znajduje. Często jest miłośnikiem 
sztuki, ale nie zawsze i niekoniecznie. Zbiory wielkich kolekcjone
rów amerykańskich powstawały nieraz w wyniku inicjatyw dorad
ców narzucających zbieraczom decyzje swego smaku, lansują
cych pewnych artystów lub pewne dzieła, propagując zaintereso
wanie jakimś obrazem, jakimś stylem, jakimś gatunkiem artysty
cznym.
Dawni kolekcjonerzy, możni i potężni dzięki władzy, jaką dawała 
im pozycja w feudalnej hierarchii społecznej, terroryzowali nieraz 
właścicieli, jeśli moc pieniądza nie była dość silna, by przełamać 
opór legalnych posiadaczy. Rada miejska Gdańska wykazała dość 
odwagi cywilnej, aby oprzeć się presji Piotra Wielkiego, domaga
jącego się, by gdańszczanie ofiarowali mu „Sąd Ostateczny" - 
tryptyk Jana Memlinga, obecnie własność Muzeum Narodowego 
w Gdańsku - zrabowany zresztą przez ich XV-wiecznych 
protoplastów8. Nie miała tyle siły w 1627 r. rada miejska Norymber- 
gi, od której kurfurst bawarski Maksymilian zażądał przekazania 
do Monachium „Czterech Apostołów" Durera. Nie pomogło po
woływanie się na intencje samego artysty, który - jak pamiętamy- 
dzieło ofiarował miastu przekazując je zu seim gedechtnuss 
zubehalten und inn frembdte handt nit kommen zu lassen 9 (aby 
zachowali na pamiątkę i nie oddali w obce ręce). Prawnicy elektora 
bawarskiego dowodzili: że nie była to żadna dyspozycja testamen- 
tarna bądź zobowiązująca do powstrzymania się od przemiesz
czenia dzieła, ponieważ intencja mistrza dotyczyła wyłącznie 
upamiętnienia go i pamiątki po nim, co przez (przeniesienie dzieła) 
nie tylko nie zostanie unicestwione, lecz nawet tym bardziej zyska 
rozpowszechnienie ponieważ jego disegno (intencja artysty) / in
wencja, a także opinia, że jest to dzieło jego własnej ręki na tym 
samym pozostanie miejscu 10. Radzili oni bowiem, aby wykonano 
kopie, które by odtwarzały stan obiektów wraz z wszelkimi, jakich 
dotychczas doznały, uszkodzeniami i aby te kopie pozostawiono 
w Norymberdze. Dla swych kolekcjonerskich celów kurfurst de
magogicznie wykorzystał pogląd na malarstwo jako twórczość 
idealną, dla której nieistotny jest zmaterializowany przedmiot11 
Kolekcjoner jest posiadaczem materii dzieła. Może je oczywiście 
przeżywać, lecz nie musi tego czynić. Jest właścicielem. Co 
innego odbiorca. Ten właścicielem materii dzieła jest tylko w wy
jątkowych wypadkach. Staje się natomiast duchowym posiada
czem utworu artystycznego. I dla niego, tego, który pogrążony 
w medytacji stoi przed Vermeerem w Hadze, przed Berninim 
w Rzymie, przed Tycjanem w Prado, przed van Eyckiem w Londy
nie. cała sztuka staje się własnością. On dopiero, odbiorca dosko
nały, przeżywa to, co w dziele sztuki jest jego wartością istotną, tą. 
której w dolarach wymierzyć się nie da

Nie ma czystego przeżycia sztuki ten, kto pragnie jej dzieło mieć 
dla siebie. Już Kant wiedział o tym dobrze, upatrując naczelnej 
cechy estetycznego przeżycia w tym, że jest ono bezinteresowne, 
że wyczerpuje się samo w sobie. I wtedy obraz, naczynie, czy 
dywan stają się sztuką równie uniwersalną jak symfonia, sonata 
czy tragedia, których nikt nigdy nie może i nie zechce nazwać 
swoją własnością.
Ale czy można istotnie przezwyciężyć materialny aspekt sztuki? 
Może to w nim właśnie tkwi coś, co dzieła sztuki i przestrzeni 
odróżnia od sztuk czasu, bytujących w bardziej abstrakcyjnym 
wymiarze natury? Leonardo da Vinci w tym właśnie przecież 
upatrywał tego, co czyni z malarstwa najwyższą sztukę. W „Para- 
gone" (pierwszej księdze „Traktatu o malarstwie”) pisał: Malars
twa nie można kopiować, tak jak się to czyni z dziełami literackimi, 
których odpis wart tyleż co oryginał... nie ma ono niezliczonego 
potomstwa, jak to jest z drukowanymi książkami. Ono jedno 
pozostaje szlachetne, ono jedno przynosi cześć swemu twórcy, 
ono jedno pozostaje cenne i jedyne i nie wydaje nigdy dzieci sobie 
równych. I ta jego jedność czyni je znamienitszym od owych 
(sztuk), które wszędzie są rozpowszechniane12.
Sądzę jednak, że niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmiemy 
w sprawie niegdyś tak aktualnej, a dziś raczej historycznej „para- 
gone” sztuk, warto w dziejach sztuki odróżniać okresy, gdy jej 
plastyczne dzieła były w przeważającej mierze własnością prywat
ną, od tych okresów, w których bywały one - i teraz właśnie są - 
przede wszystkim własnością publiczną, powszechnie dostępną 
i umożliwiającą przeżywanie przez jak największą liczbę odbior
ców. Jestem przekonany, że takie odróżnienie może być naukowo 
owocne i że warte jest pogłębionej analizy.

Jan Białostocki

Przypisy
1. H. Pupprich. Durer, Der schriftliche Nachlass. I. Berlin 1956 nr59 
s. 117.
2. Dokumenty dotyczące tej sprawy publikuje P S t r i e d e r. Albrecht 
Durers ,,Vier Apostel" im Nurnberger Rathaus, (w:) Festschrift Klaus Lan- 
kheit, Koln 1973. s. 151-157.
3. CC Christensen, Durer's Four Apostles' and the Dedications as 
a Form of Renaissance Art Patronage. ..Renaissance Quarterly" XX 1967 
s 325-334.
4. Pliniusz. Historia naturalna (wybór), przekład i komentarz I. i T 
Zawadzcy. Wrocław-Kraków 1961, s. 381; także w antologii: Myśliciele, 
kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500 r., opracowanie J 
Białostockiego. Warszawa 1978 (Historia Doktryn Artystycznych. Wybór 
tekstów. Część 1. tom I), s. 135
5. P I i n i u sz . op. cit., s. 325. w antologii op. cit.. s. 133.
6 J.L. Vives. Exercitatio linguae latinae 1538. cyt. (w) E H. Gombrich. 
The Pride of Apelles: Vives. Durer and Bruegel, w tegoż The Heritage of 
Apelles (Studies in the art of the Renaissance. Ill), Oxford 1976, s 132-133
7 Bliżej piszę o tym w Pięć wieków myśli o sztuce. 2 wyd , Warszawa 1976. 
s. 117.
8. M. Walicki, Piotr Pierwszy przed ołtarzem Memlinga. „Nowiny Lite
rackie", II, 1948, nr 34; J. Białostocki, Les Musees de Pologne(Gdańsk, 
Kraków, Warszawa), Bruxelles 1966 (Les primitifs flamands. I Corpus de la 
peinture des Anciens Pays-Bas M6ridionaux au Quinzieme siścle. IX). gdzie 
przedrukowane są dokumenty.
9. H R u p p r i c h . op. cit.. s. 117, nr 59
10 P. S tried er. op. cit., s. 153.
11. Por. na ten temat: G. Bandmann, Przemiany w ocenie tworzywa 
w teorii sztuki XIX w., (w:) Pojęcia, problemy metody współczesnej 
nauki o sztuce. Warszawa 1976 s 46-78
12. Leonardo da Vinci Traktat o malarstwie Wrocław 1961. s 6 
(Ks I. paragraf 8 wg numeracji Ludwiga)
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Z warsztatu historyka-urbanisty

Janusz Kubiak

Na przykład: 
Chęciny

Wyjeżdżając z Kielc na południe, w kierunku Jędrzejowa i Krakowa, mija się 
po drodze Chęciny. Zresztą miasta tego nie trzeba bliżej wskazywać na 
mapie Polski, bowiem dobrze jest znane turystom. Od dawna też budzi 
zainteresowanie historyków oraz konserwatorów. WXIX w. uwaga „starożyt- 
ników” odwiedzających Chęciny koncentrowała się przede wszystkim na 
ruinach zamku, które Julian Ursyn Niemcewicz nazwał najwspanialszym 
starożytności polskich zabytkiem. Przy tej budowli, a raczej jej ruinie, 
prowadzono w końcu XIX w. pierwsze w Chęcinach prace konserwatorskie. 
Większość też przekazów ikonograficznych od końca XVIII w. dotyczy zamku, 
lub ogólnej sylwety miasta na tle góry zamkowej. Wyjątek w tym względzie 
stanowią akwarele F.P. Usenera z 1805 r., notujące oprócz zamku również 
kilka, bardzo dla nas cennych, widoków miasta. Przez wiele lat samo miasto, 
zwłaszcza jego kamieniczki, nie znajdowało się w kręgu zainteresowań 
konserwatorskich, choć powstało wiele prac na temat samej historii Chęcin.

W końcu XVIII w. J.F. Carossi pisał, że 
miasto oprócz czworobocznego nierów
nego rynku nie ma jak tylko 4 lub 5 uliczek 
krótkich i kilka osobno stojących prawie 
już w polu mizernych chałup, ze wszyst
kim może tu być 120 kominów... w uli
cach... tonąć prawie w biocie trzeba... 
W 1902 r. reporter pisma „Ziarno" tak 
widział Chęciny: szosa wjazdowa prowa
dząca na pierwszy rynek (Nowy) otoczony 
czworobokiem niezdarnych budowli, roz
gałęzia się tu na dwie pryncypialne ulice, 
z obu krańców tego targowiska pnące się 
nadzwyczaj stromo pod górę, gdzie koń
czą się na drugim a zarazem głównym 
środowisku miasteczka. Wszystko zbu
dowane ..byle jak” wygląda smutno i sza
ro. W 1933 r. Zarząd Miasta pisał: wycho
dząc z założenia, że miasto Chęciny leży 
na trakcie o europejskim znaczeniu War- 
szawa-Kielce-Kraków-Zakopane, przy 
swoim nieestetycznym wyglądzie z bliska 
wskutek wadliwego zabudowania musi 
mieć najlepszą możliwie jezdnię, żeby 
w przejeżdżającym szybko cudzoziemcu 
pozostawić wrażenie optyczne ślicznego 
widoku górskiego z daleka. Trochę to 
brzmi jak ironia.
Wiele lat Chęciny musiały czekać na 
stwierdzenie, iż wartości zabytkowe po
siadają nie tylko zamek lub obiekty sa
kralne, ale również samo miasto. W 1974 
r. Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Kielcach wpisał miasto do rejestru za
bytków. W spisie zabytków architektury 
z 1964 r. oprócz pojedynczych obiektów 
architektonicznych wymieniono również 
układ urbanistyczno-krajobrazowy 
miasta.
Przegląd planów zagospodarowania 
przestrzennego Chęcin oraz analiza reali

zacji inwestycji budowlanych (społecz
nych i prywatnych) w mieście skłania do 
stwierdzenia, że Chęciny niestety nadal 
czekają na swoje „odkrycie", że opinia 
o wartościach architektonicznych i urba- 
nistyczno-krajobrazowych miasta funk
cjonuje jedynie w kręgach naukowych 
i konserwatorskich. W niewielkim sto
pniu, raczej na zasadzie trochę pustego 
hasła, fakt ten dotarł do służb planowania 
przestrzennego i władz budowlanych, 
a już prawie zupełnie nie trafił do świado
mości mieszkańców miasta, którzy w wię
kszości stanowią ludność napływową (po 
eksterminacji ludności żydowskiej w cza
sie ostatniej wojny), pozbawioną związ
ków emocjonalnych (a może i własnoś
ciowych) ze starą zabudową, określaną 
raczej mianem „niepotrzebnych ruder”. 
Proces ten będzie się nasilał w miarę 
realizacji nowych osiedli w mieście. Kom
pleks mieszkania w „bloku” zamiast 
w „zabytkowej ruderze” znany jest wwie- 
lu naszych miastach...

Zaczęło się od „Hancin”...

Po raz pierwszy nazwa „Hancin" pojawia 
się w źródłach historycznych w 1275 r. Nie 
dotyczy ona jednak dzisiejszych Chęcin, 
lecz miejscowości Starochęciny, istnieją
cej również obecnie i położonej w odle
głości 3 km na południe od miasta. Zapo
czątkowanie osadnictwa w rejonie obec
nego miasta trzeba wiązać z zamkiem 
warownym, zbudowanym zapewne 
w drugiej połowie XIII w., być może przez 
króla Wacława Czeskiego po najeździe 
tatarskim w latach 1259-1260.
Najstarsza wzmianka o zamku pochodzi 
z 1306 r. Wówczas to Władysław Łokietek 

przekazał biskupowi Janowi Muskacie 
na rzecz kościoła krakowskiego, zamek 
w Chęcinach wraz z przyległymi wsiami. 
Dokument królewski z 1306 r. nie wspo
mina o mieście, być może jeszcze go nie 
było. Istniały natomiast w otoczeniu za
mku rzemieślniczo-rolnicze osady słu
żebne: Cieśle, Skotniki, Złotniki, a także 
osada Chęciny (obecnie Starochęciny). 
Nie wiemy, kiedy na stoku góry zamkowej 
pojawiło się podgrodzie dające początek 
dzisiejszemu miastu, brak na ten temat 
przekazów źródłowych. Zapewne pełniło 
ono podobną służebną funkcję w stosun
ku do zamku, jak i wspomniane wyżej 
osady. Bliskość zamku i traktów handlo
wych (z Krakowa do central nei Polski 
oraz z Wiślicy na Śląsk) stworzyła dogod
ne warunki dla rozwoju osady i jej funkcji 
targowych. Równie ważnym jak funkcje 
targowe, a jak chcą niektórzy autorzy - 
najważniejszym czynnikiem decydują
cym o rozwoju osady wyrosłej na gruncie 
dawnego podgrodzia było bogactwo tych 
okolic w kruszce kopalne: miedź i ołów. 
Trudno stwierdzić czy eksploatacja meta
li funkcjonowała na obszarze chęcińskim 
już w XIII w. Pierwsza wzmianka na ten 
temat pochodzi dopiero z 1396 r.
Nie znamy daty wydania przywileju loka
cyjnego dla Chęcin. Oryginał zaginął jesz
cze w XIV lub XV w., a wydany w 1465 r. 
przywilej Kazimierza Jagiellończyka, po
twierdzający prawo magdeburskie nie 
podaje daty pierwotnego przywileju loka
cyjnego, ograniczając się jedynie do 
stwierdzenia, że pochodził on z dawnych 
czasów. Możemy jednak przypuszczać, 
że nadanie praw miejskich nastąpiło za 
czasów Władysława Łokietka, w pierw
sze) ćwierci XIV w. Już w 1325 r. po raz 
pierwszy w źródłach pojawiło się określe
nie „miasto Chęciny”. Przywilej lokacyjny 
dla Chęcin nadany został zapewne w wer
sji prawa magdeburskiego. Wkrótce no
wo powstałe miasto stało się ośrodkiem 
powiatu chęcińskiego, zaś w połowie XIV 
w. ustanowiono tu starostwo grodowe.
Ludność Chęcin trudniła się rzemiosłem, 
handlem oraz eksploatacją cennych kru
szców kopalnych: ołowiu, miedzi i srebra. 
Od około 1595 r. czynne tu były kamienio
łomy marmuru, dające początek słynnym 
warsztatom kamieniarskim.
Zapewne już w momencie lokacji istniał 
na obszarze Chęcin kościół p.w. Św. Mi
kołaja. Za czasów Kazimierza Wielkiego, 
około 1350 r„ wzniesiono murowany, ist-
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niejący do naszych czasów kościół p.w. 
Św. Bartłomieja i Jadwigi. Kościół ten, 
pierwotnie filialny w stosunku do świątyni 
w Starych Chęcinach, już w XV w. stał się 
parafialny. W 1368 r„ na podstawie bulli 
papieża Urbana V, król Kazimierz Wielki 
wzniósł na północno-wschodnim skraju 
miasta kościół i klasztor franciszkanów. 
Zapewne w drugiej połowie XV w. zbudo
wano w Chęcinach kościół szpitalny Św. 
Ducha, wzmiankowany w 1481 r. jako 
budynek „leżący za murami miasta". 
W 1597 r. źródła poświadczają istnienie 
w mieście synagogi, obecną wzniesiono 
w roku 1640. W XVII w. w Chęcinach 
osiedliły się panny franciszkanki, zwane 
inaczej klaryskami; w 1644 r. wzniesiono 
dla nich klasztor, zaś w 1685 r. ukończono 
rozbudowę istniejącego tu wcześniej 
kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny.

Zagadki miejskich planów

W 1981 r. ukończono w Pracowniach 
Konserwacji Zabytków w Warszawie 
pierwszą część dokumentacji konserwa
torskiej miasta (autorzy: Maria Barbasie- 
wicz, Ewa Pustoła-Kozłowska i autor arty
kułu). Badania przyniosły pewne hipote
tyczne ustalenia dotyczące kształtu osady 
przedlokacyjnej oraz kształtu miasta lo
kacyjnego. Ustaliliśmy więc, że kształt 
przedlokacyjnego placu targowego wy
znaczają dzisiejsze ulice: Radkowska, 
Krzywa, Długa, Małogoska oraz północna 
pierzeja dawnego rynku (ob. Plac 2 Czer
wca). Miał on formę owalną i rozciągał się 
ze wschodu na zachód wzdłuż traktu han
dlowego. Centrum placu mogło pokry
wać się z obecnym rynkiem, zaś wschodni 
kraniec to zapewne zbieg ulic: Radkow- 
skiej i Krzywej. Z okresem przedlokacyj- 
nym wiąże się naturalnie również usytuo
wanie zamku.
W części historycznej wykonanej doku
mentacji staraliśmy się udokumentować 
hipotezę, że plan miasta lokacyjnego 
oparty jest, zgodnie z zasadami średnio
wiecznej urba> (styki, na osnowie geome
trycznej. Wskazaliśmy również, że dwa 
elementy - rzeźba terenu i układ przedlo
kacyjnej osady - wpłynęły na pewne znie
kształcenia idealnego urbanistycznego 
modelu miasta. Porównanie najwcześ
niejszego znanego nam planu Chęcin 
z 1820 r. ze stanem obecnym wykazało, że 
regulacje miasta od początku XIX w. nie 
wprowadziły żadnych zasadniczych 

zmian w jego urbanistyce. Z kolei fakt, że 
w rozplanowaniu rynku, ulic, uliczek go
spodarczych, w kształcie bloków zabudo
wy oraz w wymiarach działek, zwłaszcza 
rynkowych, dają się odczytać wielkości 
miar długości i powierzchni stosowane 
w XIII i XIV w., pozwala przyjąć hipotezę, 
że obecne rozplanowanie miasta zacho
wało swe zasadnicze elementy z okresu 
lokacji Chęcin, czyli sprzed roku 1325.
Analiza planu miasta skłania do wniosku, 
żeprzytzw. rozmierzeniu lokacyjnym, czy
li wytyczaniu rynku, ulic i kwartałów zabu
dowy oraz działek, posłużono się siatka 
sznurową o wymiarach równych lub zbli
żonych do 45 metrów, co dawałoby wiel
kość stopy równą 0,3 m (1 sznur = 150 
stóp). Długość jednego sznura wyznacza
ła głębokość bloków zabudowy, a więc 
i odległość między poszczególnymi 
ulicami.
Teren miasta lokacyjnego zamykał się 
w granicach prostokąta o wymiarach 10 
sznurów na linii wschód-zachód i 9 sznu
rów na linii północ-południe, co daje po
wierzchnię równą 1 łanowi (182 250 m2). 
Obszar wielu ówczesnych miast to pros
tokąt o powierzchni właśnie 1 łana, jego 
wielokrotności lub części. W tych grani
cach lokacyjne Chęciny sięgały z połud
nia na północ od kościoła parafialnego do 
dzisiejszej ul. Świerczewskiego i zespołu 
franciszkańskiego, zaś ze wschodu na 
zachód - od terenu zajętego obecnie 
przez szkołę przy ul. Szkolnej do ul. 1 
Maja. Z kolei analiza działek budowla
nych w rynku pozwala na odczytanie na
stępujących ich szerokości: 30 stóp = 9 
m, 60 stóp = 18 m i 35 stóp = 10,5 m, przy 
głębokości bloków równej 1 sznurowi (45 
m), z tym że blok północny jest głębszy, co 
starano się w dokumentacji argumento
wać wpływem układu przestrzennego 
osady przedlokacyjnej.
Ta metryczna analiza miasta pozwala 
stwierdzić, że obecny stan rozplanowania 
miasta prawie w całości utrzymał urbanis
tykę miasta lokacyjnego wraz z reliktami 
założenia sprzed lokacji. Stwierdzenie to 
dotyczy rynku (Nowy Rynek, czyli obecnie 
PI. Żeromskiego wytyczony został w XVI 
lub na początku XVII w ), wszystkich ulic 
(w granicach między ul. 1 Maja a Szkolną 
oraz Świerczewskiego a kościołem para
fialnym) oraz uliczek gospodarczych, 
obecnie ciągów pieszych. Pod tym wzglę
dem wschodni rejon miasta jest najmniej 
czytelny, pewne zniekształcenia wprowa-
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1 Panorama miasta z Góry Zamkowej
2.3.4.5. Etapy rozwoju miasta osada przędło 
kacyjna XIII w. (2). miasto lokacyjne XIV w (3). 
XIX w (4) oraz XX w (5)
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6. Strefy ochronne miasta w pro
gramie konserwatorskim (kropkami 
oznaczono ścisłą strefą ochronną 
dla starego miasta): 4-A - strefa 
ochronna dla wybranych zespołów 
architektonicznych, 4-B - strefa 
ochronna kwartałów rynkowych, 
4-C - strefa ochronna kwartałów 
przylegających do zespołów rynko
wych i głównych ulic. 4-D - strefa 
ochronna kwartałów zachodniej 
części miasta i południowego kwar
tału PI. Żeromskiego, 4-E - strefa 
ochronna pozostałych terenów sta
rego miasta, 4-F - strefa ochronna 
przedmieścia zachodniego

lub sienią na osi (np. „Niemczówka”); 
rzadziej spotykany w mieście, na szer
szych działkach (18 m).
Następny etap przemian domów chęciń
skich to zabudowa dawnego przejazdu 
i utworzenie przesklepionej sieni. Kon
sekwencją tego była zabudowa zwar
ta, w pierzejach (przede wszystkim ryn
ku), zajmująca całą szerokość działki. 
Dalsza rozbudowa polegała na pogłębia
niu traktów przez obudowę kuchni, za
pewne pierwotnie nie odgradzanych od 
przejazdu, budowa wielkich izb oraz pod
cieni. Przykłady wielkich izb zachowały 
się w Chęcinach w lepszym lub gorszym 
stanie w „Niemczówce” oraz w blokach 
zabudowy rynkowej (domy nr8,17,18,21, 
25), z wyjątkiem bloku południowego.

dziła tam dzielnica żydowska wokół syna
gogi, inne zaś wynikły po kolejnych poża
rach i po regulacji miasta w XIX w.

Dzieła ludzkich rąk
Klimat miast i ich panoramy tworzy skala 
zabudowy, jej charakter oraz tzw. domi
nanty. W ciągu wieków ulegają one zmia
nom, w Chęcinach pierwszą dominatą był 
zbudowany na szczycie góry zamek, póź
niej wraz z osadą pojawił się kościół Św. 
Mikołaja. Zabudowa osady targowej, jak 
i miasta lokacyjnego była drewniana i par
terowa. Razem z lokacją miasta powstały 
kolejne dominanty - kościół parafialny na 
zboczu góry zamkowej oraz klasztorny 
zespół franciszkanów, wzniesiony w doli
nie i wyznaczający północno-zachodni 
kraniec miasta. Na środku rynku stał ra
tusz, zaś wloty traktów handlowych do 
Chęcin sygnalizowały bramy miejskie, 
sprzężone być może z drewn iano-ziemny- 
mi obwałowaniami.
Nie znamy pierwotnej, XIV-wiecznej, 
drewnianej zabudowy miasta. Wiadomo, 
że domy miejskie składały się wówczas 
z reguły z całego kompleksu budynków: 
mieszkalnego budynku frontowego, przy
legającej doń, często z nim połączonej 
jednotraktowej oficyny gospodarczej 
oraz budynku w głębi działki. W wypadku 
gdy działka miała dwa fronty, tj. była do
stępna z dwu sąsiednich ulic, ów budynek 
bądź pełnił funkcje gospodarcze, bądź 
uzupełniał program mieszkaniowy bu
dynku mieszkalnego. Najstarsze zacho
wane przykłady zabudowy Chęcin pocho
dzić mogą z XV w. - w tym wypadku 
można mówić jedynie o kondygnacji piw
nic (np. piwnice z gotyckimi kamiennymi 
portalami pod domami przy PI. 2 Czerwca 
22 i 25). Jedyny z tamtego okresu dom 
w Chęcinach którego znamy dokładną 
datę budowy - to tzw. Niemczówka, 
wzniesiona w 1570 r. (ul. Małogoska5). 
Przypuszcza się, że pierwotną fazę obec
nej zabudowy Chęcin, zwłaszcza w rynku 
i przy głównych ulicach, stanowiły dwa 
typy domów (w ramach tzw. typu „domu 
południowego’’): 1- dom jednopasmowy, 
jedno- lub dwutraktowy, ustawiony 
szczytem do rynku lub ulicy, zajmujący 
około połowę szerokości działki (drugą 
połowę zajmował przejazd); typ najczęś
ciej spotykany w mieście, na węższych 
działkach (9—10,5 m), 2. dom dwupasmo
wy. jedno-lub dwutraktowy, z przejazdem

Podcienia rynkowe rozebrano w połowie 
XIX w. Wiemy, że w pierzejach południo
wej i wschodniej były to podcienia muro
wane, arkadowe, częściowo z nadbudo
wanymi nad nimi piętrami. W pierzei za
chodniej według stanu z XIX w. znajdowa
ły się podcienia drewniane, przykryte 
frontową połacią mansardowych da
chów, wieńczących zabudowę działki. 
Domy w rynku i w ulicach były pierwotnie 
zapewne parterowe, już jednak na etapie 
budowy podcieni (XVI-XVII w.) pojawiają 
się domy piętrowe, których przybywało 
w XIX w.
Pierwotne zabudowania gospodarcze na 
tyłach działek były zapewne drewniane. 
W XVII w. w Nowym Rynku, za mieszkal-
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to

7. Ulica Małogoska

8, Dawny zajazd 
..Niemczówka"

z XVI-XVII w. przy 
ul. Małogoskiej 15

9 Portal w sieni 
„Niemczówki"

10. ..Niemczówka"
- fragment wnętrza 
wielkiej izby, dobu
dowanej w 1634 r.

11. Belka stropowa 
z napisem funda
cyjnym wielkiej izby 
w ..Niemczówce" 

nym budynkiem frontowym w granicach 
dziatki znajdowała się studnia, dalej zaś 
na tyle ogródek tyczkami ogrodzony, 
w nim kilkanaście wiśnin y śliwin, wrota 
na Zatełku na ulice dobre... (z ksiąg miej
skich). W końcu XVIII w. jako przyczynę 
częstych pożarów w Chęcinach podawa
no zbyt gęste zabudowanie tyłów działek 
szeregiem nieprzepisowych, drewnia
nych przybudówek - głównie browarów 
i słodowni. Plan miasta z 1820 r. notujejuż 
zabudowę oficynową, często bezpośred
nio przylegającą do budynków fronto
wych. Granice działek budowlanych wy
znaczały kamienne mury zachowane do 
naszych czasów, choć często obecnie 
ukryte w dobudowanych do nich oficy
nach.
Przedstawiony tu schemat narastania za
budowy działki w rozwoju historycznym 
zachował się w wielu wypadkach do na
szych czasów (brak tylko podcieni). Przy- 
pomnijmy więc, że w skład tej zabudowy 
wchodzą:
• dom frontowy mieszkalno-usługowy 

(handel, rzemiosło, zajazdy), parterowy 
później piętrowy

• oficyna murowana, parterowa lub 
piętrowa

• drewniane zabudowania gospodarcze 
na tyłach działki

• działki oddzielone od sąsiadów mura- 
mi kamiennymi

> wjazd na działki - pierwotnie zapewne 
zarówno od frontu, jak od ulicy tylnej 
lub gospodarczej, następnie, wraz z 
budową podcieni, już tylko od tyłu.

Murowane parterowe i piętrowe domy ze

sklepionymi wnętrzami frontowych trak
tów, ozdobione renesansową kamieniar- 
ką, w rynku z arkadowymi podcieniami, 
na wiele lat ukształtowały zabudowę 
miasta, a zwłaszcza jego centrum. Pożary 
i zniszczenia wojenne poczyniły wiele 
szczerb w obrazie Chęcin okresu rene
sansu, zniknęły też podcienia w rynku, 
jednak duży zespół ówczesnej zabudowy 
oraz jego dominanty architektoniczne do 
dziś decydują o ich wyglądzie. Zwłaszcza 
domy w rynku i najbliższym jego otocze
niu, wprawdzie przebudowane częścio
wo w XIX i XX w., czekają wciąż na to, co 
określamy mianem rewaloryzacji, czyli na 
przywrócenie im wartości estetycznych, 
architektonicznych i użytkowych.

W XVII w., obok już istniejących pojawiły 
się dwie dalsze dominanty architektoni
czne wzbogacające sylwetę miasta - naj
pierw synagoga w jego wschodniej częś
ci, później klasztorny zespół franciszka
nek, tuż przy zachodniej granicy Chęcin. 
Wiek XIX wprowadził do sylwety miasta 
klasycystyczny zespół domów w połud
niowej pierzei rynku, z wyróżniającym się 
swą formą architektoniczną ratuszem. 
Zagęściła się zwarta zabudowa, często 
piętrowa, w pierzejach ulic, wówczas też 
ukształtował się klimat Nowego Rynku, 
obrzeży miasta i jego przedmieść. Od 
tego stulecia pojawiają się w Chęcinach 
domy w typie małomiasteczkowych ka
mienic czynszowych o wystroju klasycys- 
tycznym, głównie w układzie kalenico
wym (np. PI. 2 Czerwca 1 i 2, ul. Staszica 
11 i 13). Tę samą ewolucję w kierunku 
typu domu Czynszowego przechodziła
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w XIX w. również zabudowa rynkowa wraz 
ze stopniowym nadbudowywaniem dru
giej kondygnacji. Jednocześnie pojawiły 
się typowo małomiasteczkowe, dwupas
mowe domy parterowe będące dwumie- 
szkaniowym, symetrycznym bliźniakiem 
ze wspólną sienią w środku. Zwarty ze
spół tego typu zabudowy zachował się 
w północnej pierzei PI. Żeromskiego. Bu

dynkom frontowym towarzyszą tam mu
rowane oficyny, zaś tylną granicę działek 
zamyka charakterystyczny ciąg stodół 
w układzie kalenicowym.
Na przedmieściach dominowała wów
czas zabudowa drewniana na działkach 
typowo rolniczych. Starsze budynki sta
wiano w układzie szczytowym, młodsze 
w kalenicowym. Wśród tych ostatnich 
znajdujemy typ dworków podmiejskich 
z gankiem od frontu, przykrytych dachem 
czterospadowym.

Niepowtarzalny klimat miasta
Kolejne przemiany w zabudowie miasta 
i jego sylwecie kultywowały tradycje kli
matu zespołu, tworzone zarówno mate
riałem budowlanym, skalą budynków, ich 
wyrazem architektonicznym, jak i struktu
rą funkcjonalno-przestrzenną. Dopiero 
lata powojenne swym dość bogatym pro
gramem inwestycyjnym - ze środków 
społecznych i prywatnych - zerwały 
nić tej tradycji tak w zakresie architekto
nicznym, jak i funkcjonalno-przestrzen
nym. Wynikało to z przekonania o techni
cznej i moralnej „śmierci" historycznej 
miejskiej zabudowy Chęcin. Dostrzega
no jeszcze wartości zabytkowe i ar
chitektoniczne dominant miasta-zamku 
i obiektów sakralnych. Jest to zjawisko 
tragiczne i powtarzające się w naszym 
kraju. Warto więc przypomnieć najważ
niejsze elementy tworzące tradycyjny kli
mat zabudowy Chęcin.

SKALA 1-2 kondygnacje, zabudo
wa zwarta w centrum, na 
obrzeżu wolno stojąca, 
w większości utrzymana 
w skali pierwotnej szero
kości działek i w granicach 
historycznej linii zabudo
wy; pierwotnie szczytowa, 
później kalenicowa.

MATERIAŁ Tradycyjnym materiałem 
jest piaskowiec, na przed
mieściach - drewno, tynki
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gładkie, w kolorach jas
nych, pastelowych, wywo
dzące się z tradycji okresu 
Królestwa Kongresowego; 
wcześniejszej kolorystyki 
tynków nie znamy, nie wie
my też, czy pierwotnie domy 
były tynkowane.

ELEWACJE Wprawdzie zabudowa his
toryczna Chęcin, przede 
wszystkim w rynku, sięga 
swą tradycją XVI a może na
wet XV w., to jednak jej ele
wacje ukształtowały czasy 
późniejsze, głównie okres 
klasycyzmu Królestwa Kon
gresowego. Do tych czasów 
należy odnieść większość 
charakterystycznych ele
mentów wystroju elewacji, 
a mianowicie: profilowane 
gzymsy wieńczące i kor
donowe, otwory w kształcie 
stojącego prostokąta, za
mknięte półkoliście (nie
które bramy) lub tukiem od
cinkowym, część z kamien
nymi, prostymi węgarami 
(wyróżnia się tu brama d. za
jazdu „Pod Srebrną Górą”
1 brama sąsiedniego domu 
zwanego,,Fotydziński” (PI.
2 Czerwca 25 i 27). W zabu
dowie rynkowej charakte
rystycznym motywem ele
wacji są również płytkie 
wnęki zamknięte półkoliś-

DACHY

cie, z otworami okiennymi 
i wejściowymi na osi. Sto
larka okienna raczej now
sza, choć częściowo utrzy
mana w tradycyjnych for
mach dwudzielnych, wielo- 
kwaterowych. Zachowało

12. Sklepiona sień domu nr 22 w rynku z XVII w
13. Dom nr 37 przy PI. Żeromskiego z XVIII/XIX 
w.
14. Zespół stodół przy ul. Świerczewskiego, na 
północnym krańcu miasta

(zdjęcia: 1 -J. Szandomirski. 7-14 - K.
Kowalska)

się kilka przykładów drew
nianych skrzydeł drzwio- WNĘTRZA 
wych w bramach, część 
z ozdobnym parkietowa- 
niem.

Pierwotnie zapewne dwu
spadowe lub czterospado
we w układzie szczytowym. 
W okresie renesansu pod
cieniowe domy piętrowe 
w rynku mogły mieć dachy 
pogrążone, przesłonięte od 
frontu attyką. W XVIII w. po- NAWIERZCHNIE 
jawiły się dachy łamane- PLACÓW I ULIC 
-polskie lub mansardowe. 
Od XIX w. zaczynają prze
ważać, zwłaszcza w cen
trum miasta, dachy w ukła
dzie kalenicowym. Trady
cyjne pokrycie dachów to 
gont. W stosunku do stanu 
pierwotnego nastąpiło os
tatnio znaczne obniżenie 
gabarytu dachów. Jeszcze 
na zdjęciach z początku XX 
w. widoczne są w rynku da
chy wyższe od obecnych. 
Charakterystycznym moty
wem są również facjatki 
mieszkalnych poddaszy.

Charakterystycznym ele
mentem najstarszych piw
nic i parterów są sklepienia 
kolebkowe, kolebkowo- 
-krzyżowe lub z lunetami. 
W sieniach i piwnicach za
chował się dość bogaty ze
spół kamiennych portali, 
w kilku wnętrzach stare 
skrzydła drzwiowe kute 
z żelaza.

Tradycyjne były brukowane 
kamieniem, częściowo 
z użyciem marmuru. W os
tatnich latach zaczęła prze
ważać nawierzchnia asfal
towa. Dawny bruk zachował 
się jedynie na bocznych uli
czkach (np. ulica prowa
dząca do kościoła ze środ
ka południowej pierzei PI. 2 
Czerwca), w bramach i po
dwórzach oraz częściowo 
na powierzchni dawnych 
rynków. W ul. Staszica i na 
PI. Żeromskiego występuje 
nawierzchnia z kostki gra
nitowej. Stroma uliczka bie
gnąca do kościoła z połud-
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niowo-wschodniego naroż
nika starego rynku wyłożo
na została (połowa XIX w.) 
potężnymi blokami pia
skowca tworzącymi 
schody.

Te elementy charakteryzują klimat Chę
cin, ale przecież nie jest to jedyne (jesz
cze!) miasteczko w Polsce o walorach 
zabytkowych. Wydaje nam się, że każde 
miasto, wieś lub osada powinno mieć 
wykonaną podobną analizę. Daje ona 
przecież przejrzysty obraz wartości zabyt
kowych, zwraca na nie uwagę, uczula na 
sprawy ich ochrony, a w konsekwencji 
może zapobiec dewastacji i zachować 
tradycyjny klimat. Oby tylko każdy-a nie 
tylko urbaniści! - mógł to zobaczyć i zro
zumieć.

Uwaga - strefa ochronna!
Szczegółowe badania historii Chęcin 
oraz przedstawione tu w dużym skrócie 
analizy ich rozplanowania i przemian 
zabudowy, pozwoliły sprecyzować część 
programu konserwatorskiego. Pozostałe 
części tego programu oparte zostały na 
studiach krajobrazowych oraz analizach 
obecnych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Ze wzglę
du na szczupłość miejsca ograniczymy 
się do przedstawienia postulatów konser
watorskich, które wynikają z analiz ukła
du przestrzennego miasta i klimatu jego 
zabudowy. Ochronie konserwatorskiej 
w Chęcinach podlegają:
• place, ulice i uliczki gospodarcze 

w historycznych liniach rozgraniczają
cych;

• zabudowa zabytkowa oraz związane 
z nią:

- linie zabudowy,
- linie podziałów własnościowych dzia

łek budowlanych,
- elementy historycznego zagospodaro

wania działek i bloków, a w tym: zabu
dowa frontowa, oficyny, zabudowania 
gospodarcze, kamienne mury granicz
ne działek;

• klimat zabudowy miasta określony 
przez:

- skalę i gabaryt zabudowy,
- materiał budowlany,
- charakter i wystrój elewacji, a w tym. 

kolorystyka tynków, gzymsy, otwory, 
ich kształt oraz stolarka,

- dachy, ich kształt, kąt nachylenia poła
ci, pokrycie;

• ciągi zabudowy zwartej;
• zespoły zabudowy wolno stojącej.

Ze względu na to, że w poszczególnych 
fragmentach historycznego miasta ob
serwuje się różny stan zachowania i różną 
intensywność występowania wspomnia
nych elementów, konieczne było wydzie
lenie kilku stref o różnej kwalifikacji zale
ceń konserwatorskich, niezależnie od wy
tyczenia ogólnej strefy ochronnej dla ca
łości zespołu. A oto strefy konserwator
skie wyznaczone dla Chęcin:
■ strefa rezerwatu krajobrazowego 

obejmująca otoczenie miasta z Czer
woną Górą. Podzamczem Chęcińskim 

oraz górami: Rzepką, Sosnówką i Zele- 
jową. W związku z powyższym zasię
giem strefy proponuje się dokonanie 
ponownej analizy zakresu realizowa
nych i planowanych tu inwestycji ko
munalnych;

■ strefa ochronna krajobrazu miasta po
krywająca się z planowanymi granica
mi miejskich inwestycji. Na tym terenie 
należy ograniczyć gabaryty zabudowy 
do 2-3 kondygnacji;

■ ścisła strefa ochronna starego miasta 
obejmująca teren miasta historyczne
go wraz z przedmieściami. W tych gra
nicach ochronie podlegają: wspom
niane wyżej rozplanowanie miasta, 
obiekty zabytkowe oraz omówione już 
elementy składające się na klimat za
budowy Chęcin.

W ramach ścisłej strefy ochronnej stare
go miasta konieczne było wydzielenie kil
ku stref pośrednich o różnej kwalifikacji 
zaleceń konserwatorskich w zależności 
od stopnia nagromadzenia substancji za
bytkowej i obecnego stanu zagospodaro
wania. Przede wszystkim wyznaczono 
strefy ochronne dla wybranych zespołów 
architektonicznych jak: zamek, kościół 
parafialny, zespół klasztorny bernardy
nek oraz dawny zespół klasztorny franci
szkanów. W następnej kolejności strefy 
ochronne kwartałów rynkowych, kwarta
łów przylegających do nich oraz do głów
nych ulic, kwartałów Nowego Rynku 
(obecnie PI. Żeromskiego), a następnie 
dla terenów peryferyjnych w granicach 
miasta historycznego, dla przedmieść 
oraz dla cmentarzy - żydowskiego i kato
lickiego.
Jak już wspomniano wyżej, dla poszcze
gólnych stref stosowano stopniowanie 
intensywności zaleceń konserwatorskich 
i tak na przykład dla kwartałów rynko
wych (PI. 2 Czerwca), wszystkich kwarta
łów oraz kwartału północnego PI. Żerom
skiego - zalecono ścisłą ochronę nastę
pujących elementów:
• zabudowy zabytkowej,
• istniejących linii zabudowy,
• historycznych linii podziałów własnoś
ciowych działek,

• tradycyjnej formy zagospodarowania 
działek budowlanych, na którą składają 
się następujące elementy: budynek fron
towy, oficyna, zabudowania gospodar
cze, kamienne mury graniczne działek; 
niezabytkowe elementy zagospodarowa
nia działek mogą być wymienione na no
we, jednak z zachowaniem tradycyjnej lo
kalizacji i formy ogólnej, mogą być rów
nież wprowadzone nowe funkcje; postu
lat zachowania zabytkowych zabudowań 
gospodarczych przede wszystkim doty
czy zespołu stodół ciągnących się na ty
łach północnego kwartału PI. Żeromskie
go, wzdłuż ul. Świerczewskiego,
• tradycyjnych ciągów zabudowy 
zwartej,
• klimatu zabudowy miasta określonego 
przez: skalę i gabaryt zabudowy (do 
dwóch kondygnacji), wykluczający reali
zacje inwestycji kubaturowych wykracza
jących poza skalę i bryłę zabudowy histo
rycznej oraz wymagających terenów wy
dzielonych, materiał budowlany (w Chę
cinach tradycyjny piaskowiec), charakter 
i wystrój elewacji określony kolorystyką 
tynków (pastelową, nawiązującą do tra
dycji XIX w.), linią gzymsów profilowa
nych, wieńczących i kordonowych, 
kształtem otworów okiennych i wejścio
wych (stojący prostokąt, zamknięty pół
koliście lub lukiem odcinkowym), kształ
tem dachów (w tym zakresie na terenie 
starego miasta winien obowiązywać za
kaz stosowania dachów płaskich, trady
cyjne formy to dwuspadowe, czterospa
dowe oraz łamane - polskie lub mansar
dowe, kąt spadku dachów poniżej 30°) 
Przedstawiony tu w skrócie program nie 
wyczerpuje całości problematyki konser
watorskiej Chęcin. Zależało nam raczej 
na warsztatowej relacji wskazującej dro
gę dochodzenia - poprzez badania histo
ryczne oraz towarzyszące im analizy - do 
pewnych zasadniczych elementów wyty
cznych konserwatorskich, które teraz za
czynają swój własny „urzędowy żywot” 
trafiając do Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków i do pracowni urbanistycz
nych. Wytyczne te formułowane były z na
dzieją, że w przyszłości będziemy mieli 
okazję przedstawić relację z ich realizacji 
na deskach projektantów i w mieście.

Janusz Kubiak

Z najgłębszym żalem i bólem zawiadamiamy Czytelników, 
że w dniu 27 grudnia 1982 r. odszedł na zawsze z redakcyj
nego grona, w wieku 47 lat, w pełni sił twórczych, Autor tego 
artykułu, historyk sztuki, mgr JANUSZ KUBIAK. Członkiem 
zespołu redakcyjnego „Spotkań z zabytkami” został w 1979 
r. Był autorem wielu artykułów i felietonów, inicjatorem 
wspaniałych pomysłów edytorskich, a także gorącym zwo
lennikiem wprowadzania na łamy „Spotkań” autorów roz
poczynających dopiero swoją naukową i popularyzatorską 
drogę.
Wspomnienie o Januszu Kubiaku zamieścimy w następnym 
zeszycie „Spotkań z zabytkami”, teraz tylko chcemy dodać, 
że tej straty nikt nie zdoła nam wypełnić...

Redakcja
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Wojciech Fijałkowski

Włoskie apoteozy 
Jana III 

Sobieskiego

Niezwykle szybko rozeszła się po całej 
Europie radosna wieść o rozgromieniu 
przez Jana III potęgi tureckiej pod Wied
niem w pamiętnym dniu 12 września 1683 
r. Pierwszym krajem, który wprost żywio
łowo i na wszelkie możliwe sposoby oka

zywał cześć polskiemu królowi i radość z jego wielkiego 
zwycięstwa, były Włochy. W różnych miastach słonecznej 
Italii, zwłaszcza w Rzymie, Florencji, Mediolanie, Bolonii 
i Wenecji, rozpoczęto serię świątecznych obchodów: bito 
w dzwony, oddawano triumfalne salwy armatnie, palono 
sztuczne ognie i organizowano barwne widowiska ludo
we. Po włosku i po łacinie śpiewano o sławie bohatera 
spod Wiednia. Różnej miary poeci prześcigali się w two
rzeniu poematów hołdowniczych I licznych panegiryków, 
które w pompatycznych słowach opiewały waleczne czy
ny Jana III i jego Wiedeńską Wiktorię. Zdawano sobie 
powszechnie sprawę z tego, że w zaborczych planach 
tureckich Wiedeń stanowił tylko etap przejściowy do 
zdobycia Stolicy Apostolskiej i podbicia całego świata 
chrześcijańskiego.
Obfitej poezji okolicznościowej, licznym canzonom 
i sonetom towarzyszyły powstające w tym czasie czy 
też tworzone jeszcze w latach następnych dzieła gra
ficzne i malarskie, będące plastyczną formą apoteozy 
Jana III - zwycięzcy. Rodziły się też pomysły bądź to 
postawienia w przedsionku bazyliki Św. Piotra w Rzymie 
marmurowego pomnika króla Jana, bądź to spiżowej,

1. Jan III jako heros-Atlas - obraz anonimowego mistrza włoskiego (fot. I. Dubiel)

błyszczącej od złota i klejnotów statuy Sobieskiego na 
rzymskim Kapitolu. Te piękne i wspaniałe projekty nie 
doczekały się jednak realizacji. Trwałymi natomiast śla
dami fascynacji mieszkańców Włoch osobą Jana III i jego 
wielkim zwycięstwem nad Portą Otomańską stały się 
zachowane do dziś XVII-wieczne utwory graficzne i kom
pozycje malarskie, z których szczególnie trzy w formie 
apoteozy, czyli ubóstwienia króla-zwycięzcy, prezento
wane są w pałacu królewskim w Wilanowie.

Pierwszą z nich i - jak można sądzić - 
najwcześniejszą stanowi namalowany 
wkrótce po Odsieczy Wiedeńskiej obraz 
pędzla anonimowego mistrza włoskiego, 
ukazujący Jana III jako współczesnego 
herosa-Atlasa, który dźwigając wraz 
z polskimi wojownikami spod Wiednia 
glob ziemski, ratuje od upadku matkę- 
Ziemię. Ważnym elementem treściowym 
i kompozycyjnym tej tak oryginalnie poję
tej apoteozy króla-zwycięzcy jest zarów
no orzeł z rozpiętymi skrzydłami i błyska
wicami w dziobie, uosabiający roztropne
go władcę, obdarzonego męstwem fizy
cznym i duchowym, jak też unoszona 
przezeń Fama, głosząca chwałę Jana III 
oraz współtwórców zwycięstwa wiedeń-

Przy artykułach związanych z Janem III Sobie
skim zamieszczamy wizerunek króla na koniu 
w stroju rzymskim malowany przez Jerzego 
Eleutera Siemiginowskiego. nadwornego ma
larza króla Jana (reprod. Z. Dubiel) 

skiego - Innocentego XI i Leopolda I. Ich 
wizerunki w owalnych ramach uwitych 
z gałązek lauru i palmy, jako symboli 
honoru, cnoty, a także nieprzemijającej 
sławy papieża i cesarza, oraz emblematy 
wiary i Kościoła, w obronie których Sobie
ski rozgromił armię muzułmańską - uno
szone są w przestworzach przez uskrzy
dlone anioły.
Mniej efektownym kolorystycznie, a zara
zem mniej dynamicznym pod względem 
kompozycyjnym, jest kolejny z obrazów 
głoszących apoteozę Jana III, przypisywa
ny tradycyjnie znanemu malarzowi rzym
skiego baroku, Giro Ferriemu, na podsta
wie francuskiego napisu zXIX w., umiesz
czonego na odwrociu obrazu. Dzieło to, 
namalowane przez artystę en grisaille, 
a więc w jednolitej, wieloodcieniowej, 
szarej tonacji, naśladującej płaskorzeźbę, 
przedstawia polskiego monarchę konno 
na czele zbrojnych hufców, by zgodnie 
z barokową formułą heroizacji króla-zwy

cięzcy oraz znaną w XVII w. symboliką 
konia i jeźdźca podkreślić królewskie wa
lory męstwa, siły i nieustraszoności. Do
pełnieniem tej idei, sławiącej cnoty i zale
ty Jana III, są kroczące przed królem-bo- 
haterem dwie postacie alegoryczne 
z mieczem i szyszakiem wojskowym, któ
re przez swą wymowę symboliczną wska
zują na Sobieskiego jako znakomitego 
i mężnego wodza, uczestniczącego wyłą
cznie w sprawiedliwej, a nie zaborczej 
wojnie.
Istotne miejsce w koncepcji ideowo-ar
tystycznej tej właśnie apoteozy Jana III 
zajmuje jadąca obok króla postać z pło
mieniem nad głową, będąca personifika
cją „Żarliwości religijnej”, która - jak 
chciał to podkreślić artysta - przywiodła 
króla-wojownika do historycznego zwy
cięstwa nad pogańską armią otomańską. 
Niemniej ważną rolę w kontekście ideo
wym obrazu odgrywa także podbiega
jąca do króla Jana bogini Roma wantycz-
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2. Apoteoza Jana III -obraz malowany prawdo
podobnie przez Ciro Ferriego

(fot. B. Seredyńska)
3. Graficzna apoteoza Jana III według rysunku 
Agostino Scilli

(fot. B. Seredyńska)

nym stroju i hełmie, z tarczą ozdobioną 
inicjałami Chrystusa oraz leżąca spokoj
nie u jej stóp wilczyca kapitolińska, kar
miąca Romulusa i Remusa. One to bo
wiem - zgodnie z barokowym zamiłowa
niem do aluzji i metafor - mają wyrażać 
myśl, że Rzym, a wraz z nim cały Świat 

Chrześcijański, mogą czuć się bezpiecz
ne, dzięki niemal cudownemu ich urato
waniu przez polskiego monarchę. Na te 
dziejowe zasługi Jana III, dokonane pod 
sztandarem chrześcijaństwa, wskazuje 
unosząca się z nim w obłokach postać 
Innocentego XI, prowadzona przez Św. 

Ducha oraz trójkę uskrzydlonych geniu- 
szków, z których jeden koronuje Sobie
skiego laurowym wieńcem zwycięzcy, 
drugi zaś unosi model kościoła SŚ. Nome 

di Maria w Rzymie, wzniesionego przy 
Forum Romanum dla uczczenia Wiktorii 
Wiedeńskiej. Całość tej bogatej pod 
względem wymowy treściowej kompozy
cji figuralnej zamyka barokowa rama ar
chitektoniczna, ozdobiona panopliami 
i postaciami spętanych jeńców tureckich, 
stanowiących w propagandzie politycz
nej czasów Jana III świadectwo jego nie- 
zwyciężoności i triumfu, uzyskanego 
dzięki zwycięstwu nad światem pogań
skim, Wymownym symbolem tego zwy

cięstwa jest uskrzydlona Victoria, umie
szczona pośrodku dolnej partii ramy, zaś 
plastyczny obraz sławy zwycięskiego Ja
na III tworzy bogate zwieńczenie obra
mienia. Składa się na nie kartusz z her
bem Sobieskich „Janina” i obiegający go 
wokół łaciński napis, który podkreśla, że 
królewska tarcza rodowa wskazała drogę 
wielkim czynom Jana III: INGENTIBUS 
AUSIS JOANNIS MONSTRAT ITER, oraz 
umieszczone po bokach Famy, głoszące 
światu te wiekopomne czyny króla-boha- 
tera. Obraz jest przypuszczalnie malar
skim bozzettem (szkicem) dla sztychu 
tzw. Tezy braci Barberinich - Tadeusza 
i Urbana, dedykowanej polskiemu królo
wi z okazji pierwszej rocznicy zwycięstwa 
pod Wiedniem i zawiązania się w 1684 r. 
antytureckiej Świętej Ligi.

Sama teza, będąca graficzną wersją apo
teozy Jana III, jest trzecim ze znanych 
dzieł włoskich, poświęconych gloryfikacji 
naszego monarchy po Wiktorii Wiedeń
skiej. W odróżnieniu jednak od jej malar
skiego pierwowzoru została wzbogacona 
nowymi, nie występującymi na obrazie 
elementami treściowymi oraz wniosła 
wiele istotnych zmian w przedstawieniu 
niektórych postaci i motywów dekoracyj
nych. Przypatrując się uważnie dziełu 
graficznemu, wykonanemu według ry
sunku Agostina Scilli przez Jacquesa 
Blondeau i Arnolda Westerhouta, stwier
dzić można bez trudu, że miejsce towa
rzyszącej Sobieskiemu personifikacji 
„Żarliwości religijnej", występującej 

w kompozycji malarskiej, zajmuje tutaj 
podobnie upozowana postać syna króle
wskiego, Jakuba, jako uczestnika wypra
wy wiedeńskiej i kreowanego przez Jana 
III przyszłego władcę Polski. Inaczej tak
że, jak nietrudno zauważyć porównując 
obie apoteozy, została potraktowana po
stać antycznej Romy. W tezie Barberinich 
nie podbiega już ona do króla-zwycięzcy 
z wyrazem wdzięczności, lecz siedząc, 
wskazuje mu wyraźnie jako wzór godny 
naśladowania postać Konstantyna Wiel
kiego, którego wizerunek prezentuje Ja
nowi III papież Innocenty XI na trzymanym 
przez siebie sztandarze. Dla podkreśle
nia, że wielkość czynów Sobieskiego jest 
dla świata chrześcijańskiego co najmniej 
tak doniosła, jak zasługi Konstantyna po
łożone w służbie Kościoła i że papież 
widzi w polskim królu drugą nadzieję po 
wielkim cesarzu rzymskim dla obu stolic 
chrześcijaństwa, tj. Rzymu i „Nowego 
Rzymu” - Konstantynopola, unoszący się 
nad królem uskrzydlony geniusz trzyma 
szarfę z napisem: GEMINE SPES ALTE
RA ROMAE
Zasadnicze znaczenie dla wymowy ideo
wo-artystycznej tezy Barberinich jako 
apoteozy Jana III posiada również od
mienne w stosunku do obrazu rozwiąza
nie zwieńczenia architektonicznej ramy. 
Prosta tarcza z herbem Sobieskich „Jani
na” została bowiem zastąpiona na szty
chu umieszczonym pod zamkniętą koro
ną królewską czteropolowym kartuszem 
herbowym z godłami Polski i Litwy oraz 
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tarczą herbową Jana III pośrodku. Wpro
wadzenie tego typu zmiany zostało po
dyktowane chęcią podkreślenia faktu, że 
bohater spod Wiednia jest nie tylko dziel
nym królem-wojownikiem, sławnym z po
wodu wielkich militarnych sukcesów, 
lecz także suwerennym, równym cesa
rzom władcą potężnej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów.
Podstawowe znaczenie dla treści zawar
tych w kompozycji plastycznej tezy Bar- 
berinich ma także umieszczona pod kar
tuszem lwia głowa, trzymająca w zębach 
draperię z napisem wyjaśniającym i uzu
pełniającym wielowątkowe treści. Nawią
zując do wspaniałych czynów Konstanty
na, z powodu których otrzymał on przydo
mek Wielkiego, obszerny tekst dedyko
wany Janowi III głosi w polskim przekła
dzie m.in.: Cala współczesna Europa 
przekonywa s/ę, jak bardzo przyczyniłeś 
się do ocalenia Starego Rzymu Ty, Królu, 
który w minionym roku uwolniłeś Wiedeń 
od Turków. Świat Chrześcijański w Tobie 
pokłada nadzieję na przywrócenie daw
nej wolności i pradawnego znaczenia. Ty, 
który jesteś teraz drugą nadzieją podwój
nego Rzymu, nazwany zostaniesz kiedyś 
Wybawcą Starej Stolicy, [Rzymu], Odno
wicielem Nowej [Konstantynopola] 
i Szczęśliwością Obu. Najpotężniejszy 
Monarcho, pod szczęśliwą wróżbą Two
ich triumfów, które świat już ujrzał i na 
które jeszcze czeka, z nadzieją oczekuje
my zwycięstwa w tym pokojowym boju, 
toczonym [także] przez Filozofię.
Tezy owych filozoficznych dysput i roz
ważań, o których mówi dedykacja, zostały 
umieszczone na kartuszach, trzymanych 
przez uskrzydlone putta w obu dolnych 
narożach sztychu, jako osiemnastopunk- 
towe konkluzje z dziedziny logiki metafi
zycznej (Conclusiones Logico-metaphy- 
sicae) i tyleż punktowe konkluzje fizyczne 
(Conclusiones Physicae). Jak stwierdza 
umieszczony między nimi napis, tezy te 
zostały przedyskutowane publicznie 
w październiku 1684 r. w rzymskim Kole
gium Propagandy Wiary. Istotnym uzu
pełnieniem tak dekoracyjnym, jak i treś
ciowym tezy Barberinich poświęconej 
apoteozie Jana III, jest także ozdobienie 
pilastrów obramienia gałązkami palmy 
i lauru, jako odnoszącymi się do króla- 
zwycięzcy atrybutami Victorii oraz sym
bolami honoru i nieprzemijającej sławy 
Sobieskiego.
Przypomnienie dziś, w jubileuszowym ro
ku 300-lecia Odsieczy Wiedeńskiej, tych 
trzech mało na ogół znanych zabytków 
włoskiej sztuki barokowej, poświęconych 
apoteozie Jana III Sobieskiego, pozwala 
nam lepiej sobie uświadomić, jak na pol
skiego króla-zwycięzcę i jego wiekopom
ne dzieło patrzyła XVII-wieczna Italia i ja
kie znaczenie w propagandzie politycznej 
tego czasu miały ówczesne środki prze
kazu artystycznego - malarstwo i grafika.

Wojciech Fijałkowski

(fot. P.F. Nowicki)

Cy na ścianach obrazki 
śklane
powiedzą swoje zgłoski 
wam
cy ino malowane 
świecić bedom ze ścian? -pyta góralski poeta, 
Stanisław Nędza Kubiniec. W wypadku twór
czości Eweliny Pęksowej z Zakopanego jej 
„śklane obrazki" świecą ze ścian, ale przede 
wszystkim mówią „swoje zgłoski”. No bo wy
gląda to tak: król Jan III Sobieski jest postacią 
centralną i największą, za nim galopuje jazda ze 
skrzydłami, pod polskim sztandarem, naprze
ciw Turczyny stoją przestraszone, inni klęczą 
i wyciągniętymi rękami proszą o litość; jest 
i turecki obóz z namiotami oznaczonymi pół
księżycami, a w obozie siedzi w kucki szereg 
Turczynów i wznosi modły. Wyżej zaś kościół 
murowany - symbol miasta Wiednia - spod 
którego łuk zatacza szarfa z napisem: „Król 
Sobieski pod Wiedniem 1683". A nad nią niebo 
rozświecone gwiazdami. I to już wszystko...
W naszym kraju malarstwo na szkle rozwijało 
się w końcu XVIII i na początku XIX w. Były to 
najczęściej obrazki religijne, malowane przez 
pracujących w hutach szklanych, przez wę
drownych szklarzy i rzemieślników. Na jarmarki 
w Czarnym Dunajcu ściągali tzw. obrażnicy, 
którzy sprzedawali gotowe wyroby lub też na 
miejscu malowali na zamówienie postaci świę

tych. Zakupione obrazy umieszczano w chału
pach, pod sosrębem, odchylone górą od ściany. 
Mrok izb ożywiały kolory mieniące się w świetle 
kaganka lub paleniska. „Śklane" obrazki były 
trwałe - barw nie niszczy ani dym, ani kurz, ani 
wilgoć.
Dziś traktujemy te obrazki jako zabytki etnogra
ficzne. Tradycję zaś kontynuują ludowi twórcy. 
Tradycja ta wyraża się niezmienną od tamtych 
czasów techniką malowania - od spodu szkla
nej tafli i według kolejności: rysunek, kontur, 
barwa. Pozostał też sposób osiągania ekspresji 
jak najprostszymi środkami oraz płaszczyzno
we traktowanie scen.
Wśród dzisiejszych malarzy wyróżnia się Eweli
na Pęksowa, która tworzy od 1968 r. Nie uczy
łam się rysunku (...) Operuję skrótami i czasem 
są w nich błędy formalne i duża przypadko
wość. Nie poprawiam moich rysunków. - napi
sała w jednym z przewodników po swojej wy
stawie.
(...) Jeszcze chwila refleksji

I kontur nałożę.
Pociągnę czarną farbą i wszystko ułożę. 
Nadam barwy, rumieńce, złociste aureole... 
Potem tłem pomaluję cały świat mój szklany 
I w ramki oprawię obraz malowany - dodaje 

wierszem Jolanta Pęksowa, synowa Eweliny, 
także malarka na szkle.

(kmn)
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Maria Lewicka

Porozmawiajmy 
o architekturze 

polskiej (1)

W pierwszej „rozmowie o architekturze” interesowały nas zagadnienia 
i problemy ogólne; część ilustracyjna objęła uszeregowane chronologicznie, 
charakterystyczne dla poszczególnych okresów zabytki europejskie. Tema
tem trzech kolejnych „rozmów” będzie architektura polska. W ramach 
krótkiego artykułu nie jest możliwe - tak ważne dla pełniejszego rozumienia - 
szersze powiązanie rozwoju architektury z tłem politycznych, społecznych 
i kulturalnych przemian; ograniczymy się jedynie do przeglądu zachowa
nych, wybitnych lub charakterystycznych dla naszego kraju zabytków, które 
przetrwały niszczące kataklizmy. Wiele omawianych lub prezentowanych tu 
zabytków uratowała praca konserwatorów, przywracając im ich walory 
historyczne i artystyczne. O znaczeniu działalności konserwatorskiej dla 
polskiej kultury wiele się pisze w „Spotkaniach z zabytkami”. Temat dzisiej
szej naszej „rozmowy” skłania do podkreślenia jej wagi raz jeszcze.

Po przyjęciu chrześcijaństwa w 966 r. 
Polska znalazła się w zasięgu oddziaływa
nia sztuki zachodnioeuropejskiej, podpo
rządkowanej Kościołowi dążącemu do 
jedności kulturalnej pozyskanych dla ka
tolicyzmu krajów. Nie wytwarzając 
w okresie średniowiecza szczególnie wy
różniających się form własnych, architek
tura nasza nie uległa jednak całkowicie 
obcym wzorom i można mówić o pewnym 
swoistym jej obliczu. Podobnie jak w in
nych dziedzinach sztuki, w kilku regio
nach wytworzyły się indywidualne cechy 
architektury dostosowanej do miejsco
wych warunków i potrzeb, przy wykorzys
taniu wzorów płynących z najżywiej roz
wijających się w okresie panowania sty
lów romańskiego i gotyckiego centrów 
artystycznych - Włoch, Czech, Francji, 

Saksonii, terenów nadreńskich i nadmo- 
zańskich. Inspiratorami budownictwa byli 
władcy i feudałowie, a nade wszystko 
Kościół. Ważna rola przypadała licznie 
wtedy zakładanym klasztorom (benedyk
tyni, cystersi, a następnie franciszkanie 
i dominikanie); budownictwo kościelne 
i klasztorne poszczególnych zakonów 
poddane było odmiennym, ściśle określo
nym rygorom, odpowiadającym celom 
i regułom zgromadzenia. Średniowiecze 

nie znało pojęcia artysty w dzisiejszym 
rozumieniu tego słowa. Skupieni w wę
drownych warsztatach muratorzy i ka
mieniarze działali kolektywnie i najczęś
ciej anonimowo, podobnie zresztą, jak 
później rzemieślnicy warsztatów osia
dłych. Później niż inne, bo dopiero w XVI 
w., powstawały u nas cechy budowlane, 

skupiające artystów i rzemieślników za
trudnionych przy wznoszeniu i wykańcza
niu budowli; organizacja cechowa, unor
mowana przepisami, gwarantowała swym 
członkom opiekę i kształcenie, jak rów
nież dozór nad produkcją budowlaną.

Najstarsze przedromańskie zabytki archi
tektury kamiennej to pochodzącezX i po
czątku XI w. nieliczne pozostałości bu
dowli odsłoniętych w trakcie prac wyko
paliskowych. Śą to resztki kościołów gro

dowych i pierwszych katedr (np. w Krako
wie na Wawelu, w Gnieźnie, Poznaniu, 
Wiślicy, Trzemesznie), a także murowa
nych pałacowych rezydencji piastow
skich - palatiów, połączonych z kaplica
mi. Budowle te w obecnym stanie badań 
wydają się wyróżniać w skali europejskiej, 
a liczba palatiów odkrytych na terenie 
Polski jest wyjątkowo duża. Ważny zaby
tek architektury przedromańskiej stanowi 
częściowo zrekonstruowana rotunda 
Najświętszej Panny Marii z X w. na wzgó
rzu wawelskim.
Obiekty kościelnej afchitektury romań
skiej powstawały na naszych ziemiach od 
XI w. Były to zarówno duże bazylikowe 
kościoły katedralne, kolegiackie i klasz
torne, jak i małe, grodowe kościółki pros
tokątne, jednonawowe lub centralne. Za
chowały się tylko ich relikty (np. w obrębie 
romańskich katedr: wawelskiej, gnieź
nieńskiej, poznańskiej), albo też istnieją 
jako budowle mniej lub bardziej przebu
dowane, niekiedy częściowo zrekonstru
owane (np. benedyktyński zespół klasz

1. Kolegiata Wniebowzięcia Panny Marii z po
towy XII w. w Tumie pod Łęczycą - wyróżniający 
się zabytek architektury romańskiej w Polsce

(fot. K. Jabłoński)

2. Plan przedromańskiego palatium Dołączo
nego z kaplicą-rotundą na grodzie w Gieczu 
(wg „Sztuka polska przedromańska i romańska 
do schyłku XIII w ". Warszawa 1971); liczne 
pozostałości tego typu założeń odkryto na tere
nie Polski

3. Rekonstrukcja bryły rotundy Panny Marii na 
Wawelu

(fot. T. Kaźmierski)
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torny w Tyńcu, benedyktyński kościół Św. 

Andrzeja w Krakowie, kolegiaty w Tumie 
pod Łęczycą, Opatowie i Kruszwicy, bazy
lika klasztorna w Czerwińsku, grodowa 
rotunda Św. Prokopa w Strzelnie). Godna 

odnotowania jest zwarta, późna grupa 
romańskich granitowych kościołów na 
Pomorzu Zachodnim (np. kościół w Bu
ku). Rozwój architektury romańskiej 
charakteryzował się doskonaleniem po
ziomu budownictwa; w drugiej połowie 
XII w. nastąpił rozkwit plastyki architekto
nicznej (zob. Porozmawiajmy o zabyt
kach rzeźby w Polsce, „Spotkania z za
bytkami" z. 3-1980, s. 14-18).

Z początku XIII w. pochodzi dzieło wybit
nych warsztatów - dominikański kościół 
Św. Jakuba w Sandomierzu, o przeważa

jących cechach późnego romanizmu. No
wą erę w architekturze zapoczątkowało 
od XIII w. budownictwo zakonu cyster
sów, którzy stawiali swoje klasztory i koś
cioły na terenie całej Polski (kamienne 
opactwa w Jędrzejowie, Koprzywnicy, 
Sulejowie, Wąchocku, kamienno-cegla- 
ne w Mogile pod Krakowem, w Trzebnicy 
i Henrykowie na Śląsku, ceglane w Kołba- 

czu i Oliwie na Pomorzu). Zachowując 
romański plan, proporcje i detal, cystersi 
stosować zaczęli sklepienia krzyżowo- 

żebrowe, które stały się podstawowym 
elementem architektury gotyku. Architek
tura gotycka zadomowiła się w Polsce na 
wyjątkowo długi okres - jeszcze w XVI w., 
równolegle z renesansowymi, powstawa
ły kościoły gotyckie. Styl ten przyjmował 
na naszych terenach formy lokalne, różne 
w poszczególnych regionach, co wynikło 

' m.in. z panujących ówcześnie układów 
historycznych - utraciliśmy na pewien 
czas Pomorze, a Śląsk, choć pozostał 
z nami w żywych kontaktach kulturalno- 
artystycznych, był zhołdowany przez Cze
chy. Istotne dla zróżnicowanego oblicza 
architektury gotyckiej było, zwłaszcza

4 Rotunda Św. Prokopa z drugiej 
połowy XII w. w Strzelnie

(fot. S. Parfianowicz)

5. Wnętrze kapitularza opactwa 
cysterskiego w Wąchocku z pierw
szej potowy XIII w

(fot. J. Langda)

6 Gotycki kościół Panny Marii 
w Toruniu z drugiej połowy XIII w.

(fot. P.F. Nowicki)

I. Wnętrze gotyckiego, katedralne
go kościoła we Fromborku

(fot. S. Parfianowicz)

8 Kościół parafialny w Kętrzynie 
przykład charakterystycznego dla 
późnego gotyku sklepienia kryszta
łowego

(fot. S. Parfianowicz)

9. Kościół parafialny w Szreńsku 
z pierwszej połowy XVI w. reprezen
tuje grupę póżnogotyckich kościo
łów Mazowsza

(fot. J. Langda)

10. Późnogotycki drewniany koś
ciół parafialny w Osieku z połowy 
XVI w ma wszystkie cechy charak
terystyczne dla licznej grupy zabyt
ków tak dobrze współżyjących 
z krajobrazem

(fot. J. Doraczek)

II. Fragment warownego zespołu 
klasztorno-pałacowego wielkich 
mistrzów krzyżackich w Malborku

(fot. B. Kornatowski)

w późniejszym okresie, wymieszanie róż
nych wpływów. Gotyk w Polsce wystąpił 
w skromnej postaci. Materiałem budow
lanym była głównie cegła, z użyciem ka
mienia do niektórych tylko elementów 
architektonicznych, a systemy konstruk
cyjne zostały znacznie zredukowane - 
unikano np. charakterystycznych dla 
francuskich katedr łuków przyporowych 
wyprowadzanych na zewnątrz, stosując 
znacznie uproszczone systemy wzmac
niania konstrukcji przy pomocy filarów 
i szkarp.
Liczne zabytki architektury kościelnej do
by gotyku możemy jedynie wyliczyć, 
ograniczając się do najwybitniejszych 
przykładów Zacznijmy od krakowskich
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kościołów dominikanów i franciszkanów; 
w stołecznym wówczas Krakowie powsta
ło oprócz nich wiele innych gotyckich 
świątyń: kamienna katedra na Wawelu 
(trzecia na tym miejscu), kościół NPMarii 
(Mariacki), obok kościół Św. Barbary, 

wsparty na jednym słupie niewielki koś
ciółek Św. Krzyża, w dzielnicy Kazimierz 
kościoły Św. Katarzyny i Bożego Ciała. 
Na czele wyróżniającej się grupy polskich 
kościołów dwunawowych stoi kolegiata 
w Wiślicy, jedna z około czterdziestu 
świątyń fundowanych przez Kazimierza 
Wielkiego w ramach wszczętej przez nie
go planowej, zakrojonej na ogromną

skalę akcji budowlanej; powstawała wó
wczas architektura wysokiej rangi, co łą
czy się z zatrudnianiem przez króla wybit
nych warsztatów budowlanych. Kościoły 
Wielkopolski reprezentują katedry Gniez
na i Poznania. Wspaniałe zabytki gotyc
kiej architektury z XIV w. o specyficznym 
surowym wyrazie, posiada Śląsk z olbrzy

mimi, licznymi świątyniami Wrocławia na 
czele (Św. Krzyża, Marii Panny na Piasku, 
Św. Elżbiety, Św. Marii Magdaleny, Św. 

Doroty); dorównują im inne zabytki go
tyckie regionu (np. kościoły w Brzegu, 
Świdnicy, Strzegomiu, Nysie, Legnicy, 

Paczkowie). Na terenie państwa krzyżac

11
kiego rozwinął się indywidualny nurt ce
glanego budownictwa gotyckiego; zna
mienne jest łączenie funkcji architektury 
sakralnej z obronną (np. warownia kate
dralna we Fromborku, katedra zespolona 
z zamkiem obronnym w Kwidzyniu). 
Szczytowym osiągnięciem jest zabytek 
o sławie europejskiej - warowny zespół 
klasztorno-pałacowy wielkich mistrzów 
krzyżackich w Malborku. Północ naszego 
kraju obfituje w zabytki architektury goty
ku występującego w formach powstałych 
w wyniku wymieszania się wpływów nie
mieckich i krzyżackich, ale również środ
kowoeuropejskich i, co szczególnie cha
rakterystyczne, nowatorskiej w tym cza
sie architektury Niderlandów. Pozycję 

przodującą ma tu Gdańsk - wybitne, waż
ne ze względu na swoje oddziaływanie na 
polską architekturę centrum; w okresie 
późnego gotyku, łączącego się z ogrom
nym rozwojem kultury mieszczańskiej, 
architektura Gdańska zyskała indywidu
alne cechy. Gdańskie kościoły gotyckie 
(Panny Marii - jeden z największych w Eu
ropie, dominikanów, franciszkanów, Św. 
Katarzyny, Św. Jana) wyróżniają się po
tężnymi bryłami, bogactwem sklepień 
i malowniczą dekoracyjnością szaty ze
wnętrznej. Zespół wspaniałych świątyń 
gotyckich ma także Toruń (Św. Jana, Św. 

Jakuba i Panny Marii). Najpóźniejsze za
bytki kościelnej architektury gotyckiej 
z XV-XVI w. o mniejszych niż na północy 
rozmiarach można spotkać na Mazow
szu; charakteryzują się bogatymi, ozdob
nymi szczytami.

Pozostaje jeszcze grupa gotyckich koś
ciołów drewnianych, najliczniejszych nie
gdyś w bogatej w drewno Polsce, zacho
wanych, niestety, ze zrozumiałych wzglę
dów w małej ilości. Kościoły te, tak do
skonale zrośnięte z naszym pejzażem, 
występują na całym etnicznym obszarze 
Polski. Najstarsze zabytki pochodzą z XV 
w. (Zborówek, Łącza, Dębno, Haczów), 
a mnożą się w XVI w., z którego posiada
my aż kilkadziesiąt zabytków (wśród nich 
Libusza, Sękowa, Krużlowa). Były to nie
wielkie kościoły kryte stropami, z bardzo 
stromymi, najczęściej gontowymi dacha
mi, wznoszone zazwyczaj technikązrębo- 
wą; cechy gotyku przejawiają się w nich 
przede wszystkim w wykrojach i obramie
niach otworów okiennych i drzwiowych. 
Warto zauważyć, że budowle te świadczą 
o dobrym opanowaniu rzemiosła ciesiel
skiego przez ich twórców.

Zabytki gotyckiej architektury świeckiej 
ilustrują ogromny rozwój naszych miast 
u schyłku średniowiecza. Z kamienic go
tyckich centralnej Polski (w mniejszości 
wobec drewnianej najczęściej zabudowy 
mieszkalnej) zachowały się tylko frag
menty. Posiadamy natomiast wiele zabyt
ków ustalonego na północy typu ceglanej 
kamienicy tzw. hanzeatyckiej, rozpo
wszechnionej w zasięgu handlowego 
związku Hanzy (kamienice Gdańska i To
runia). Miejską architekturę monumen
talną reprezentują licznie wówczas 
wznoszone ratusze; wiele z nich uległo 
przebudowie już w okresie renesansu. Do 
zachowanych w swojej gotyckiej formie 
i wystroju należą ratusze m.in.: w Gdań
sku (ratusz główny), Ornecie, Toruniu, 
Malborku, Chojnie, Wrocławiu, Przetrwa
ło wiele fragmentów gotyckich obwaro
wań miejskich - murów obronnych z ba
sztami, wieżami i bramami; wymieńmy 
choćby tego typu zabytki Krakowa, War
szawy, Gdańska, Poznania, Torunia, 
Lwówka, Fromborka, Pyrzyc, Stargardu, 
Pasłęka, Bystrzycy Kłodzkiej, Chełmna, 
Szydłowa. Warto zwrócić uwagę na to, że 
niektóre z wymienionych umocnień łączą 
się z realizacją podjętej przez Kazimierza 
Wielkiego akcji mającej na celu stworze-
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nie przemyślanego systemu obronnego 
kraju. Włączone w nią zostały również 
zamki, których król ten wzniósł ponad 50 
(m.in. Będzin, Łęczyca, Szydłów, rozbu
dowany Wawel). Zabytkowe zamki gotyc
kie, dzisiaj najczęściej w zabezpieczonej 
ruinie, ale również w formie odreastauro- 
wanej, zróżnicowane są w zależności od 
położenia - innych umocnień i zabezpie
czenia wymagały warownie położone 
w górach, inne warunki stwarzało ich po
łożenie nizinne. Wymieńmy przynajmniej 
kilka - zamek w Chęcinach i rezydencje 
książąt mazowieckich w Liwie, Ciechano
wie i Czersku w centralnej Polsce, śląskie 
zamki w Bolkowie i Sobieszowie, zamek 
biskupów warmińskich w Lidzbarku, 
krzyżackie zamki w Radzyniu Chełmiń
skim i Nidzicy, górskie zamki w Czorszty
nie i Niedzicy. Późniejsze- zameczki 
w Oporowie i Dębnie prezentują nową 
tendencję - rozbudowę programu miesz
kaniowego i reprezentacyjnego, na nie
korzyść pierwszoplanowego dotąd pro
gramu obronnego, a zamki w Drzewicy, 
i Ogrodzieńcu wykazują już przyswajanie 
niektórych motywów nowego stylu - re
nesansu.
Renesans (Odrodzenie) otwiera dobę 
sztuki nowożytnej. Znacznie rozszerzyło 
się grono fundatorów i wzrosła rola no
wych dysponentów, którzy pojawili się już 
u schyłku średniowiecza: miast, cechów, 
kupców, bankierów, mieszczan. Mecenat 
- świadoma, zorganizowana opieka 
nad sztuką - zainicjowany w średniowie

czu, rozwinął się teraz w pełni. Zmieniała 
się też rola artysty. Świadomy swojej war

tości artysta renesansu zrywał z anonimo
wością. W Polsce szczególnie poszuki
wani i cenieni w dobie odrodzenia byli 
architekci włoscy; wymowny jest wye
ksponowany w zwieńczeniu kopuły pod
pis włoskiego twórcy Kaplicy Zygmunto- 
wskiej. Nowożytność spychała powoli 
twórczość cechową na drugi plan. Ale ta 
właśnie twórczość cechowa dała nam 
najbardziej charakterystyczne, wyróżnia
jące się swoją odrębnością dzieła archi
tektoniczne.
Pierwsze zabytki architektury renesanso
wej w Polsce to sławne dzieła wzniesione 
w Krakowie przez artystów włoskich, pra
cujących na zamówienie króla-mecena- 
sa, Zygmunta Starego: zamek królewski 
ną Wawelu, przebudowany, rozbudowa
ny i wyposażony w dziedziniec otoczony 
arkadowymi krużgankami (1507-1536) 
i Kaplica Zygmuntowska - grobowe mau
zoleum królów Zygmunta Starego i Zyg
munta Augusta, wzniesione przy katedrze 
wawelskiej (dzieło Bartłomieja Bereccie- 
go, 1519-1531). Uznano je za najczystsze 
przejawy włoskiego, florenckiego rene
sansu za Alpami.
Zabytki architektury renesansowej po
wstające od połowy XVI w. łączą się naj
częściej z twórczością warsztatów cecho
wych. Charakterystyczne było trzymanie 
się tradycyjnych, gotyckich wciąż jeszcze 
układów, na które niejako „nakładano” 
nowe, renesansowe formy, wyrażające

12. Ruina zamku Bonerow 
w Ogrodzieńcu. rozbudowanego 
w XIV-XVI w. - jeden z wielu 
malowniczo usytuowanych za
mków w Jurze Krakowsko-Częs-

‘ łochowskiej (fot. A. Gruszecki)
13. Brama Krakowska w Szydło
wie. fragment gotyckich murów 
obronnych fundacji Kazimierza 
Wielkiego (fot. P.F. Nowicki)
14. Późnogotycki ratusz we 
Wrocławiu wyróżnia się okazałą 
bryłą, rozbudowanym progra
mem wnętrz i bogatą kamienną 
dekoracją rzeźbiarską

(fot. W. Pawelec)
15. Późnogotycki zamek książąt 
mazowieckich w Liwie, dzieło mi
strza Niclosa (ciekawe zestawie
nie z dworkiem z XVIII w.)
16. Kamienica przy ul. Kopernika 
15 w Toruniu, tzw. Dom Koperni
ka z XV w., przykład gotyckiej 
szczytowej kamienicy typu han- 
zeatyckiego (fot. c. Kuchta)
17. Kościół parafialny w Broku 
reprezentuje kościoły renesan
sowe wznoszone na Mazowszu 
w drugiej połowie XVI w,

(fot. P.F. Nowicki) 

się głównie w dekoracyjnej szacie bu
dowli. Nawet tam, gdzie działali artyści 
obcy daje się zaobserwować wymiana do
świadczeń z miejscowymi warsztatami, 
upraszczanie obcych wzorów i przystoso
wywanie ich do miejscowej tradycji i gus
tów. Przykładem może być działalność 
Komasków - emigrujących z pogranicza 
szwajcarsko-lombardzkiego artystów 
i rzemieślników (ich dziełem jest np. pias
towski zamek w Brzegu na Śląsku). Orygi

nalny, najbardziej swojski nurt w archi
tekturze polskiej, stanowiący wykwit kul
tury mieszczańskiej, wystąpił w centralnej 
Polsce, a przede wszystkim na Lubelsz- 
czyźnie, gdzie działały miejscowe warsz
taty cechowe. Najpełniejszy wyraz znalazł 
on w elewacjach, wystroju wnętrz i ele
mentach ściśle związanych z naszą archi
tekturą renesansową - attykach i szczy
tach. Ostatnia ćwierć XVI i połowa XVII w. 
pozostawiły bardzo ciekawe i zróżnico
wane zabytki architektury świeckiej i sa
kralnej. Wiele z nich specjaliści zaliczają 
do manieryzmu, który zyskał w'odrębnio- 
ną od renesansu pozycję w określeniach 
stylistycznych; manieryzm przetworzył, 
„zmanierował” formy renesansu rozluź
niając je, ubarwiając i dość dowolnie in
terpretując. Na północy, gdzie głównym 
cetrum artystycznym był ciągle rozbudo
wujący się Gdańsk, architektura i plastyka 
uległy manierystycznej odmianie rene
sansu niderlandzkiego. Stosowano tu 
kontrastujące ze sobą cegłę i kamień; 
charakterystyczny był poza tym abstrak
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cyjny ornament (zwany okuciowym, zwi
janym, małżowinowym) w wystroju deko
racyjnym fasad i wnętrz. Ten typ dekora
cji, który zyskiwał ogromną popularność 
w Europie dzięki rozpowszechnianym 
wzornikom architektonicznym, znany jest 
zresztą z terenu całej Polski.
Zabytki architektury sakralnej renesansu 
nie reprezentują już epoki w takim sto
pniu, jak to miało miejsce w średniowie
czu. Reformacja, występująca w „tle" po
czątku epoki, nie sprzyjała budownictwu 
kościelnemu. Wyjątek stanowi grupa koś
ciołów na Mazowszu z drugiej połowy XVI 
w.; na czele tej grupy, charakteryzującej 

się m.in. specyficzną dekoracją sklepien- 
ną, stoi kolegiata w Pułtusku. Ważną po
zycję w historii naszej architektury ze 
względu na wpływ, jaki wywarła, ma ukoń
czona około 1600 r. kolegiata w Zamościu 
- wzniesiona przez włoskiego architekta 
Bernarda Morando w renesansowym, za
projektowanym przez niego mieście, sto
jącym w rzędzie najwybitniejszych dzieł 
epoki, o randze europejskiej.
W pierwszej połowie XVII w. daje się za
obserwować wzmożenie budownictwa 
kościelnego związane z kontrreformacją. 
Szczególnie ciekawą dla nas grupę zabyt
ków stanowią kościoły budowane przez

19

18. Kościół parafialny w Kazi
mierzu nad Wisłą - jedna z wielu 
interesujących budowli zabytko
wych Lubelszczyzny stawianych 
przez mistrzów cechowych

(fot. K. Nowiński)
19. Stiukowa dekoracja skle- 
pienna kościoła parafialnego 
w Kazimierzu nad Wisłą; forma 
dekoracji rozpowszechniona 
w Polsce od renesansu
20. Kaplica Zbaraskich (1627- 
1633) przy gotyckim kościele 
dominikanów w Krakowie; ty
powy przykład kaplicy grobo
wej wzniesionej przy istniejącym 
kościele na planie kwadratu, na
krytej kopułą (fot. J. Langda)
21. Zamek książąt brzeskich 
w Brzegu, renesansowy, z pozos
tałościami gotyckimi; budynek 
bramny z dekoracją rzeźbiarską 
przedstawiającą wyobrażenia 
portretowe Piastów Śląskich

(fot. P.F. Nowicki)
22. Baranów - renesansowa re
zydencja z XVIXVII w.

(fot. P.F. Nowicki) 

warsztaty cechowe, wśród których prym 
wiodły warsztaty muratorów lubelskich. 
Charakterystyczna była tu tradycyjna, go
tycka jeszcze bryła wzmocnionego szkar- 
pami kościoła, nakrytego stromym da
chem; trójkątny, wysmukły i ozdobny 
szczyt zespalał w swojej dekoracji różno
rodne elementy gotyku, renesansu, ma- 
nieryzmu i baroku (do grupy tej zaliczają 
się m.in. lubelskie kościoły bernardynów 
i jezuitów, kościoły w Uchaniach, Turobi
nie, Radzyniu, Kazimierzu Dolnym). Nurt 
lokalny wystąpił również w Wielkopolsce. 
W wielu kościołach pojawiły się sztukate
rie sklepienne, które należą do samo
dzielnych, rozpowszechnionych w naszej 
architekturze tego czasu form dekoracyj
nych, związanych głównie z architekturą 
sakralną. Jest to dekoracja listwowa, wy
konana w zaprawie lub stiuku w postaci 
rozpiętych na sklepieniu siatek, powiąza
nych ze sobą w jednolitą kompozycję mo
tywów geometrycznych: gwiazd, rozet, 
serc; wykonywano je odciskając w drew
nianych sztancach, a następnie przy
twierdzano do sklepień. Sztukaterie takie 
spotkać można na sklepieniach wielu 
kościołów Lubelszczyzny, ziemi kaliskiej, 
na Mazowszu; rozpowszechniły się zresz
tą na całym obszarze Rzeczypospolitej, aż 
po jej wschodnie rubieże.

Budowlą reprezentatywną dla omawiane
go okresu stała się kaplica grobowa; o jej
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rozpowszechnieniu zadecydował przy
kład królewskiego mauzoleum na Wawe
lu. Nigdzie poza Włochami nie zbudowa
no w tym czasie takiej ilości kaplic grobo
wych. Posiadamy dziś około 200 zabyt
ków charakteryzujących się, rzecz szcze
gólna, utrzymaniem renesansowej kon
cepcji aż do wieku XVIII, kiedy uległa 
barokowi. Chęć posiadania przybytku 
kultu pośmiertnego obrazuje nową psy
chiczną postawę człowieka renesansu. 
Kaplice te fundowali w Polsce królowie, 
magnaci, dostojnicy kościelni, szlachta, 
a nawet zamożni mieszczanie. Wykonaw
stwo mauzoleów grobowych powierzano 
artystom z szerokiego kręgu - od najwy
bitniejszych, pracujących w Polsce archi
tektów włoskich, do skromnych budowni
czych cechowych - stąd poziom artysty
czny tych budowli jest bardzo nierówny. 
Koncepcja architektoniczna była jednak 
ujednolicona - są to zwykle budowle 
wzniesione na planie kwadratu, nakryte 
kopułą, rzadko wolnostojące, najczęściej 
dobudowane do istniejącego kościoła, 
otwierające się do jego wnętrza. Różnice 
dotyczą konstrukcyjnego rozwiązywania 
kopuły i jej dekoracji, łączącej się zwykle 
z rozbudowanym programem symboliki. 
Z Krakowa, gdzie po Zygmuntowskiej 
wzniesiono jeszcze przy katedrze wawel
skiej kaplice biskupa Tomickiego i bisku
pa Maciejowskiego, rozpowszechnił się 
ten temat architektoniczny na ziemiach 

Małopolski (wyróżnia się tu swoją wybu
jałą, bogatą, manierystyczną architekturą 
i dekoracją kaplica Firlejów w Bejscach), 
a następnie całej Polski (Lwów, Pułtusk, 
Łowicz, Włocławek). Najpóźniejsza, a za
razem najoryginalniejsza i najbardziej ro
dzima grupa kaplic grobowych pochodzi 
z Lubelszczyzny (np. kaplice lubelskich 
kościołów, przy kościele w Uchaniach). 
Zabytki te zawdzięczamy twórczości war
sztatów cechowych. Charakteryzują się 
specyficzną konstrukcją kopuł i jej „sie
ciową” dekoracją; podobne sklepienia 
wystąpiły w kaplicach ziemi sieradzkiej. 
Architektura świecka renesansu repre
zentowana jest w Polsce przez wiele za
bytków ciekawych i malowniczych. Na 
pierwsze miejsce wysuwa się kamienica 
mieszczańska, godna reprezentantka 
świetnie w tym czasie prosperującego 
mieszczaństwa. Cechy rodzime łączą się 
przede wszystkim z kamienicą attykową. 
Attyka to element o charakterze tak prak
tycznym, jak i dekoracyjnym - stanowiła 
przeciwpożarową osłonę dachu, który 
w kamienicach renesansowych miał spa
dek do wewnątrz; w niektórych miastach 
istniały przepisy nakazujące budowę at- 
tyk, które wznoszono zresztą i nad innymi 
budynkami - ratuszami, halami, pałaca
mi. Attyka demonstrowała niejednokrot
nie istny popis inwencji twórcy - nad 
wysokim cokołem dzielonym arkadkami, 
pilasterkami, zdobionym często dekora-
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23. Fragment wewnętrznego dziedzińca arkadowego 
w Baranowie

(fot. W. Pawelec)
24. Późnorenesansowy ratusz w Szydłowcu z wieżą, 
zwieńczony attyką, jak wiele innych budynków tego 
typu przebudowywanych lub budowanych w dobie re
nesansu

(fot. Z. Dubiel)
25. Fasada kamienicy Celejowskiej w Kazimierzu nad 
Wisłą z pierwszej połowy XVII w. o bogatej dekoracji 
manierystycznej

(fot. M. Kopydłowski)
26. Rysunek attyki osłaniającej dach pogrążony

27. Podcienia renesansowego zespołu rynkowych ka
mienic w Zamościu

(fot. M. Pcion)
28. Wielki Arsenał w Gdańsku - dzieło Antoniego van 
Opbergena z lat 1602-1605. manierystyczny, z charak
terystyczną dekoracją



cją roślinną, figuralną, wznosił się wień
cząc attykę tzw. grzebień, angażujący 
najróżniejsze elementy dekoracji właści
wej epoce: obeliski, kule, ślimacznice, 
esownice, maski, hermy, figury ludzi, 
zwierząt, dekorację roślinną. Dekorowa
no nie tylko attyki, ale również całe fasady 

kamienic: malowidłami, rzeźbami w ka
mieniu, tynku, stiuku. Fasady stawały się 
miejscem „gadatliwych wypowiedzi" ar
tysty na zaprogramowany, zadany zwykle 
temat, stanowiąc jedyny w swoim wyra
zie, pełen swoistej inwencji zlepek form 
renesansu, manieryzmu, gotyku, ludo

wych, barokowych, a nawet ulubionych 
w Polsce form wschodnich. Najbardziej 
znane są kamienice Kazimierza Dolnego, 
duży zespół kamienic znajduje się w Lu
blinie. W Zamościu zachował się unikato
wy zespół budowanych na wzór włoski 
kamienic podcieniowych, stwarzających 
osłonięty od słońca i deszczu ciąg pieszy 
wokół rynku. Renesansowe kamienice 
podcieniowe można spotkać w wielu 
miastach Polski. Na północy wykształcił 
się odmienny typ kamienicy szczytowej 
o fasadzie ceglanej, nietynkowanej, 
z fragmentami dekoracji kutymi w kamie
niu, o stromym dachu, tworzącym wy
smukły szczyt (kamienice Gdańska, Toru
nia, Śląska).

Ważną w tym okresie pozycję władz miej
skich odzwierciedlają budowle wznoszo
nych w rynku, częściej jednak przebudo
wywanych w dobie renesansu ratuszy 
(np. w Sandomierzu, Chełmie, Brzegu, 
Poznaniu, Gdańsku, Tarnowie, Szydłow
cu). Wieńczono je attykami i wyposażano 
w wieże konkurujące w sylwecie miasta 
z wieżami kościelnymi i pałacowymi, co 
miało własną wymowę; okazale prezentu
ją się w niektórych, zapraszające do wnę
trza założenia wejściowe, z zewnętrznymi 
schodami.

Wyrazem potrzeb gospodarki krajowej - 
rozwijającego się handlu zbożem - były 
spichrze wznoszone głównie w miastach 
nad Wisłą, którą spławiano towar do 
portowego Gdańska. Malownicze zabytki 
tego typu posiada Kazimierz Dolny nad 
Wisłą.

Podziwiany zamek królewski na Wawelu, 
stał się podnietą i przykładem naśladowa
nym przez magnaterię w nowo wznoszo- 
nyęh lub przebudowywanych rezyden
cjach (Żywiec, Pieskowa Skała, Baranów, 
Sucha, Krasiczyn); niezbędny był w nich 
arkadowy dziedziniec wewnętrzny i wień
cząca attyka. Pałac Mirów w Książu Wiel
kim (obecnie po przebudowie w XIX w.), 
projektowany przez Włocha Santi Guc- 
ciego, zapoczątkował rozwój nowego ty
pu architektonicznego, jakim stał się pa- 
łac-rezydencja bez elementów obron
nych. Formą przejściową był tzw. pałac 
w fortecy - rezydencja mieszkalna wznie
siona w obrębie terenu obwiedzionego 
nowym, bastionowym systemem fortyfi
kacji ziemnej - przystosowany do nowych 
rodzajów broni i systemu natarcia. Tego 
rodzaju zabytek prezentuje zamek Krzyż- 
topór w Ujeżdzie, wzniesiony dla wojewo
dy Ossolińskiego przez Wawrzyńca Sene- 
sa (zachowany w tzw. trwałej ruinie). Ten 
jedyny w swoim rodzaju zabytek prezen
tujący swoiste cechy naszej architektury, 
o własnym, rozbudowanym programie 
symbolicznym; znany z legendarnych już 
wspaniałości i przepychu wyposażenia, 
do dziś zdumiewa swoim ogromem.

W następnym zeszycie przedstawimy dal
sze zabytki polskiej architektury, rozpo
czynając od epoki Wazów.

Maria Lewicka
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Marian Kornecki

łazienki, pawilony nad źródłami, domy gościnne i obiekty adminis
tracyjne. Najstarsze budowle projektował inż. Burggaller.
Pomyślny rozwój uległ jednak w latach 1830-1856 zahamowaniu 
na skutek nie sprzyjających okoliczności natury gospodarczej 
i politycznej. W czasie tego kryzysu omal nie doszło do likwidacji 
zdrojowiska. Budowle zdrojowo-kąpielowe rozebrać i zdemolo
wać, materiał z nich sprzedać, a cały tutejszy zakład zdrojowy raz 
na zawsze usunąć - nakazywało polecenie rządowe z 1852 r. 
Uratowanie Krynicy wiąże się z.działalnością prof, dra Józefa 
Dietla. Zorganizowana pod jego kierownictwem tzw. wiekopomna 
komisja w 1856 r. ustaliła zalecenia, których realizacja doprowa
dziła do świetnego rozwoju uzdrowiska. Zwłaszcza po 1877 r., gdy 
utworzona tu Komisja Zdrojowa stała się faktycznym gospoda
rzem, Krynica uzyskała swe specyficzne piękno, zyskując później 
zaszczytne miano „perły uzdrowisk". To w tym właśnie okresie

Krynica Zdrój nie może poszczycić się 
zbyt dawną metryką, chociaż dobra 
„Krzenycze", położone w enklawach leś
nych należących do zamku muszyńskie
go (siedziby kasztelanii podległej bisku
pom krakowskim), już w 1547 r. wzmian
kowane były w dokumencie, na mocy któ
rego obdarowany został sołectwem Dan
ko „vir honestus de Miastko" (tj. z Tyli
cza). W 1581 r. w wyliczeniu majętności 
biskupich jest już mowa o wsi, a z siedem
nastowiecznych lustracji dowiadujemy 
się, że w owym czasie gospodarowało 
w niej 59 kmieci.
Natomiast na źródła krynickie uwagę 
zwrócono dopiero w XVIII w.: w 1745 r. 
pojawia się o nich pierwsza wzmianka 
w publikacji omawiającej osobliwości 
przyrodnicze Polski. Przez długi czas nie 
interesowano się jednak wykorzystywa
niem wartości leczniczych zdroju. Dopiero u samego schyłku XVIII 
w., gdy po zajęciu Sądecczyzny przez Austrię rząd zaborczy 
rozpoczął sprzedaż sekularyzowanych dóbr kościelnych - dwa 
źródła krynickie nabył od włościańskich posiadaczy niejaki Fran
ciszek Stix v. Saunbergen, komisarz obwodowy sądecki. Wzniósł 
on pierwsze zabudowania, będące zalążkiem przyszłego uzdrowi
ska. Właściwie była to zaledwie skromna zagroda złożona z czte
rech budynków. Zabudowania te przejęte zostały niebawem przez 
Zarząd Dóbr Kameralnych w Muszynie, który podjął ożywioną 
działalność inwestycyjną. W tym pierwszym okresie, który trwał do 
około 1830 r., powstał właściwy zakład zdrojowy, przeważnie 
wydzierżawiany, z czasem pozostający pod opieką stałego leka
rza. Wytyczono również główną oś założenia urbanistycznego 
(deptak obsadzono topolami), podjęto pierwszą regulację potoku 
Kryniczanki, założono park oraz wzniesiono wiele budynków:

1. Plan Krynicy: I - budynki drewniane, II - budynki murowane, III - budynki inne; A - ul. Bieruta. B - ul. 
Nowotarskiego, C - ul. Kraszewskiego, D - Bulwary Dietla, E - ul. Świerczewskiego, F - ul. Kościuszki, 6 - ul. 
Pułaskiego; 1 - ul. Kraszewskiego 9, 2 - „Krakus", 3 - Dom Sądowy, 4 - „Karpacka", 5 - „Wawel”, 6 - 
„Orlęta”, 7 - „Zegar”, 8 - „Kościuszko" 9 - „Grażyna”, 10 - „Szczerbiec”. 11 - figura Matki Boskiej, 12 - 
„Alpejska", 13 - „Dewajtls", 14 - „Bronisława”, 15 - „Pod Matką Boską”, 16 - .Janina", 17 - Łazienki 
Borowinowe, 18 - Łazienki Mineralne, 19 - Stary Dom Zdrojowy, 20- „Podzieloną Górą", 21 - „Jarząbek”, 22
- „Węgierska Korona", 23 - „Świteź", 24 - „Kosynier", 25 - „Biała Róża", 26 - „Tatrzańska", 27 - 
„Witoldówka", 28 - „Ułan”, 29 - „Biały Orzeł", 30 - „Zofia", 31 - „Góral", 32 - „Wista", 33 - „Pod Koroną", 34 - 
„Pod Berłem", 35 - Zakład Hydropatyczny, 36 - „Cis", 37 - „Akacja”, 38 - „Sopllcowo”, 39 - „Dwór", 40 - 
„Katarzyna", 41 - kościół parafialny, 42 - „Pogoń”, 43 - .Józefa”, 44 - „Nalęczówka", 45 - „Podlasie", 46 - 
„Romanówka", 47 - „Stefania", 48 - „Urszula", 49 - „Niespodzianka", 50 - „Marzenie", 51 - „Kruk", 52 - 
„Sienkiewicz", 53 - „Kamella”, 54 - „Marta", 55 - „Bogusława”, 56 - „Stotwinlanka", 57 - ul. Bieruta 47,58 - 
„Emilia", 59 - ul. Bieruta 59,60 - ul. Bieruta 63,61 - „Ode Gniazdo", 62 - ul. Bieruta 69,63.64- ul. Bieruta 76,65
- „Maryśka", 66 - kaplica na „Dietlówce”, 67 - figura Matki Boskiej

Krynica 
Zdrój

Gira Parkowa

3

5
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2. Widok Krynicy w 1823 r. (rys. A. Lange)
3. Pawilon Zdroju Głównego i pierwsza kaplica 
zdrojowa (z prawej) około 1840 r. (rys. A. Gor
czyński)
4 Zdrój Główny tzw. Stara Pijalnia w 1869 r 
(rys. L. Dembowski)
5. Łazienki Mineralne około 1870 r. (rys. L 
Dembowski)

6. Pawilon nad Zdrojem Słotwińskim (fot. z ok. 
1883 r)
7. Wnętrze Zdroju Głównego tzw. Starej Pijalni 
(fot. z ok. 1910 r).

8. Łazienki Borowinowe z 1880 r.

9. Willa ..Wisła” z drugiej połowy XIX w.

10 Fragment Łazienek Mineralnych z 1866 r.

11. Willa ..Biały Orzeł" zbudowana przed 
1857 r

powstały okazałe i najbardziej charakterystyczne budynki wzno
szone przy udziale zdolnych architektów polskich: Łazienki Mine
ralne (1860), kaplica na „Dietlówce” (1863), Stara Pijalnia (1869) — 
projektu Feliksa Księżarskiego; teatr (1882) - Tadeusza Stryjeń- 
skiego; monumentalny ówczesny Dworzec Zdrojowy - Juliana 
Niedzielskiego i Jana Zawiejskiego; projektu tego ostatniego jest 
także kościół (1888-1890, później przebudowany). Domy „Berło” 
i „Korona” flankujące ul. Pułaskiego projektował Tomasz Bryliń
ski (1898). Podobnie, zachowane pomniki są dziełem znanych 
artystów: figurę „Matki Boskiej Krynickich Zdrojów" projektował 
Artur Grottger (1865), Wojciech Gerson skomponował tzw. Ławkę 
Kraszewskiego (1871), a popiersie wyszło spod dłuta Franciszka 
Wyspiańskiego, figury przy kościele rzeźbili Majerski i Błotnicki 
(1895-1896), pomnik Mickiewicza projektował Antoni Popiel 
(1907).
W tym też okresie powstały okazałe wille drewniane, z których 
wiele stanowi ciekawe przykłady ciesiołki i ówczesnego smaku 
estetycznego, wzorowane na czołowych uzdrowiskach euro
pejskich. Dominuje tu tzw. styl szwajcarski, nierzadko z wtrętami 
o skandynawskiej proweniencji (np. willa „Dwór"), ale wszystko 
razem uzyskało własny, lokalny, niepowtarzalny koloryt. To właś
nie te, zachowane w większości do dziś, osobliwe budynki (głów
nie przy Bulwarach Dietla) stanowią rzadką scenerię urbanistycz
no-architektoniczną z „fin de siecle”. Specyficzna atmosfera 
epoki ujawniła się też w znamiennym nazewnictwie domów, 
o silnym zabarwieniu patriotycznym, ukazującym prawdziwy ro
dowód inicjatyw, czego dowodzą nazwy willi i pensjonatów: „Pod 
Białym Orłem", „Pod Pogonią", „Pod Szczerbcem Chrobrego”, 
„Pod Kościuszką”, „Pod Kosynierem”, „Pod Wandą”, „Pod Wi
słą", itp. Niektóre z tych nazw, niewiele zmienione, przetrwały do 
dzisiaj. W tym też czasie na polanach rozległego założenia parko- 
wo-leśnego wzniesiono wiele altan i pawilonów o urozmaiconej 
formie architektonicznej.
Nieprzerwany rozwój Krynicy od początku XX w. powodował 
kilkakrotnie konieczność przeprowadzenia regulacji i poszerzenia 
terenów budowlanych. Do ważniejszych przedsięwzięć należało 

wyłączenie promenady z ruchu kołowego i ostateczna regulacja 
potoku Kryniczanki, z inicjatywy zasłużonego dla rozwoju uzdro
wiska inż. Leona Nowotarskiego. Tymczasem jednak - zwłaszcza 
w okresie międzywojennym -zmieniła się skala miejscowości, do 
czego przyczyniły się okazałe budowle, jak „Patria”, „Lwigród”, 
Nowy Dom Zdrojowy i Nowe Łazienki. Zmienił się też charakter 
Krynicy, gdy tuż przed wojną powstały tu wielkie inwestycje 
sportowe: tor saneczkowy, skocznia narciarska, stadion hokejo
wy, wreszcie kolejka zębata na szczyt Góry Parkowej.
Dynamiczny rozwój miasta - gdyż niepostrzeżenie Krynica uzyski
wać poczęła niemal wielkomiejski charakter (niestety - ze wszyst
kimi towarzyszącymi mu mankamentami!) - odnotować można 
zwłaszcza od lat dwudziestu. Nastąpiło przeobrażenie całych 
dzielnic, jak w rejonie ul. Bieruta, gdzie wytworzyło się nowe 
centrum handlowo-usługowe. Sięgnięto po ostatnie rezerwy tere
nowe, zabudowując częściowo stoki Góry Parkowej, atu i ówdzie 
wyrosły okazałe domy wczasowe o wielkich kubaturach. Gorzej, 
że niezbyt przemyślane i pospiesznie podejmowane decyzje za
groziły walorom zabytkowym, zarówno urbanistycznym, jak i ar
chitektonicznym, poprzez dążenie do likwidacji dawnej zabudowy 
i dopuszczenie do jej degradacji technicznej. Krótkowzroczności 
towarzyszył uporczywie rozpowszechniany pogląd, że „w Krynicy 
nie ma zabytków", a jej rozwój zasadzać się ma na wprowadzeniu 
hotel i-gigantów, które znaleźć się winny koniecznie na miejscu 
najstarszej, drewnianej zabudowy, w historycznym centrum 
uzdrowiska. Dopełnieniem „kryzysu zdrowego rozsądku” i zara
zem ciosem wymierzonym w najcenniejszy zespół zabytków było 
zburzenie Starej Pijalni, czego można było uniknąć.
Niedawno minęło dziesięć lat od czasu podjęcia energicznej 
interwencji konserwatorskiej w obronie wartości zabytkowych 
uzdrowiska, jego historycznego układu przestrzennego, dawnej 
zabudowy i terenów parkowych. Z mieszanymi uczuciami: satysfa
kcji, ale i żalu (gdy brakowało zrozumienia wśród nieuświadomio
nych przeciwników), wspominam tę „bitwę o Starą Krynicę”, 
rozegraną na wielu spotkaniach, naradach, sesjach i dyskusjach, 
częściowo publicznych. Szczęśliwie idea ochrony wartości Kryni-
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cy, jej materialnego, zabytkowego oblicza, znalazła zrozumienie 
u społeczeństwa i władz. Niejako kulminacyjnym punktem dyskus
ji na temat, jaką winna być Krynica przyszłości, stały się wyniki 
rozstrzygniętego wówczas konkursu na projekt zagospodarowa
nia centrum uzdrowiska; wszystkie prace konkursowe założyły 
uszanowanie zabytków i to zarówno świetnej kompozycji prze
strzennej, jak też niepowtarzalnej starej zabudowy. Poprzez na
wiązywanie nowych elementów kompozycji do dawnych, przez 
propozycje nowych funkcji starych budowli - prowadzi dro
ga do „rewaloryzacji” zabytków uzdrowiska w sposób nowo
czesny, a zarazem zmierzający do urzeczywistnienia głównych 
celów: leczniczych i rekreacyjnych. Lecz faktyczne uratowanie 
zabytków Krynicy rysuje się wciąż przed nami.
Przybywających do Krynicy zachęcamy do poznania licznych 
jeszcze zabytków. Należy do nich właściwie całe założenie prze
strzenne promenady z jej dawną zabudową. A więc dziwaczne, 
przeszło już stuletnie Łazienki Mineralne, ozdobne misternymi 
wieżyczkami, okazały Stary Dom Zdrojowy i współczesne mu 
Łazienki Borowinowe. Malownicze „wille ozdobne” przy Bulwa
rach Dietla zdają się być filmową dekoracją: gęsto stłoczone, 
z werandami i kratownicowymi ażurowymi szczytami, zwieńczone 
basztami „Witoldówki” i „Tatrzańskiej”, zdają się imitować jakieś 
bajkowe pałace pełne na pozór irracjonalnych ozdób i szczegó

łów. Totewłaśnie budowle były natchnieniem osobliwej twórczoś
ci krynickiego malarza-prymitywisty Nikifora i tu właśnie winna 
znaleźć miejsce stała ekspozycja jego twórczości. Nieco inny 
charakter prezentuje ul. Kościuszki, przy której widzimy wille 
skromniejsze, o dyspozycji kalenicowej, w większości z galeriami 
gankowymi wspartymi na słupach.
Piękne są krynickie parki: niewielki na Janowce i rozległy, prze
chodzący w leśne promenady - na Górze Parkowej. Na uwagę 
zasługuje też Park Słotwiński, w którym wznosząsiędwa interesu
jące budynki: pierwszy, w „stylu szwajcarskim”, to dawna letnia 
kawiarnia z misterną werandą i niegdyś galerią dla muzykantów 
(obecnie w odbudowie); drugi, pawilon nad źródłem Słotwinki, 
pomyślany jakby w „chińskiej" manierze. Mało kto wie o tym, że to 
właśnie jest najstarszy budynek w Krynicy, a może i najstarszy tego 
typu w Polsce. Wzniósł go w 1808 r. inż. Burggaller nad głównym 
zdrojem przy deptaku, a na obecne miejsce został przeniesiony 
w 1863 r., kiedy podjęto budowę nie zachowanej tzw. Starej Pijalni. 
Niepowtarzalna, wzruszająca atmosfera Starej Krynicy, dokąd „do 
wód” podróżowali nasi dziadkowie i rodzice, która tak nierozer
walnie złączyła się z kulturą polską ostatnich stu lat - trwa jeszcze 
w jej zabytkach. Wiążą one legendę Krynicy, pamięć o ludziach, 
wspomnienia dni minionych - z teraźniejszością i przyszłością.

Marian Kornecki
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Tadeusz M. Trajdos

Szczawnica

Centrum szalayowskiej Szczawnicy stanowił zbieg ulic Głównej i Zdrojowej, 
nie opodal nowego kościoła parafialnego (1892) i trakt ul. Zdrojowej biegną
cy do góry nad zasklepionym korytem Potoku Szczawnego ku Placowi 
Dietla. Wokół tego placu mieściły się najważniejsze budynki zdrojowe, 
a w najbliższej okolicy - wzdłuż ul. Zdrojowej, jej równoległej - przyszłej ul. 
Jana Wiktora, na terenie Parku Górnego, a w końcu na zboczach Bryjarki - 
coraz większa liczba willi, pensjonatów i sanatoriów. Natomiast centrum 
handlowe - sklepy, księgarnia, poczta, kino, a obecnie wielki dom towarowy 
„Halka" (zbudowany 1965-1969) wrazz restauracją i kawiarnią-skupiły się 
niżej, przy ul. Manifestu Lipcowego (Głównej), nie opodal skrzyżowania ze 
Zdrojową. Rozmieszczenie urządzeń i zabudowy Zdroju Górnego wokół 
Placu Dietla wynikało z szybko rozpoczętej eksploatacji najdawniejszych 
znanych źródeł, ochrzczonych od pierwszego pokolenia właścicieli Szalay- 
ów - „Stefan" i „Józefina".
Pierwsza obudowa obu źródeł (1839-1840) - klasycystyczna altana rozebra
na została w 1863 r„ by ustąpić w latach 60-ych całemu zespołowi budyn
ków projektu Szalaya, których elewacje i zdobienia, mimo licznych moder
nizacji, prawie niezmienione przetrwały do dziś. Zespół ten zamyka trzy boki 
Placu Dietla. Od północy stanął w 1863 r. „Dom nad Zdrojami" („Józefiną" 
i „Stefanem"), czyli stara Pijalnia - piętrowy budynek skonstruowany z uży
ciem pruskiego muru (szachulca). z powściągliwą dekoracją detalu poza

1. Plan Szczawnicy: A - ul. Manifestu Lipcowego (d. ul. Główna), B - ul. Szalaya, C - ul. 
Ogrodowa, D - ul. Zdrojowa. E - ul. Jana Wiktora. F-ul. 1 Maja. G - Plac Dietla; 1 - kaplica Matki 
Boskiej Częstochowskiej, 2 - altana zdroju „Wanda", 3 - dom sanatoryjno-wczasowy zakładów 
„Górka”, 4 - grota z tablicą M. Zyblikiewicza, 5 - zakład leczniczy dr. Z. Kołaczkowskiego, willa 
„Marta”, 6-stary cmentarz, 7- Prewentorium Górnicze im. W. Pstrowskiego, dom,,Gwarek”. 8- 
sanatorium „Górnik”, 9 - sanatorium „Barburka”, 10 - sanatorium „Reduta”. 11 - sanatorium 
„Limba”, 12 - sanatorium „Boży Dar”, 13 - sanatorium „Budowlani”, 14 - Nowy Zakład 
Przyrodoleczniczy, 15 - Nowa Pijalnia Zdroju „Magdalena”, 16 - altana zdroju „Waleria”, 17 - 
willa „Litwinka", 18 - budynek „Zdrojowej” (d. „Pałac") i Muzeum Pienińskie, 19 - „Łazienki” 
(Stary Zakład Przyrodoleczniczy), 20 - biura „Orbisu” 21 - Stara Pijalnia Zdrojów „Stefan” 
i „Józefina”. 22 - kaplica Wniebowzięcia NMPanny, 23 - inhalatorium. 24 - sanatorium 
„Hutnik", 25 - przyziemie spalonego Dworca Gościnnego. 26 - sanatorium „Świerki”, 27-willa 
„Alma”, 28 - willa „Małuja", 29 - kościół parafialny Św. Wojciecha. 30 - sanatorium zdrojowe 
„Szalaj I”, 31 - sanatorium zdrojowe „Szalaj II", 32 - sanatorium zdrojowe „Szalaj III", 33 - 
sanatorium „Palma III", 34 - pensjonat „Batory”. 35 - sanatorium „Palma II”. 36 - sanatorium 
„Palma I”, 37 - dwór Szalayów
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Szczawnica, prastara wieś góralska u stóp 
Pienin i Beskidu Sądeckiego, u wylotu 
Przełomu Dunajca, była wzmiankowana 
w źródłach po raz pierwszy w 1413 r. Już 
wtedy dzieliła się na dwie części: Szczaw
nicę Niżną (w dolnym biegu Grajcarka, 
wpływającego tu do Dunajca) i Wyżną (w 
górnym biegu rzeczki), połączone Mię- 
dzywsiem (obecnie Miedziusie), z kilko
ma peryferyjnymi przysiółkami (m.in. Wy
gon, Zawodzie). Ten pierwotny układ 
osadniczy - długiej łańcuchówki wzdłuż 
nurtu Grajcarka - w ogólnych zarysach 
przetrwał do dziś* 1. Wieś od swego zarania 
była rdzennie polska, zamieszkana przez 
górali pienińskich, choć od wschodu 
przylegała do tzw. Rusi Szlachtowskiej, 
enklawy łemkowskich pasterzy. Z pew
nością też erekcja parafii szczawnickiej 
sięga początku XV w. (wzmiankowana 
1434)2, a może nawet XIV w. W 1491 r. 

erygowano nowy, drewniany kościół pa
rafialny pod wezwaniem Św. Wojciecha, 
osadzony na wieńcu zrębowym obitym 
gontami. Piękne to dzieło ciesiołki góral
skiej rozebrano niestety w 1894 r.3 Mimo 
istnienia nieprzerwanie kościoła - wieś 
w 1529 r. utraciła prawa parafialne i do 
1889 r. pozostawała filią parafii Krościen
ko, choć zatrzymała szkołę parafialną. Aż 
do upadku Rzeczypospolitej Szczawnica 
wraz z sołectwem i wybraństwem należa
ła do dóbr starostwa czorsztyńskiego4, 
nawet w okresie zaboru austriackiego (od 
1770 r.); dopiero śmierć ostatniego doży
wotniego starosty - tenutariusza czorsz
tyńskiego Józefa Potockiego (w 1797 r.) 
rozwiązała ręce rządowi Austrii. Starostwo uległo kasacie a Szczawnicę 
przejął skarb państwa (kamera cesarska). Od początku XIX w., wraz z rozwo
jem metod wodolecznictwa i terapii klimatycznej, nastąpił wzrost zaintere
sowania wartością źródeł mineralnych w Szczawnicy, choć znano je już 
wcześniej. W 1811 r. zdrój w Szczawnicy posiadał chłop Józef Zachwieja
i w 1820 r. odsprzedał go mieszczaninowi spiskiemu z Gniazd Janowi 
Kutscherze5. Wtedy (w latach 1820-1828) w tzw. Zdroju Górnym powstały
pierwsze, prowizoryczne urządzenia dla obsługi gości: domek gościnny, 
studnie ujmujące wytrysk źródła, kiosk z ławkami, zaczątek parku i kilka
innych domów przeznaczonych do noclegu i odpoczynku nielicznych 
jeszcze kuracjuszy. W 1828 r. Kutschera sprzedał zdrój szczawnicki Józefi
nie i Stefanowi Szalayom: od 1838 aż do śmierci w 1876 r. nabytkiem owym 
władał ich syn, Józef Szalay, Węgier z pochodzenia, Polak z serca, który 
dzięki ogromnej energii, pomysłowości i rzetelnej pracy zapewnił nowemu 
uzdrowisku prawdziwy rozkwit. Właśnie z czasów Szalaya pochodzą 
istniejące obecnie najstarsze zabytki budownictwa zdrojowego i mieszkal
nego, z tego też okresu wywodzi się obecny układ przestrzenny Szczawnicy.
Szczawnica zachowała, jak wspomniałem, plan wzdłużnej łańcuchówki - 
równoległe do biegu Grajcarka wszystkie jej części: Niżną, Miedziusie
i Wyżną wiązała kilkukilometrowa ul. Główna (obecnie Manifestu Lipcowe
go). przechodząca na odcinku Szczawnicy Wyżnej w ul. Józefa Szalaya.
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oprawą półkolistych okien. Środkową oś Pijalni zwieńczoną piętrem 
w „pruski mur” pod trójkątnym szczytem poprzecznego zadaszenia, zdobi 
konstrukcja szachulcowa tworząca sieć płycin. Pośrodku drewniana tarcza 
zegarowej rozety stanowi główny akcent dekoracyjny. W niższej kondygna
cji dwie płytkie nisze wypełnione są freskami wyobrażającymi Bolesława 
Wstydliwego i bł. Kingę, postacie tak ważne dla losów Sądecczyzny 
i Pienin, a zarazem symbolizujące braterstwo Polski i Węgier. Obok Pijalni, 
w tej samej pierzei placu mieści się mniejszy budynek z pruskiego muru 
(obecnie biura Orbisu), z głęboką wnęką balkonową na piętrze i rzeźbiony
mi nadświetlami okien. Po prawej stronie przyciąga uwagę masywny gmach 
starego zakładu przyrodoleczniczego („Łazienki"): rozległe piętro kryte 
dwuspadowym dachem, otoczone przestronną werandą obiegającą elewa
cje na wysokim parterze z ciosową podmurówką; w kondygnacji przyziemia 
mieści się obecnie „Zbójnicka Piwnica”. Od zachodu całą pierzeję placu 
zajmuje gmach zwany pierwotnie „Pałacem" (1864-1866), murowany, pię
trowy, z wysokimi ryzalitowymi pawilonami po bokach i wieżyczką-belwe- 
derkiem. Przyziemie i parter tego założenia tworzyła drewniana, kryta 
galeria spacerowa, wyżej otwarty taras, zaś szeroki okap dachu kryjącego 
piętro „Pałacu” wspierał się na drewnianych słupach. Obecnie przyziemie 
„Pałacu" mieści rząd sklepów. Budynek ten użytkowany przez pewien czas 
jako restauracja „Zdrojowa", w 1972 r. zyskał nową funkcję: przeniesiono tu 
do kilku sal bezdomne od dłuższego czasu (zob. niżej) Muzeum Pienińskie. 
Bogata kolekcja etnograficzna z regionu pienińskiego, ciekawe dokumenty 
historyczne i ikonograficzne z XIX i XX w,, izba pamięci Jana Wiktora wraz 
z prywatnym zbiorem dzieł sztuki pisarza - piewcy Pienin - znalazły trwałe 
pomieszczenia ekspozycyjne. Odpowiednikiem „Pałacu" od zachodu były 
budynki wschodniej ściany placu - szeroka galeria spacerowa, drewniany 
domek „Szwajcarka" z bogato zdobionym piętrem - wykuszem balkono
wym (nie istnieje), a powyżej w Parku - gmach „Zamek” (1831, zburzony 
1933), o dwóch kondygnacjach sklepionej loggi wspartej na zdwojonych 
kolumnach. Obecnie pierzeję tę tworzy nowoczesna parterowa elewacja 
kawiarni „Haneczka". Tak obfite użycie w budowlanych inwestycjach 
Szalaya pruskiego muru i zespolenie cech „stylu szwajcarskiego" z kon
strukcją szachulcową, wskazuje na zatrudnienie majstrów dolnoniemiec- 
kich. Twórcy tych budowli nie są jednak znani. Bezpośrednią obudowę 
Placu Dietla wzbogaca również XIX-wieczny kiosk zdroju „Waleria" (odkry
ty 1853, zbud. 1866, rozbud. 1895). Kiosk ten wspiera się na żeliwnych, 
kanelowych kolumienkach połączonych ażurową balustradą, zaś płaski

strop i ściany szalowane z desek zdobi malowany ornament. Samo źródło 
ogrodzone jest ażurową drewnianą kratą. Stare konstrukcje kiosków nad 
źródłami miały do niedawna również inne zdroje szczawnickie, m.in. zdrój 
„Magdalena”-najpierwaltanę neogotycką(1839-1866), a następnie wsty- 
lu „mauretańskim” (1866-1963). Południową pierzeję Placu Dietla zajął 
kwiecisty i zadrzewiony skwer, na którym Józef Szalay wystawił w 1865 r. 
obelisk kamienny ku czci doktora Józefa Dietla. Dietl dzięki licznym pracom 
naukowym, popularyzacji leczniczej wartości źródeł mineralnych i facho
wym poradom skutecznie pomógł właścicielowi Szczawnicy w doskonale
niu organizacji Zdroju. Budownictwo związane bezpośrednio z Józefem 
Szalayem dotyczyło też dwóch obiektów sakralnych: kaplicy w Parku 
Górnym i kaplicy na starym cmentarzu. Na skraju założonego w 1820 r„ ale 
rozbudowanego w latach 1834-1840 Parku Szalay zaprojektował i ufundo
wał kaplicę p.w. Wniebowzięcia NMP (1846), przeznaczoną dla kuracjuszy. 
Jest to budowla neogotycka, murowana, z boniowaną fasadą ujętą w dwie 
wieloboczne wieżyczki, ze schodkowym szczytem i ostrołukowym porta
lem. We wnętrzu, w ołtarzu przyściennym mieści się obraz pędzla samego 
Szalaya (1850) - Matka Boska z Dzieciątkiem w obłokach. Sklepienie kaplicy
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2. Pijalnie „Stefan" i „Józefina” według litografii J. Szalaya z 1858 r.
3. Willa „Szwajcarska", wgłębi willa „Zamek" (zburzona w 1933 r), według 
litografii J. Szalaya z 1858/.
4. Dwór i Park Szalaya według litografii J. Szalaya
5. „Pałac" i galeria spacerowa z lat 1864-1888 według drzeworytu z 1870 r
6 Stara Pijalnia Zdrojów „Stefan" i „Józefina" przy Placu Dietla
7. Dwór Szalayów z lat 1838-1850
8. Sanatorium „Batory" zbudowane po 1870 r.
9. Dom z drugiej połowy XIX w. przy skrzyżowaniu ulic Zdrojowej i Manifes
tu Lipcowego
10. Boczna elewacja willi „Marta"
11. Dom letniskowy z XIX w. w Parku Dolnym

zdobi malowana imitacja żeber - kolczastych gałęzi, takiż ornament wypeł
nia drewniane krzesła dla wiernych. W tym małym wnętrzu - pomniku 
XIX-wiecznej historii Szczawnicy - widać trzy naścienne tablice kommemo- 
racyjne - Stefana (zm. 1838), Józefiny (zm. 1855) i Józefa (zm. 1876) 
Szalayów. Kilkaset metrów poniżej, pod poziomem ul. Głównej, w najgwar
niejszym punkcie miasta znajduje się cmentarz założony przez Szalaya, 
obecnie skandalicznie zaniedbany i opuszczony, chociaż pełen wartościo
wych zabytków. Kaplica cmentarna (1870) skromna, czworoboczna, z dwu
spadowym dachem, kryje we wnętrzu drewniany ołtarz z obrazem Zmartwy
chwstania, a w glorii - bogaty kartusz herbu Szalayów z labrowaniem. 
W krypcie znajdują się groby właścicieli.
Zachowanym do dziś najstarszym budynkiem Szczawnicy związanym 
z dziełem Szalayów jest „Dwór" wzniesiony około 1839 r„ rozbudowany 
w połowie XIX w„ stojący wzakolu Grajcarka w „Wyżnej” części miasta. Ten 
ciekawy zabytek XIX-wiecznej architektury, pozostający przez wiele lat 
w zupełnej ruinie, jest obecnie powoli i z szacunkiem dla tradycji rekonstru
owany przez właścicieli, państwa Białków. „Dwór'' był pierwotnie murowa
nym, piętrowym myśliwskim pawilonem czworobocznym, krytym namioto

wym dachem. Elewację ożywia dukt narożnych lizen i szerokich grzymsów 
kordonowych ujmujących wgłębne płyciny. Ściany obu kondygnacji prze- 
pruwają neorenesansowe „palladiańskie” okna trójdzielne. Pawilon ten 
zajmowały dwa duże salony, na parterze i piętrze. Na piętrze, zabezpieczony 
żelaznymi obręczami, zachował się jeszcze prześliczny okrągły piec klasy- 
cystyczny w stylu empire, z dużych kafli glazurowanych niebiesko, biało 
nakrapianych, z aplikacjami o motywach palmet, kandelabrów i wici. Całość 
wieńczy wazon6. Dobudowana w połowie XIX w, druga część „Dworu” 
tworzy piętrowy budynek kryty dwuspadowym dachem z osią środkową 
elewacji zwieńczoną trójkątnym frontonikiem, z krytym gankiem zdobio
nym trójłuczem półkolistych okien. Okna parteru mają bogaty sztukatorski 
ornament oprawy - splot wici palmetowej.
W epoce królowania Szalaya w Szczawnicy, jak i w epokach następnych - 
nastąpił ogromny ruch budowlany, choć przebiegający nierównomiernie. 
Dopasowanie kształtu architektonicznego Szczawnicy do funkcji uzdrowi
skowych nastąpiło dwojako: przez ewolucję tradycyjnego budownictwa 
wiejskiego i przez konstrukcję typowej willi - odpowiadającej potrzebom 
letników. W przeciwieństwie do Krynicy, gdzie dynamiczny rozrost kurortu 
oraz zabudowań handlowo-usługowych w istocie wchłonął w strukturę 
miejską małą pierwotną wioseczkę-wczęści Szczawnicy (głównie Wyżnej), 
aż do dziś utrzymał się wiejski charakter osady.
Prześledźmy ewolucję tej góralskiej zabudowy. Stara zrębowa chałupa przy 
ul. Manifestu Lipcowego 49 jest XIX-wiecznym zabytkiem typowego budow
nictwa wiejskiego: szerokie odrzwia do sieni na osi dłuższego boku, wielka 
izba i kuchnia po obu jej stronach, dwuspadowy gontowy dach. Te domy 
osadzone na wieńcu z teblówek i płazów widnieją jeszcze na brzegu 
Grajcarka w Szczawnicy Wyżnej. I oto, po części z inspiracji Szalaya, 
zaczyna się zmiana w konstrukcji służąca wygodzie kuracjuszy. Domy, 
dotąd przeważnie ustawione szczytem do drogi, zaczynają być odwracane 
ku niej dłuższym bokiem. Nad wysokim fundamentem buduje się na całą 
długość elewacji drewnianą werandę z balustradą, na razie otwartą. W na
stępnej fazie połać dachu gontowego na osi tej ściany przebija trójkątny 
szczyt z poprzecznym zadaszeniem, wieńczący balkon na słupach „na 
pięterku", niżej przebiega wspomniana długa weranda. Mamy już wyraźne 
walory rekreacyjnego domu z myślą o gościach. Jeśli dom pozostaje nadal 
szczytem do ulicy, wówczas otwiera się z tej strony szerokie drewniane 
balkony na piętrze. Ewolucja szybko idzie dalej: wkrótce mamy do czynienia 
z piętrowym bądź dwupiętrowym domem drewnianym, przy czym na oqół
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zarzuca się konstrukcję zrębową na rzecz sumikowo-łątkowej lubsłupowo- 
ramowej ze ścianami szalowanymi deskami. Elewację frontową wypełnia 
nieodzowna oś balkonowa na drewnianych slupach, kryta trójkątnym 
szczytem, zdobiona malowanym godłem; najstarsze zachowane godła 
malował sam Szalay. Kondygnacje balkonów łączą osie podpór. Bryła 
pozostaje prosta, czworoboczna, kryta dwuspadowym dachem, wyobraźnia 
cieśli skupia się na zdobieniach obramień okiennych, słupów i balustrad 
w balkonach, a także szczytów. Opisaną ewolucję dostrzec można najpeł
niej w Szczawnicy Wyżnej, ale sięgnijmy i po inne przykłady. W Parku 
Dolnym stoi dotąd stary dom typu letniskowego, wywodzący się z góralskiej 
chałupy. Piętrowy, szalowany deskami, z ozdobnymi, podwieszonymi ster- 
czynami szczytów dwuspadowego dachu - otwiera się ku alei parkowej 
dłuższym bokiem. Na wysokiej podmurówce cały parter wypełnia ganek na 
słupach kryty pulpitowym daszkiem. Takiż ganek posiada również cofnięte 
piętro.
Tę koncepcję budynku w większej skali powtarza naturalnie architektura 
czysto willowa trzeciej i czwartej ćwierci XIXw. i początku XX w., wzbogaca
jąc ją o komponenty ..szwajcarskie". I tak np. drewniana willa „Amalia" na 
Zdrojowej, na stromej skarpie, zwraca się ku ulicy osią balkonów i prze
szklonych werand, do której przylega „alkierzowa" wieżyca ze spiczastym 
hełmem. Podobne cechy mają i sąsiednie wille łączące deskowy szalunek 
z murem kondygnacji parterowych m.in.: „Litwinka”, „Warszawianka”, 
„Limba", „Boży Dar", a ze starszych wille: „Brat" i „Siostra" (1863, obecnie 
Świerki"), o długich elewacjach piętrowych z werandą krytą szerokim 

okapem dachu na słupach. W tych licznych willach płyciny ścian, aczęściej 
przezrocza balustrad i lica szczytów dekorowano giętkimi, linearnymi 
wiciami w splocie arabeskowym, fryzami z trójliściem, romboidalnymi 
kratownicami czy rzędem rozet. Te etapy budownictwa uzdrowiskowego 
były bardzo pokrewne współczesnym w Krynicy. Wielopiętrowe osie balko
nów, mansardowe dachy, ażurowe balustrady zdobią elewacje zachowa
nych najstarszych pensjonatów m.in. zespołu sanatoriów „Szalay” przy ul. 
Jana Wiktora, a w skromniejszej postaci - schronisko studenckie w willi 
„Małuja”. Kombinacją wzmiankowanego typu dużego pensjonatu „weran
dowego” stanowi szalowana deskami willa „Batory" (po 1870 r.) w Parku 
Górnym, z piętrowym ryzalitem bocznym opatrzonym dwoma kondygnacja
mi balkonów z rzeźbioną balustradą. Główne skrzydło willi, parterowe, kryte 
jest dachem z piętrem mansardowym, które przebija smukły, oszklony 
kiosk-wieżyczka. W tym pensjonacie zamieszkiwał w czasie długich 
szczawnickich pobytów Henryk Sienkiewicz.

W drugiej połowie XIX w. Zdrój ów był przytuliskiem dla grona najwybitniej
szych twórców polskich: Pola, Goszczyńskiego, Asnyka, Norwida, Kraszew
skiego, Kolberga, Konopnickiej, Miriama Przesmyckiego i Modrzejewskiej. 
Centrum towarzyskim, kulturalnym i artystycznym Szczawnicy za rządów 
Akademii Umiejętności (1876-1909) stal się zbudowany wiatach 1880-1884 
„Dworzec Gościnny" w Parku Górnym, wielka monumentalna budowla 
drewniana na kamiennym przyziemiu, w stylu Franciszka L z finezyjną 
dekoracją maswerków, laskowań, płycin, erkerów i wieżyczek'. Mieściły się 
w nim: sala balowa, teatralna, koncertowa, kawiarnia i restauracja, salony 
spotkań towarzyskich, liczne sklepy i pokoje służbowe. Tu m.in. debiutował 
aktorsko Stefan Jaracz Z wielką stratą dla uzdrowiska gmach ten spłonął 
w 1962 r.: mieszczące się tu od 1959 r. Muzeum Pienińskie długo czekało na 
nową siedzibę. Przed Dworcem Gościnnym, na skwerze, z inicjatywy 
Akademii Umiejętności Zdrój uczcił pamięć Józefa Szalaya wystawieniem 
w 1885 r. jego popiersia na cokole małego pomnika. Drugim wielkim 
obiektem wzniesionym w tym okresie był nowy murowany kościół 
parafialny Św. Wojciecha (1892), projektu Śtanisława Eliasza Radzikow

skiego, obsługujący wskrzeszoną w 1889 r. parafię. Neogotycka bryła 
opięta skarpami, z wieżą nad kruchtą zachodnią, kryje interesujące wnętrza. 
Szeroka i widna trójprzęsłowa nawa przecina się z trójprzęsłowym transep- 
tem o ramionach prosto zamkniętych. Kwadratowe przęsło prezbiterium 
wyodrębnione wąskim wykrojem tęczy ostrołukowej - zamyka od wschodu 
niższa wieloboczna absyda. Krzyżowe przęsła sklepień nawy, chóru i tran- 
septu, a szczególnie szeroki kwadrat środkowego przęsła - powleka boga
ta polichromia pędzla Karola Polityńskiego (1923 r.).
Obok opisanego wyżej Zdroju Górnego w drugiej połowie XIX w, rozwijał się 
również tzw. Dolny Zakład Zdrojowy, Funkcjonując od około 1860 r„ 
przechodząc różne koleje prywatnych dzierżaw, rozkwitł w okresie zarządu 
Franciszka Tomanka, a następnie doktora J. Kołaczkowskiego i jego na
stępców. Z tego właśnie okresu pozostała część realizacji budowlanych. 
Pierwotna obudowa zdroju „Wanda" - murowany oktogon kryty namioto
wym dachem (1860) - został w 1876 r. zmieniony przez Tomanka na kaplicę 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Nieopodal wzniesiono drugi kiosk źródła 
„Wanda" - ażurową drewnianą konstrukcję z przecinającym się krzyżowo 
daszkiem. Założony tu Park Dolny (1861-1865) otaczały liczne budynki 
zdrojowe. Jeden z nich, obecny dom Sanatoryjno-Wczasowy Zakładów 
„Górka", zachował skrzydło boczne stanowiące istną kaskadę trzech kon
dygnacji krytych balkonów z rzeźbionymi balustradami i parapetami. Inny - 
zakład leczniczy dra Kołaczkowskiego w willi „Marta" (około 1880) w bocz
nej elewacji (parkowej) zachował dwie kondygnacje werandy dzielone 
kolumienkami, podtrzymującymi drewniane fryzowane tuki imitujące póź- 
nogotycki ornament. Następny wreszcie - budynek „Wanda” nad Grajcar
kiem, stanowi przykład ciężkiej architektury w stylu „szwajcarskim", z bocz
nymi skrzydłami balkonowymi o oddzielnym zadaszeniu, drewnianą nadbu
dówką (centralna wieżyczka), trójosiowym „portykiem” i użyciem szachul- 
ca w konstrukcji parteru i osi bocznych. W samym środku Parku Dolnego 
w roku 1890 ustawiono sztuczną grotę z tablicą ku czci MikołajaZyblikiewi- 
cza, marszałka sejmu Galicyjskiego, twórcy słynnej Drogi Pienińskiej, 
malowniczej promenady łączącej brzegiem Przełomu Szczawnicę z Czer
wonym Klasztorem.
Okres własności Adama Stadnickiego, szczególnie po pierwszej wojnie
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12. Willa „Amalia" z drugiej połowy XIX w.
13 Drewniane domy-pensjonaty z końca XIX 
w przy ul. Jana Wiktora
14. Fragment dekoracji ściennej z 1923 r. 
w kościele parafialnym
15. Góralskie chałupy w Szczawnicy Wyżnej

/zdjęcia:2-5-H. Zachwieja. 6-K Nowiński.
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światowej, wzmógł intensywność budownictwa i pozwoli) na częściową 
modernizację Zdroju: budowę elektrowni (1935), kanalizację centrum 
(1937), a nade wszystko budowę nowoczesnego Inhalatorium (1935) w Par
ku Górnym (proj. Dziewólski). Ten piętrowy gmach z przeszkloną fasadą, 
dzieloną sześcioma półfilarami, komfortowy w wyposażeniu, jest nie tylko 
doskonałym przykładem funkcjonalizmu w architekturze, ale i przekonywa
jącym dowodem możliwości zespolenia z otoczeniem: pejzażem górskim 
i naturą uzdrowiska.
Niestety, większość budynków stawianych w Szczawnicy po 1945 r. (gdy 
upaństwowiono uzdrowisko) poszła inną drogą. Przykładem dość udanych 
starań o harmonię przyrody i układu topograficznego Zdroju z typem 
architektury jest wielki kompleks nowego zakładu przyrodoleczniczego, 
biura planowania zabiegów i pijalni zdroju „Magdalena" (proj. arch. M. 
Gliszczyński, 1963-1973), usytuowanego we wschodnim ciągu ul. Zdrojo
wej. Niskie, tarasowo wstępujące pawilony, zielona glazura oblicowań, 
szklane tafle ścian, dopasowane zostały do parkowego tła. Niestety, gma
chy nowych sanatoriów tę harmonię zupełnie rozbiły: „Górnik” (arch. H. 
Buszko, A. Franta), „Gwarek”, pawilony Prewentorium Górniczego (1963), 

wreszcie wznosząca się nad Parkiem Górnym straszliwa sylweta sanato
rium „Hutnika” (1958-1960, arch. Z. Fedykówna, S.L. Nowicki)-topornymi, 
wertykalnie ustawionymi bryłami szpecą poważną część górskiej otuliny 
Szczawnicy od strony stoków Skałki i Prehyby. Horyzontalna dominanta 
najnowszego sanatorium „Budowlani”, o elewacji zdobionej krystalicznie 
łamanymi balkonami, niewątpliwie lepsza architektonicznie, grozi z kolei 
olbrzymimi rozmiarami sięgającymi górnych stoków Bryjarki. Dalszy tego 
rodzaju pęd inwestycyjny niesie Szczawnicy poważną groźbę negatywnej 
urbanizacji, niszczenia naturalnego pejzażu, dysharmonii z otoczeniem, 
które wszak przynosić miało, obok rekultywacji fizycznej, także psychiczne 
odprężenie. Prawdziwym skandalem, zresztą paralelnym do losów Krynicy, 
jest budowa na wzgórzach nad Szczawnicą Wyżną, na wschód od Parku 
Górnego osiedla mieszkaniowego - potwornej brzydoty kilkupiętrowych 
bloków, z wadliwym funkcjonowaniem urządzeń sanitarnych i ogrzew
czych. Tego rodzaju poczynania, całkowicie sprzeczne z niedawnymi pla
nami konserwatorskimi8, godzą już wprost w charakter Szczawnicy jako 
Zdroju i osady o cechach wartościowych etnograficznie, przygotowując jej 
przemianę w ohydne, szaro-betonowe miasteczko. Do takich zaś zmian 
dopuścić nie podobna.

Tadeusz M. Trajdos 
Przypisy
1. J. W i k t o r, Pieniny i ziemia sądecka. Kraków 1965. s. 126—128.
2. B. Krasnowolski, Powstanie i rozwój uzdrowiska w Szczawnicy, (w;) Materiały 
i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, t. IV, Kraków 1971-1972 
s. 274.
3. J. W i kto r, op. cit., s. 128-129.
4. J. N y ka , Szczawnica. Krościenko i okolice. Warszawa 1973. s. 14. ibidem, Pieniny. 
Warszawa 1966, s. 107.
5. B. K rasnowo Iski, op. cit., s. 275; J.Nyka. Szczawnica. .. op. cit., s. 15
6 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. 1.1, z. 11, red J. Szabłowski. Warszawa 1951, s. 28; 
Zabytki sztuki w Polsce, cz. Ill, 1.1, z. 1, opr. T. Szydłowski. Warszawa 1938. s. 163-164
7. B. K rasnowo Isk i. op. cit., s. 284; J. W i kto r, op. cit., s. 159-160.
8. B. K r a s n o w o I s k i, op. cit., s. 287-289.

Słowniczek niektórych terminów
Pruski mu r (szachulec) - konstrukcja budynku tzw. słupowo-ramowa. złożona ze 
szkieletu nośnego: pionowych, drewnianych słupów na podwalinie oraz leżących na 
nich belek wzmacnianych ryglami, mieczami (skośne belki) itd., wypełnionego cegłą 
(często tynkowaną). Elementy konstrukcyjne (system belek) spełniają też rolę zdobniczą 
na licach elewacji.
Teblówka. płaza - (gwarowe, z subregionów Podhala) określenie belek 
(bierwion) wieńca zrębowego chałupy, mających w wyniku wzdłużnego przecięcia 
płaskie lica wewnątrz izby.
Gzyms kordonowy - występ pasowy na elewacji muru. dzielący kondygnacje 
(piętra). Stanowi zazwyczaj główny akcent dekoracyjny artykulacji horyzontalnej tj. 
poziomego podziału ścian.
Aplikacja - w hafciarstwie technika naszywania na tkaninie motywów wyciętych 
z innej tkaniny; tu; wypalony i glazurowany element ornamentu nałożonego reliefowo na 
powierzchnię pieca.
E r k e r - wykusz, podwieszony aneks pomieszczeń na piętrach budynku, występujący 
przed lico muru. najczęściej z detalem ornamentacyjnym i osobnym zadaszeniem.
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Marek Ober

Pomorze Zachodnie 
-granitowe kościoły 

z XIII w.

W architektonicznej spuściżnie średniowiecza 
na Pomorzu Zachodnim dostrzega się w pierw
szym rzędzie monumentalne budowle sakralne 
i świeckie wzniesione z cegły. Tymczasem bar
dzo rozpowszechnionym materiałem budowla
nym był wówczas także kamień, stosowany 
w dwóch postaciach: jako surowy kamień polny, 
zachowujący w murze naturalne kształty otocza
ków oraz jako obrobione granitowe ciosy, tzw. 
kwadry. Budowle murowane z kamienia - niemal 
wyłącznie kościoły - występują na Pomorzu bar
dzo licznie i są typowym składnikiem zabudowy 
wielu miejscowości regionu.

O ile jednak obiekty z kamienia pol
nego nie różnią się stylowo od lokal
nej architektury ceglanej, powtarzają 
bowiem w uproszczeniu jej główne 
motywy, to w świątyniach z kamien
nych ciosów wykształcony został in
teresujący, odrębny zespół form. 
Zwiedzając wsie i miasta wojewódz
twa szczecińskiego warto zwrócić 
uwagę na te charakterystyczne koś
cioły o surowej bryle i detalu, zdra
dzające na pierwszy rzut oka swą 
dawną metrykę. Bardziej wnikliwym 
miłośnikom zabytków za doskonały 
przewodnik posłużyć może mono
grafia Z. Świechowskiego, opatrzona 

katalogiem, zdjęciami i mapami („Ar
chitektura granitowa Pomorza Za
chodniego w XIII wieku”, „Prace Ko
misji Historii Sztuki”, t. II, z. 2, Po
znań 1950).

Kościoły z granitowych ciosów są 
najstarszymi obiektami murowany
mi, jakie zachowały się na Pomorzu 
Zachodnim, niektóre z nich pocho
dzą bowiem z końca XII w., a wię
kszość powstała w ciągu XIII w. Oży
wiony ruch budowlany w tym okresie 
był skutkiem intensywnej wewnętrz
nej kolonizacji księstwa pomorskie
go i świeżo zajętej przez Branden
burgię Nowej Marchii. Budowniczo
wie świątyń korzystali z bogatych za
sobów głazów, najczęściej ze skan
dynawskiego granitu, występujących 
w strefach moren czołowych ostat
niego zlodowacenia. Głazy łamano 
w ciosy w przybliżeniu kwadratowe, 
o bokach około 27-30 cm. Starannej 
obróbce podlegała tylko ta ścianka 
kwadry, która miała być widoczna 
w licu muru. W mniejszych ilościach 
wykonywano elementy o specjalnym 
przeznaczeniu, np. do cokołów, 
ościeży lub zworników portali, okien, 
itp. Mur układano w regularnych wa
rstwach, stosując kwadry jedynie 
w licach, wnętrze natomiast wypeł
niano drobnymi kamieniami i zale

wano zaprawą. Grubość murów była 
zazwyczaj znaczna i osiągała około 
1,0-1,4 m, w podstawie wieży prze
kraczając 2 m.

Rozpowszechnienie w końcu XIII w. 
produkcji cegły pociągnęło za sobą 
zarzucenie pracochłonnej techniki 
wznoszenia budowli z ciosów. Nastą
pił szybki zanik umiejętności kamie
niarskich, o czym świadczy używanie 
w najpóźniejszych granitowych koś
ciołach cegły do obramowań okien, 
portali i dekoracji szczytów. W XIV 

Bardzo prosta była na ogół bryła i we
wnętrzna przestrzeń granitowych 
świątyń. Na wsi stosowano wyłącznie 
założenia salowe, od pozbawionych 
chóru i wieży, po bogatsze, wyposa
żone w absydę i prostokątne prezbi
terium, z wieżą od zachodu. Bardziej 
złożone pod względem przestrzen
nym rozwiązania występowały 
w miastach - najwcześniejsze z nich 
to dolne partie ścian prezbiterium 
i północnego ramienia transeptu (na
wy poprzecznej) katedry w Kamieniu 
z czwartej ćwierci XII w., z okazałym 

i

i XV w. kamień stosowano z reguły 
w postaci nieobrobionej w niektó
rych kościołach wiejskich iw murach 
obronnych mniejszych miast.
Pod względem stylowym najwcześ
niejsze z omawianych zabytków na
leżą do nurtu architektury późnoro
mańskiej, natomiast większość trzy
nastowiecznych kościołów zalicza 
się do tzw. okresu przejściowego po
między romanizmem a gotykiem. 
Charakterystyczną cechą tego okre
su było stosowanie we wszelkich 
otworach bardzo rozwartych łuków 
ostrych, będących zalążkową formą 
klasycznego gotyckiego ostrołuku. 

portalem (od początku XIII w. budo
wę katedry kontynuowano w innym 
materiale, stosując po raz pierwszy 
na Pomorzu cegłę). Dalej kościół 
w Moryniu, jedyny zachowany bez 
większych zmian, o pseudobazyliko- 
wym korpusie nawowym, z transep- 
tem, prostokątnym prezbiterium i za
chodnią wieżą z przejazdem w przy
ziemiu. Pozostałe obiekty o na ogół 
czytelnym jeszcze pierwotnym pla
nie, przebudowane jednak w okresie 
gotyku lub w XIX w., znajdują się 
w Baniach, Trzcińsku, Gryfinie, Peł
czycach i Mieszkowicach. Granitowe 
kwadry występują niekiedy, użyte
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narożach uskoków, z regularnie roz
mieszczonymi kulistymi guzami (Ob- 
jezierze Nowe, Gosław, Dargomyśl, 
Cedynia klasztor cystersek). Ciosy 
do konstrukcji portali wykańczano 
szczególnie starannie, nawet przez 
polerowanie. Charakterystyczną for
mę posiadały okna: wysokie, bardzo 
wąskie, o wydatnych glifach, tzn. 
ościeżach silnie rozchylonych na ze
wnątrz w celu uzyskania maksymal
nej ilości światła. W szczytach, zwła
szcza po stronie wschodniej, kompo
nowano głębokie, wąskie wnęki - od- 
powiedniki późniejszych blend. Pod 
koniec XIII w. pojawił się motyw blen
dy w kształcie krzyża, przejęty z bu
dowli meklemburskich, wznoszo
nych wówczas już z cegły. Pewne 
znaczenie dekoracyjne posiada rów
nież ogólnie szara, z drobnymi barw
nymi plamami, faktura ścian o wars
twowym wątku.

Nie wyjaśniona do końca jest funkcja 
kwadr z czarnobiałą szachownicą - 
detalu występującego w elewacjach 
kilku kościołów, często w ościeżach 
portali. Z. Świechowski przypuszcza, 

że pełnią one ruię znaków warsztatu 
kamieniarskiego. Zastanawiająca 
jest jednak technika ich wykonania

wtórnie, w dolnych partiach murów 
budowli gotyckich, np. w Pyrzycach, 
Myśliborzu, Chojnie i Strzelcach Kra
jeńskich. Regułą w trzynastowiecz
nych kościołach było zamykanie 
przestrzeni wewnętrznej drewnia
nym stropem, prymitywne sklepienia 
kryły czasem absydę i kruchtę pod 
wieżą.

Dekorację granitowych świątyń sta
nowiły przede wszystkim portale 
o schodkowe profilowanych oście
żach, w niektórych wypadkach 
wzbogacone o oporowe gzymsy 
u nasad łuku, lub o ćwierćżłobki na

1. Kamień Pomorski, katedra, 
fragment północnej ściany trans- 
eptu z romańskim portalem (po 
1176 r.): znaczne zróżnicowanie 
rozmiarów ciosów jest wyjątko
we w pomorskiej architekturze 
granitowej

2. Kościół w Moryniu, widok od 
północnego wschodu łagodnie 
zaostrzone luki blend i niszy uj
mującej portal oraz narożne lize- 
ny to formy typowe dla okresu 
przejściowego.

3. Kościół w Gardnie koło Gryfi
na; prostokątna nawa i węższe 
prezbiterium z absydą stanowią 
najstarszy wariant rzutu granito
wej świątyni wiejskiej sprzed 
1250 r.

4. Kamieniec koło Szczecina, 
kościół odbudowany w ostatnich 
latach; wieża pierwotnie była 
wyższa
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5. Mierzyn koto Szczecina, wschodnia elewa
cja kościoła z końca XIII w
6. Ziemomyśl koto Choszczna, zachowany 
w zrujnowanym kościela typowy portal z XIII w. 
o schodkowanych ościeżach
7. Sosnowo koto Gryfina, fragment ozdobnego 
portalu w ścianie północnej zrujnowanego 
kościoła
8. Raduń koło Choszczna, budowlę z granitu 
rozpoczęto w XIII w., po około 100 latach do
kończono ją z cegły

(zdjęcia autora)

(powierzchniowe trwałe barwienie), 
zasadniczo odmienna od rytych, li
nearnych, typowych znaków kamie
niarskich. Podaną w monografii listę 
miejscowości, gdzie zastosowano 
znak szachownicy (na terenie Polski: 
Dolsk, Gosław, Lubiechów Górny 
i Godków), należy uzupełnić o Luba- 
nowo na Pomorzu i Kowalów wZiemi 
Lubuskiej.
Większość ppmorskich trzynasto
wiecznych kościołów uległa podczas 
późniejszych stuleci zmianom o róż
nym zakresie: od całkowitego zbu

rzenia kamiennych ścian i wtórnego 
użycia ciosów w nowych murach, 
przez zmiany organizacji przestrzeni 
wewnętrznej i bryły, z zachowaniem 
pierwotnych partii (np. podział salo
wego wnętrza na trzy sklepione nawy 
w Trzcińsku, dodanie ceglanych naw 
bocznych w Gryfinie), po stosunko
wo drobne modyfikacje, jak posze
rzanie otworów okiennych czy odbu
dowa w nowej formie zniszczonych 
szczytów. Osobny rozdział stanowią 
restauracje dokonywane w XIX w., 
często narzucające autentycznym 

6

7

dotąd zabytkom fałszywy kostium 
historyczny - najbardziej żałosnym 
przykładem jest kościół w Baniach 
z okaleczoną wieżą i przytłaczającym 
elewację wschodnią oschłym neogo
tyckim szczytem.
Druga wojna światowa przyniosła 
zniszczenie wielu granitowym koś
ciołom, do chwili obecnej wiele 
z nich pozostaje w ruinie. Obiekty 
użytkowane przez miejscowe parafie 
są na ogół w dobrym stanie, choć 
zdarzają się pewne uchybienia wo
bec zasad konserwacji i ekspozycji 
zabytków. Jako przykład można po
dać dobudowę do salowego koś
cioła w Godkowie (zniekształconego 
już w XIX w. przez neogotycką wieżę) 
dużej zakrystii, która ostatecznie za
tarła pierwotną, klarowną bryłę świą
tyni, oraz dokładne zamaskowanie 
tynkiem ciekawej formy ościeży po
łudniowego portalu kościoła w Luba- 
nowie.

Marek Ober
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Hanna Domańska

Gdańskie 
fortyfikacje - 
600 i... 30 lat

Późnym wieczorem 3 bm. (marca 
1982 r. - HD) potężne uderzenia wia
tru powaliły pozostałości Baszty 
pod Zrębem. Przetrwała 495 lat, te
raz przestała istnieć-ten cytat z no
tatki prasowej zamieszczonej 
w „Wieczorze Wybrzeża” nr 46, no
tatki zaopatrzonej w zdjęcie gruzo
wiska baszty, stanowi smutną ilus
trację bojów toczonych w Gdań
sku od przeszło trzydziestu lato pra
wo do istnienia pozostałości śred
niowiecznych murów i nowożytnych

1. Plan Gdańska z 1822 r. J.L. Bielitskiego 1 Główne Miasto, 2 - Stare Miasto, 3 - Stare 
Przedmieście, 4 - Vyyspa Spichrzów. 5 Dolne Miasto, 6 Biskupia Górka. 7 - Grodzisko

bastionów, a także takich obiektów jak twierdza Wisłoujście (zob. artykuł K. 
Biskupa w „Spotkaniach z zabytkami” nr 4-1980), przy której - wbrew 
zapewnieniom składanym przez władze miejskie i konserwatorskie w 1981 r, 
- nie zrobiono do tej pory dosłownie nic. Jeśli sytuacja nie zmieni się, to i ją 
zapewne spotka los Baszty pod Zrębem. Na swoistej liście obiektów przezna
czonych do zawalenia się umieścić można również: Basztę Białą, Bramę 
Stągwi Mlecznych, Bramę Złotą, nie mówiąc o lunetach XIX-wiecznych 
fortyfikacji Biskupiej Górki czy Grodziska, które skazane zostały w latach 
1976-1977 na zagładę. Po prostu ówczesny konserwator miejski wyraził 
zgodę, aby w wypadku Biskupiej Górki przeprowadzić u stóp lunet Cafarelle- 
go i Delzous trasę W-Z, zaś w wypadku Grodziska zbudować domki jednoro
dzinne w obrębie lunety Senarmonta. No cóż, okazuje się, że fortyfikacje 
znacznie łatwiej i szybciej można zniszczyć niż zbudować. Na dowód - garść 
danych z historii umocnień Gdańska.
Najstarszy obwód warowny miasta wzniesiono 
w drugiej połowie XIV w. Był to pierścień murów 
otaczających Główne Miasto od strony zachod
niej. północnej i południowej, wzmocniony sze
regiem prostokątnych, otwartych od strony 
miasta baszt i budynkami bramnymi. Stronę 
wschodnią, gdzie była rzeka, zabezpieczały tyl
ko bramy. Na przełomie XIV i XVw„ gdy zaczęto 
stosować broń palną przy działaniach oblężni- 
czych. mury Głównego Miasta wzmocnione zo
stały dodatkowo od strony południowo-za
chodniej tzw. murem niskim. W pierwszej poło
wie XV w. do broni palnej zaczęto również 
przystosowywać bramy przez ich podwyższenie 
i dodanie przedbramia. Prace modernizacyjne 
przeprowadzono także przy basztach, które 
podwyższono i zamknięto od strony miasta (z 
wyjątkiem pojedynczych baszt ciągu zachod
niego). Wzniesiono także pierwsze baszty wie- 
loboczne i obiekt wyjątkowy - niską basteję, 
która miała za zadanie osłonięcie silnie ekspo
nowanej Baszty Narożnej stojącej w narożu 
południowo-zachodnim murów Głównego 
Miasta.
W drugiej połowie XV w. zbudowano mury 
obronne Starego Miasta, Starego Przedmieścia 
oraz części obecnego Dolnego Miasta - Dłu
gich Ogrodów, umocnione rzędem bastei typu

basztowego oraz masywnymi bramami flanko
wanymi przez baszty cylindryczne. Na początku 
XVI w. ufortyfikowano Wyspę Spichrzów przez 
usypanie walu i budowę potężnej Bramy Stągwi 
Mlecznych. Nadto zaopatrzono w dodatkowy 
zewnętrzny ciąg umocnień wysuniętą ku zacho
dowi część Starego Miasta, jako najbardziej 
narażoną na ataki nieprzyjaciela. Około połowy 
XVI w. rozpoczęto budowę fortyfikacji nowożyt
nych, trwającą do lat sześćdziesiątych XVII w. 
Początkowo były to murowano-ziemne rondle 
i tzw. półksiężyce, następnie formy pośrednie 
zbl iżone do bastionów, a w końcu XVII w. w peł
ni wykształcone bastiony. Te ostatnie, w kształ
cie wysokich, wielobocznych nasypów połączo
nych kurtyną w formie wału, otoczyły ciągłą 
linią obronną cały Gdańsk, łącząc istniejące 
dotychczas samodzielnie zespoły urbanistycz
ne Głównego Miasta, Starego Miasta. Starego 
Przedmieścia i Dolnego Miasta. Fortyfikacje 
bastionowe objęły także okoliczne wzgórza - 
Biskupią Górkę i Grodzisko oraz brzeg Wisły aż 
do ujścia do morza, gdzie stała już twierdza 
Wisłoujście.
W toku prac ziemnych przy nowych umocnie
niach część średniowiecznych bram i baszt 
rozebrano, bądź pozostawiono w obrąbie nasy
pów jako schrony i magazyny wojskowe. Odcin

ki murów dzielące poszczególne zespoły urba
nistyczne obudowane zostały domami lub wy
korzystane przy budowie nowych założeń, jak 
np. Baszta Narożna, którą wraz z dwiema inny
mi basztami - Browarną oraz im. Schultza - 
przyłączono do tzw. Dworu Miejskiego. (Dwory 
takie były charakterystycznymi elementami ar
chitektonicznymi w większości miast pomor
skich, sytuowanymi z reguły w narożu murów 
obronnych, nie opodal główniej bramy. W obrę
bie dworów stawiano stajnie i wozownie rad
nych miejskich, mennicę, czasem też browar.) 
W XVIII. XIX i w obecnym stuleciu udoskona
lono i rozbudowano istniejący już system forty
fikacyjny, przede wszystkim w rejonie wzgórz 
i wzdłuż brzegu Wisły. M.in. wykonano wów
czas wspomniane na początku lunety Bisku
piej Górki i Grodziska.
I tak w ciągu sześciu wieków poprzez nawars
twianie się systemów obronnych, Gdańsk prze
kształcony został w silną, trudną do zdobycia 
twierdzę. Jej dewastacja przez czas i ludzi na
stąpiła - o ironio - w przeciągu lat stu!
Pierwszych zniszczeń dokonano pod koniec 
wieku XIX, gdy Gdańsk zaczął się „dusić" wob- 
rębie wałów. By uzyskać tereny pod nową zabu
dowę, pod nowe trasy komunikacyjne oraz roz
rastający się port i stocznię, rozebrano zachod
ni i północny ciąg wałów. W trakcie prac roz
biórkowych odsłonięto spod nasypów wiele 
fragmentów średniowiecznych umocnień 
Głównego Miasta, Starego Miasta i Starego 
Przedmieścia. Jednakże nie wszystkie odkryte 
relikty murów zostały zachowane, gdyż już 
wtedy ..przeszkadzały", ale wykonano przy
najmniej ich zdjęcia, jak np. Baszty Domini
kańskiej, która stała w pobl iżu Baszty Jacek (na- 
rożnik północno-zachodni murów obronnych 
Głównego Miasta). Wykonywano też inwentary
zację i specjalne opracowania monograficzne 
Niestety, znacznie mniej zrozumienia dla tych 
spraw okazały czasy nam współczesne.
Działania wojenne 1945 r. niszcząc wiele cen-
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nych budowli, stały się zbawienne dla starych 
murów bardziej wytrzymałych na bomby niż 
późniejsze dodatki. Kolejne odsłonięcia frag
mentów baszt i bram nastąpiły więc w trakcie 
odgruzowywania terenu Gdańska. Owe odsło
nięcia, tak szczęśliwe dla murów, zapoczątko
wały jednak wieloletnie boje o ich utrzymanie. 
Jedną ze stron „wojujących" była grupa tzw. 
fanatyków (w dobrym tego słowa znaczeniu) 
z Politechniki Gdańskiej, która chciała urato
wać jak najwięcej, z drugiej - władze i projek
tanci, którzy nie widzieli i nie czuli potrzeby 
takiej akcji. By nie być gołosłowną przytoczę 
w tym miejscu wypowiedź prof. Jerzego Stan
kiewicza zamieszczoną w „Roczniku Gdań
skim” z roku 1955: Tak jakoś niefortunnie stało 
się, że w r. 1955 władze konserwatorskie wystą
piły z inicjatywą odbudowy zachowanego zre
sztą w większej części odcinka muru obronne
go przy ul. Teatralnej, właśnie tam, gdzie prze
widywano rozbudowę Teatru. Niektóre zainte
resowane osoby (generalny projektant Główne
go Miasta - HD) rozpoczęły wówczas w miej
scowej prasie kampanię przeciwko odbudowie 
murów obronnych w ogóle, która to kampania 
doprowadziła do przerwania prac nawet już 
rozpoczętych. Z dalszej części artykułu wynika, 
że walczono wówczas również o mury przy ul. 
Podwale Staromiejskie. Owa kampania, aczkol
wiek z oporami, została jednak w jakimś stopniu 
doprowadzona do końca, bo w latach 
1956-1977 zabezpieczono, a partiami nawet 
zrekonstruowano, odsłonięte odcinki murów

2. Panorama Gdańska A. Moliera 
z lat 1592 -1593
3. Fragmen* murów obronnych 
z basztami Jacek i Na Podmurzu 
przy Targu Węglowym

4. Mur obronny widziany od ul. 
Pańskiej, której perspektywę zam
knięto murowanym garażem
5. Mur przy teatrze od ul. Latar
ni anej

6. Mur przy teatrze, widok w stronę 
odcinka częściowo rozebranego 
w czasie budowy zaplecza

7. Baszta Bramy Szerokiej i daszki 
lokalu gastronomicznego

8. Baszta Latarniana z wbudowa
nym garażem

9. Baszta Narożna, u jej stóp wido
czny fragment platformy, wykonanej 
na miejscu bastei odkrytej w 1969 r.
10. Dawny Dwór Miejski zaadapto
wany na Dom Harcerza, na pierw
szym planie Baszta Browarna
11. Baszta pod Zrębem w 1977 r. po 
zawaleniu się narożnika: w 1982 r. 
pozostały z niej tylko resztki murów 
przyziemia

12. Stare Przedmieście, widok 
z Bastionu Żubr na Bramę Nizinną, 
Bastion Św Gertrudy oraz wzgórza 
Zaroślaka i Biskupiej Górki; na 
pierwszym planie wał kurtynowy 
z rowem wewnętrznej fosy (koronę 
bastionu i wału splantowano około 
1977 r.)
13. Relikty murów Bastionu Św 
Elżbiety z XVI w. pokryte solą 
(zdjęcia: 3-11 -A. Kolecki. 12.13M. 
Zarzecki) 

Głównego Miasta. I byłby w tym miejscu wielki 
powód do radości, gdyby nie pewne a istotne 
„ale”. Otóż w latach 1960-1961 mimo remon
tów walą się w czasie sztormu fragmenty muru 
Baszty Narożnej. Siedem lat później, gdy pro
wadzone były przy tejże baszcie roboty budow- 
lano-adaptacyjne (basztę wraz z sąsiednimi: 
Schultza i Browarną, oraz z budynkami Dworu 
Miejskiego zaadaptowano w latach 1964-1970 
na Dom Harcerza) postulowano przeprowadze
nie skróconych badań architektonicznych połą
czonych z inwentaryzacją pomiarową i fotogra
ficzną. Powód tej akcji był prosty - basztę miano 
zamurować od strony miasta i przystosować na 
hotel: badania i pomiary utrwaliłyby jej stan 
pierwotny i pozwoliły dać odpowiedź, czy istot
nie od niej rozpoczęto w roku 1343 budowę 
murów Głównego Miasta, jak podają zapisy 
archiwalne. Niestety, ówczesny konserwator

nie wyraził na to zgody. Z tych samych przyczyn 
nie przeprowadzono również badań w momen
cie, gdy odsłonięto fundamenty bastei osłania
jącej Basztę Narożną. Jedyne, co udało się 
autorce artykułu jako konsultantce projektów 
PKZ wywalczyć, to dokonanie przez projektanta 
w już istniejących planach pewnych korekt, 
uwzględniających ową bastejkę w formie nie
wysokiej platformy.
Około 1966 r. runęła część mu ru Baszty Browar
nej zabijając człowieka. Nastąpiło to w czasie 
prac budowlanych, po odgruzowaniu wnętrza 
baszty i zrobieniu głębokiego wykopu pod 
fundamenty nowych ścian. Dalej w porządku 
chronologicznym, w 1971 r„ w czasie robót przy 
poszerzaniu jezdni ul. Wały Jagiellońskie, za 
zgodą konserwatora odstrzelono dynamitem 
jedyne zachowane poterny fortyfikacji bastio
nowych, należące do XVI-wiecznej części bas-
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tionu Sw. Elżbiety. Powód-przeszkadzały w ro
botach drogowych. W tym samym roku, w cza
sie tych samych prac, robotnicy drogowi odsło- 
nili przypadkowo, nie opodal bastionu Sw. Elż
biety fundamenty XVI-wiecznych murów obro
nnych Starego Miasta. Niestety, konserwator 
nie wyraził zgody (!) na przerwanie prac w celu 
dokonania niezbędnych badań i pomiarów. Na
tomiast większe zrozumienie wykazali robotni
cy drogowi pomagając pracownikom nauko
wym Politechniki Gdańskiej w maksymalnie 
szybkiej inwentaryzacji znaleziska. Mało tego- 
zgodzili się, aby asfalt położyć w taki sposób, 
żeby na jezdni pozostał ślad odkrycia. Cześć im 
i chwała! Ale nikt poza wtajemniczonymi nie 
wie. co oznaczają smugi na jezdni, gdyż nawet 
nie pozwolono postawić tablicy informacyjnej 
(sic!)
No i wracając do punktu wyjściowego-wiatach 

1976 i 1982 runęła (na raty) jedna'z dwóch za
chowanych średniowiecznych baszt Starego 
Przedmieścia - Baszta pod Zrębem, mimo alar
mów specjalistów powtarzających się od 1948 r. 
i przestrzegających przed taką ewentualnością. 
Niewiele lepszy los spotkał zabezpieczone i od
restaurowane mury. Za cichą zgodą władz stały 
się osłoną dla „parkingów pod chmurką", mu
rowanych garaży (lokowanych również we wnę
trzach baszt), podobno będących czynnikiem 
wzmacniającym (?) oraz pojemników naśmieci. 
Mur przy teatrze (przedmiot sporu z roku 1955) 
mimo polubownej, częściowej rozbiórki doko
nanej w czasie budowy tzw. zaplecza teatralne
go i podjęcia przy murze prac w latach 
1975-1977, nie został ukończony do dziś, a w je
go ciąg wbudowano lokal gastronomiczny stra
szący od ul. Latarnianej rynnami i dziwnymi 
daszkami.

Na końcu sprawa fortyfikacji bastionowych, 
z których ocalały stosunkowo duże fragmenty, 
lecz na ich nieszczęście z daleka od szlaków 
turystycznych. Stąd miast być pieczołowicie 
zabezpieczone i konserwowane są pieczołowi
cie... dewastowane. Niestety, ich sprawa jest jak 
dotąd beznadziejna, mimo że wpisano je do 
rejestru zabytków i z tego tytułu winny być pod 
opieką prawa.
Przyszłe pokolenia będą więc miały nas z czego 
rozliczać. Chyba że opracowane aktualnie pla
ny zagospodarowania przestrzennego po
szczególnych rejonów Gdańska, konsultowane 
i uzupełniane o informacje o zabytkach przez 
pracowników naukowych Gdańskiego Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków, pozwolą uratować je
szcze to, co pozostało.

Hanna Domańska
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Justyna Golc-Czyszek

Sopockie 
werandy

Upowszechniający się od pierwszej połowy XIX w. zwyczaj wyjeżdżania na letnisko lub „do wód" wpłynął 
w pewnych regionach na rozwój miejscowości letniskowych i uzdrowiskowych oraz wiązanej z tą funkcją ich 
specyficznej architektury. Od około połowy XIX w. znaczny wpływ na architekturę miejscowości letniskowych 

w Europie zaczęła wywierać moda na tzw. styl szwajcarski. Styl ten początkowo rozpowszechniał się tylko 

w budownictwie letniskowym i willowym, by potem przeniknąć nawet do dzielnic miejskich. Na ziemiach 

dzisiejszej Polski w myśl tak przyjętej mody budowano w rejonie Karpat, pod Warszawą, nad Bałtykiem, nawet 
w uzdrowiskach śląskich. Pomimo wspólnej nazwy: „styl szwajcarski”, architektura w nim powstająca wykazywa
ła duże zróżnicowanie. Tworzyły się bowiem w poszczególnych regionach nowe odmiany o często oryginalnych 

formach. Obok wzorów obcych stosowano formy narodowe, co m.in. doprowadziło do powstania „stylu 
zakopiańskiego", spopularyzowanego przez Stanisława Witkiewicza (willa „Pod Jedlami" w Zakopanem). 

Jednakże próby uznania tego stylu za obowiązujący na ziemiach całej ówczesnej Polski raczej się nie powiodły 
i równolegle występował, a nawet zdecydowanie przeważał „styl szwajcarski". Oba zresztą, jak widać, wypływały 

z nurtu przeciwstawiającego się eklektyzmowi a szukającego oparcia w stylizacji tradycyjnych wątków ludowych.

Architektura letniskowa Sopotu różni się od zabudowy podwar
szawskich miejscowości czy uzdrowisk polskich Karpat (zob. 
o rozwoju i zabytkach Sopotu artykuł J. Stankiewicza z cyklu 
„Polskie zdroje" w zeszycie 7-1981 „Spotkań z zabytkami"). Jest 
to bowiem architektura sławnego „kurortu” z końca XIX i począt
ku XX w. Z architekturą podobnych miast z tego okresu w Europie 
Środkowej łączy Sopot niejako wspólny charakter, ale różni detal 

architektoniczny. W wypadku Sopotu można mówić o pewnym, 
choć nieznacznym wpływie secesji w połączeniu z elementami 
drewnianej architektury letniskowej, wywodzącej się z tradycji 
ciesielskich budownictwa ludowego. Jednakże o związkach tej 
architektury z tradycjami budownictwa kaszubskiego można po
wiedzieć niewiele. Jeżeli w zdobnictwie wykorzystano elementy 
ciesiołki miejscowej, to chyba tylko w niewielkim stopniu. Wię
kszość zastosowanych form jest stylizowana i zaczerpnięta za
pewne z licznie publikowanych wzorników architektonicznych 

Faktem jest również i to, że pewne elementy drewnianego zdobnic
twa, które występują w Sopocie, można spotkać w pobliskim 
Wrzeszczu i Oliwie, a także w odległości kilkudziesięciu kilome
trów od Gdańska, między innymi na Mierzei Wiślanej - czyli 
wszędzie tam, gdzie istniały warunki sprzyjające powstawaniu 
budownictwa letniskowego.
W okresie największej rozbudowy Sopotu (ostatnie lata XIX 
i pierwsze XX w.) obok solidnych, murowanych kamienic o eklek
tycznych elementach wystroju architektonicznego, powstawały 
budynki mieszkalne, czasem pensjonaty o dość niskim standar
dzie wyposażenia, które dzisiaj określamy mianem „taniego bu
downictwa letniskowego”. Niejeden z odwiedzających Sopot goś
ci uskarżał się na panujące w nich niewygody. Były to zwykle 
jednopiętrowe, murowane budynki, których głównym elementem 
wystroju architektonicznego stała się drewniana weranda, a cza
sem także drewniana ażurowa dekoracja szczytów dachów; dom 
zwykle otaczał ogród.
Dzisiaj budynki te przy ulicach: Helskiej, Bałtyckiej, Gwardii Ludo
wej, Majkowskiego, Bieruta, Chopina, Pułaskiego, Fiszera, Chrob
rego, tworzą wraz z werandami malownicze grupy wkomponowa
ne w starą zieleń dawnych ogrodów i one to decydują o malowni- 
czości tej części miasta oraz o kameralnym nastroju niewielkich 
urbanistycznych wnętrz.
Te ze starych, klasycystycznych dworków, tak charakterystycz
nych dla zabudowy Sopotu z połowy XIX w. które ocalały, również 
zmieniły swój wygląd. Dawne ganki - na parterze, balkony i loggie 
na pięterku zamieniano na modne werandy. Widoczne jest to 
szczególnie przy ulicach: Bohaterów Monte Cassino, Grunwaldz
kiej i Powstańców Warszawy.

Jak powstawała weranda?

Zastanawia fakt, że w Sopocie występuje w zasadzie tylko weranda 
- nie drewniany balkon, loggia lub galeria, a właśnie weranda. Być 
może, że była to kwestia mody, może zadecydowały względy 
użytkowe, a może jedno i drugie. Galeria pełniła zwykle funkcje 

traktu komunikacyjnego. Natomiast weranda zapewniała użyt
kownikom większy komfort niż balkon czy loggia. Tradycje powią
zania wnętrza domu z otaczającym ogrodem stanowiły zawsze 
o warunkach dobrego wypoczynku. Kolejne epoki preferowały 
balkon, loggię, czasem pawilony ogrodowe jako elementy archi
tektury służące tym właśnie potrzebom człowieka. Wiek XIX wy
pracował także pewne wzory wypoczynku i służącej mu architek
tury. Ze wzorów tych chętnie korzystano, a budownictwo, które się 
w Sopocie rozwinęło, zdecydowanie preferowało werandy. Można 
było korzystać z nich niezależnie od pogody - chroniły przed 
deszczem, wiatrem i przed zbyt silnym słońcem.

Funkcja i usytuowanie werandy

Funkcja, jaką pełniła weranda, uzależniona była w dużej mierze od 
miejsca jej usytuowania. W klasycystycznych dworkach z połowy
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1 Ściana boczna werandy z podziałem na segmenty: A - pas podokienny. 
B - okna, C - pas nadokienny
2.3. Przykłady drewnianych dekoracji: A - szczyty dachów, B - szczyty 
werand. C - ażurowe konsole „podtrzymujące" werandę. D - ażurowe 
pazdury. E deski o ażurowym wykroju kryjące krawędzie okapów 
budynków
4. Przykład nakładanej, ażurowej dekoracji w prostokątnych polach nado- 
kiennych
5. Przykład nakładanej, ażurowej dekoracji w prostokątnych i trójkątnych 
polach pasów nadokiennych

XIX w. weranda na parterze przejęła funkcję ganku. Połączona 
zwykle z największym, położonym centralnie pokojem łączyła 
wnętrze domu z otaczającym go ogrodem. Na piętrze, związana 
z poddaszem, zastępowała dawny balkon, taras lub loggię, jak na 
przykład w nie istniejących już budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 
nr 37 i 45. W budynkach późniejszych, tych charakterystycznych 
dla Sopotu końca XIX w., weranda pełniła rolę „letniego salonu" - 
zwłaszcza usytuowana na piętrze. Na parterze zaś łączyła miesz
kanie z ogrodem i stanowiła dodatkowe, niekrępujące wejście, 
które w wypadku wynajmowania części mieszkania letnikom uła
twiało życie zarówno gospodarzom, jak i gościom.
Werandy były w pełni wykorzystywane tylko latem. Dzisiaj rzadko 
kiedy użytkowane są zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Dla 
większości mieszkańców stały się podręcznym składem domo
wych rupieci, a zimą pełnią rolę obszernych i chłodnych spiżarni. 
W wypadku domków z połowy XIX w. werandy usytuowane są 
zwykle przy dłuższej ścianie budynku. Czasem akcentują pionową 
oś elewacji, czasem przesunięte są bliżej narożnika, bądź pojawia
ją się na ścianie szczytowej. Zwykle te werandy-ganki graniczą 
z chodnikami dzisiejszych ulic. W budynkach piętrowych, tych 
z końca XIX w., werandy są większe, obszerniejsze, a w ich 
rozmieszczeniu na elewacji jest pewna prawidłowość. Liczba 
werand zależy głównie od wielkości budynku, a co za tym idzie, od 
wielkości i liczby znajdujących się w nim mieszkań. Weranda decy-
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duje o kompozycji elewacji, często podkreśla jej osiowość. Bywa 
i tak, że weranda tworzy „całą elewację” budynku, jak na przykład 
przy ul. Chrobrego 25/27 czy ul. Chopina 21 i 27. Innym razem 
wkomponowana w narożnik budynku tworzy z nim jednolitą 
i zwartą bryłę.
Dwie werandy pojawiają się w budynkach, w których zwykle na 
jednej kondygnacji znajdują się dwa mieszkania. Jeżeli mieszka
nia te są jednakowej wielkości, werandy, zazwyczaj na elewacji, 
rozmieszczone są symetrycznie i pojawiają się od strony ulicy. 
W innym wypadku jedna z nich pojawia się na elewacji bocznej lub 
z tyłu - od strony podwórza.
Usytuowane symetrycznie względem osi elewacje są mniej lub 
bardziej od siebie rozsunięte a czasem nawet wtopione w narożni
ki. Jeżeli pojawiają się blisko siebie - jedna z nich jest większa. 

skrzyżowane belki. Kształt okna dostosowany jest zwykle do 
kształtu elementów wyznaczających pas nadokienny.
Obramienie trójkątnego szczytu werandy tworzą dwie krokwie, 
podparte słupkiem na osi trójkąta. Werandy kryte są najczęściej 
daszkami dwuspadowymi. Wysunięte, ozdobnie profilowane koń
ce krokwi podtrzymują okapy boczne, a końce płatwi okap szczy
towy. Wszystkie elementy werandy łączone są ze sobą za pomocą 
połączeń ciesielskich, bez użycia żelaznych złączy.

Zdobnictwo werand

Pola pasów nad - i podokiennych wypełniają: drewniana płyta, 
bądź ułożone na styk deski, stanowiące zazwyczaj tło nakładanej, 
ażurowej dekoracji. Przy braku pasa nadokiennego czasem poja

bogaciej zdobiona. Świadczy to nie tylko o ich „ważności”, ale 

także pośrednio o randze pomieszczeń, z którymi są połączone. 
Przy nieregularnych planach budynków, bardzo rozczłonkowa
nych, werandy pojawiają się na ich elewacjach w najróżniejszych 
miejscach, przy czym te podrzędne, które czasem można nazwać 
gospodarczymi, rażą niekiedy wręcz prymitywną formą. Jeżeli 
liczba mieszkań na danym piętrze wzrasta, rośnie także liczba 
werand, a ich rozmieszczenie na elewacjach związane jest z ukła
dem poszczególnych mieszkań w planie budynku.
Bardzo efektownie i dekoracyjnie wyglądają werandy wiszące, 
których jest jednak niewiele. Pojawiają się najczęściej na ścianach 
szczytowych, bądź nad wyjściami. Są zwykle skromniejsze, mniej
sze i w zasadzie bardziej przypominają wykusze. Niewielką grupę 
stanowią parterowe werandy mocno rozbudowane, wydłużone, 
niejednokrotnie obejmujące narożnik budynku, składające się 
z kilku czy nawet kilkunastu segmentów, podczas gdy na piętrze 
takich segmentów jest zaledwie kilka.
W zasadzie werandy nie byty orientowane według stron świata 
a więc nie zawsze wykorzystywały optymalne warunki oświetlenia. 
Pochłaniając większość światła uniemożliwiają w wielu wypad
kach prawidłowe doświetlenie związanego z werandą pokoju, 
choć zwykle są przeszklone z trzech stron.

Konstrukcja werand

Weranda umieszczona na podmurówce zabezpieczającej ją przed 
wilgocią ma w zasadzie konstrukcję samonośną, a powiązanie ze 
stropem budynku zapewnia jej większą stateczność. Na belkach 
tworzących strop werandy opierają się poziome i pionowe ele
menty konstrukcyjne tworzące drewniany szkielet; można go 
podzielić na segmenty, w których wyróżnia się trzy pasy: A - 
podokienny, B - okien, C - nadokienny. W niektórych segmentach 
pas nadokienny nie występuje, natomiast gdy pojawia się ma 
kształt prostokąta albo ogranicza go od spodu łuk lub dwie
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wia się nakładana na okno ażurowa dekoracja - zwykle symetrycz
na, ograniczona od dołu liną łuku, którego podniebienie zdobi 
delikatna koronka. Stylizowane kwiaty, liście i pąki łączy przewija
jąca się między nimi, miękko zarysowana łodyga. Często w taki 
roślinny ornament wplecione zostaje koło lub w jego kształt 
układają się poszczególne elementy wzoru.
Natomiast pola pasów nadokiennych, gdy występują, rzadko 
zdobi miękko zarysowany ażur. Zwykle rysunek dekoracji jest 
sztywny, mocno stylizowany i prawie zawsze symetryczny, a naj
częściej powtarzającym się elementem również tutaj jest koło. 
Kompozycja rozbudowywuje się od środka w kierunku zewnętrz
nym, bądź od brzegów ku środkowi, który zawsze jest zaakcento
wany podkreślając symetryczność założenia. Akcentem takim 
najczęściej jest wspomniane koło z wpisanym w nie kwiatem -

6. Klasycyzująca loggia pięterka domu przy historycznej ul. Południowej, 
ob. ul. Grunwaldzka 45 (dom już nie istnieje, stan z 1960 r., ze zb. Zakładu 
Historii Architektury Politechniki Gdańskiej)
7. Dworek z połowy XIX w. z dobudowaną werandą z lat osiemdziesiątych 
XIX w. przy ul. Powstańców Warszawy 25
8. Dom letniskowy przy ul. Majkowskiego 21 z werandą przy podłużnej 
elewacji frontowej
9. Przykład werandy przy ul. Bieruta 4 z lat 1880-1890 - zamiast pasa 
nadokiennego dekoracja ażurowa, widoczny ażurowy szczyt daszku 
werandy
10. Willa z około 1890 r. przy ul. Chopina 17 - rzadki przykład połączenia 
werandy piętrowej z balkonami
11. Przykład dawnego domu letniskowego przy ul. Majkowskiego 26 z oko
ło 1880 r. - werandy: parterowa i „wiszące", na piętrze
12. Dom letniskowy przy rogu ulic Bieruta i Majkowskiego z około 1880r. 
werandy: parterowe i na piętrze
13. Przykład werandy wtopionej w narożnik większej willi typu „kamienica 
czynszowa" z około 1900 r. przy Al. Niepodległości 752

(zdjęcia i rysunki autorki) 

rozetą. W wypadku pasów podokiennych najprostszą dekora
cję stanowią listwy złącza desek układanych na styk lub połówki 
smukłych, delikatnie toczonych tralek, które z czasem zamieniają 
się w płaskie, powtarzalne elementy wykonane z ozdobnie wycina
nych desek. Wycięcia te po zestawieniu desek tworzą ażurowy, 
symetryczny i powtarzający się rysunek, przy czym bywa on 
niekiedy bardzo fantazyjny a równocześnie miękki. W pasach nad- 
i podokiennych zamiast nakładanych na pełne tło elementów 
ażurowych pojawia się czasem dekoracja płycinowa. Występuje 
ona zwykle w wypadkach, gdy pola te wyznaczają łuk lub skrzyżo
wane belki. Pasy nadokienne rozwiązane są czasem w formie 
fryzów, podtrzymywanych przez wspomniane drewniane „kolum
ny” lub połączone z nimi luki tworzące „arkady”.

Krawędzie elementów konstrukcyjnych i usztywniających są za
wsze zaokrąglone lub ścięte. Słupy w pasie okien swoją formą 
niejednokrotnie przypominają kolumny. „Kolumny" te powstąły 
dzięki wprowadzonym na słupach podziałom, nacięciom, profilo
waniom i przez to niejednokrotnie naśladują formy architektury 
murowanej.

Szczyt werandy wypełniają ułożone na styk deski, na których 
pojawia się ażurowa dekoracja o stylizowanym motywie roślin
nym. Czasem ornament roślinny łączy się z motywem gryfa pomor
skiego. W większości przykrywających werandy daszków dwu
spadowych występują szczyty wysunięte w stosunku do szczytu 
werandy. Tutaj również pojawia się ażurowa dekoracja, która 
powtarza motyw ozdobny szczytu werandy, bądź jest tylko jego 
zredukowanym w rysunku elementem. Oś szczytu daszku podkre
śla pionowa belka przechodząca na kalenicy w wysmukłą sterczy- 
nę. Werandy wiszące czasami są „podpierane” ażurowymi konso
lami, które z rzadka jednak pełnią funkcje konstrukcyjne.

Dachy większości domów są płaskie, o dość znacznie wysuniętych 
okapach. Krawędzie ich od strony szczytów przykrywają często 
szerokie deski o ażurowym wykroju dolnej krawędzi. Kalenice 
akcentują smukłe sterczyny złożone z kul i obelisków. Także 
w szczytach dachów budynków pomiędzy krawędziami wysunię
tych okapów pojawia się drewniana, ażurowa dekoracja. Jest to 
najczęściej ornament roślinny lub połączony z nim stylizowany 
gryf. W zależności od wielkości budynku szczyt jest albo niewielki 
i skromny, albo bardzo rozbudowany i bogato zdobiony. Jest to 
wówczas układ trójkątnych pól, zwykle połączonych ze sobą 
tukami. I tutaj elementy konstrukcyjne mają brzegi ozdobnie 
stażowane. We wszystkich wypadkach elementy dekoracyjne są 
cofnięte w stosunku do płaszczyzny wyznaczonej przez elementy 
konstrukcyjne, a wielopłaszczyznowość dekoracji uwypukla 
światło słoneczne.

Niepowtarzalny charakter zabudowy Sopotu i wartości jego kultu
rowego środowiska zdecydowały o wpisaniu go do rejestru 
zabytków (12.11.1979 r.). Jednocześnie tereny miasta z zabudową 
z końca XIX w,, której charakterystycznym elementem są drewnia
ne werandy, objęto ścisłą ochroną konserwatorską, a na obszarze 
tarasu dolnego wyznaczono strefy konserwacji urbanistycznej. 
Na terenach objętych ochroną konserwatorską obowiązuje och
rona struktury przestrzennej i możliwa jest jedynie restytucja 
istniejącej zabudowy lub jej wymiana pod warunkiem rekompo- 
zycji bryły. Działania te uzależnione są od stanu techniczne
go istniejącej zabudowy. Remontom i zabiegom konserwator
skim powinny być poddane równocześnie z budynkami ich weran
dy, bowiem niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych, wil
goć, czasem grzyb i owady - spowodowały niejednokrotnie dość 
znaczne zniszczenia ich drewnianej substancji. Należy chronić - 
zabezpieczać i konserwować - to, co zachowało się w dobrym 
stanie, abyśmy w niedługim czasie nie stanęli przed koniecznością 
rekonstrukcji drewnianych werand.

Justyna Golc-Czyszek
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Izabella Galicka. Hanna Sygietyńska

O pomniku Grodzickiego 
i proporcu żałobnym 

w Czerwinie
W kościele parafialnym w Czerwinie, niedaleko 
Ostrołęki, znajduje się póżnorenesansowy na
grobek wyobrażający mężczyznę w zbroi, z szy
szakiem u stóp i buzdyganem w dłoni, tak opisa
ny w wizytacji kościoła odbytej w połowie XIX 
w. : ...Naprawejstroniedrzwidozakrystiiwmu- 
rowany jest w ścianę kamień marmur... długości 
mający łokci 3 szerokości łokci 31/2 w kształcie 
tafii. Na tej tafli jest wypukła figura roboty dłuta 
rzeźbiarskiego z kamienia tegoż rodzaju jako 
cała tafla. Figura ta długości łokci 2 1/2 przed
stawia osobę rycerza w pancerzach leżącego 
w znak, na prawą rękę wspartego pod głowę, 
głowa odkryta, włosy w pukiel wysoki nad czo
łem sterczący ułożone, wąs suty, broda krótko 
podstrzyżona, w lewej ręce wzdłuż na korpusie 
lewego boku położonej laska marszałkowska 
długości łokcia 1, dolnym brzegiem w dłoni do 
góry jest trzymana. Nad osobą w górze jest 
herb, niżej osoby jest tablica długości 2 szero
kości łokci 1/4 zapewne do napisu, którego 
jednak nie położono. Niżej tablicy szpada i tar
cza w pozycji odpowiedniej u góry herbowi. 
Tablicę tę (dziś już nie istniejącą) zauważa rów
nież autor hasła w ,,Słowniku geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań
skich" T. 1. wyciągając słuszny (jak się później 
okaże) wniosek: ... na czarnej marmurowej ta
blicy, która się pod nim znajduje nie masz 
żadnego napisu, co dowodzi, że pomnik ten za 
życia swego fundatora wzniesiony został. 
Jedyną pomocą w identyfikacji nieznanej do
tychczas postaci był herb ,,Ostoja” znajdujący 
się w lewym górnym rogu (miejscu przynależ
nym zmarłemu) czteropolowej tablicy herbo
wej, umieszczonej w zwieńczeniu nagrobka. 
W XVII w. Czerwin znajdował się w posiadaniu 
Grodzickich, jednakże herbarze nie wiążą ża
dnej gałęzi Grodzickich z herbem „Ostoja” 
Dlatego też nie skojarzono dotąd postaci z na
grobka z Grodzickimi. Tak na przykład w inwen
taryzacji przeprowadzonej w latach 1844-1855 
na terenie Królestwa Polskiego pod kierunkiem 
Kazimierza Stronczyńskiego, znajdujemy dla 
Czerwina jedynie taki zapis dotyczący nagrob
ka: ,,ok. 1620 - nieznana osoba, marmur". 
Brak tablicy z napisem objaśniającym oraz herb 
..Ostoja" nie pasujący do żadnej gałęzi Grodzic
kich, zdawał się przekreślać również nam - 
XX-wiecznym inwentaryzatorom szanse na roz
wiązanie pasjonującej zagadki. Mieszkańcy 
Czerwina zapełnili sobie tę lukę legendą. Lokal
na tradycja bowiem do dziś upatruje w postaci 
z nagrobka niejakiego Nieroda. Tradycję tę usa
nkcjonował do pewnego stopnia wspomniany 
już „Słownik geograficzny": ...podanie do tego 
pomnika przywiązane jest jakoby to był nagro
bek jakiegoś szlachcica, który wydobyty będąc 
w chwili urodzenia swego z łona już nieżyjącej 
matki uroił sobie, że nie narodziwszy się wcale 
nie powinien był umierać i na ten rachunek na

o nabyciu Czerwina oraz dokupieniu części 
dóbr Zaorze dla uposażenia kościoła czerwiń
skiego. Jest też zawarta charakterystyczna dla 
ówczesnej obyczajowości, a także bardzo istot
na dla historii sztuki informacja o wzniesieniu 
sobie nagrobka za życia. Wreszcie w sposób 
pełen umiaru podkreślona jest miłość, jaką cie
szył się u ludzi i cechująca go „przystojna 
skromność”. Proste i bezpretensjonalne rymy 
dalekie są od późniejszej barokowej egzaltacji 
i emfazy. Słońce z promienistymi końcami i Par
ki podziemne jakże bliskie są jeszcze światu 
poezji Kochanowskiego. Z tekstu tego wynika, 
że pierwotny proporzec z 1609 r. był już znisz
czony, a wiersz został przepisany i uzupełniony 
o cztery ostatnie linijki przez syna zmarłego; ten 
właśnie kolejny proporzec oglądał w kościele 
i zanotował treść napisu na nim skrupulatny 
wizytator biskupi w 1781 r.
Proporce żałobne, zwane „labara funebria", 
związane są ściśle z obrzędowością szlachec
kiego pogrzebu4. Rozpowszechnione w XVI w 
i pierwszej połowie XVH w. zawieszane były 
w kościołach, często nawet zastępując nagrob
ki i przekazując wiadomości dotyczące zmarłej 
osoby. Czerwiński proporzec żałobny był sub
stytutem niezrealizowanej inskrypcji, której wy
kucia na marmurowej płycie zawczasu przygo
towanego nagrobka mógł się spodziewać od 
potomków Jakub Grodzicki. Podkomorzy róża
ński ograniczył jednak swą synowską hojność 
do sprawienia po trzydziestu latach nowego 
proporca. Nie sądźmy go jednak zbyt surowo. 
Być może nie znalazł on w pobliżu odpowied
niego wykonawcy do wykucia napisu - są to 
bowiem tereny nader odległe od ośrodków ka
mieniarskich, wskutek czego nagrobki, płyty 
czy detale kamienne należą tu do rzadkości.
Nagrobek czerwiński wykonany jest z brunatne
go, żyłkowanego marmuru (wapienia) chęciń
skiego; kartusz herbowy oraz nie zachowana 
tablica na inskrypcję wykonane zostały z czar
nego marmuru dębnickiego lub flandryjskiego 
importowanego do Polski przez Gdańsk. Mar
mur dębnicki wchodzi wprawdzie w użycie do
piero w drugiej dekadzie XVII w., nie wykluczo
ne jednak, że w niewielkich ilościach wydoby
wano go już na początku tego stulecia.
Nagrobek ten, przeniesiony z poprzedniego 
kościoła, ulokowany został na obecnym miej-

wszelkiego rodzaju 
bezprawia się puścił. 
Król (podanie milczy 
który) wysłał naprzeciw 
niemu wojsko, które go 
w jakimś zameczku ob
legało. Oblężony nie 
mogąc się z tamtąd wy
dostać, zamknąć się 
musiał w wieży, w której 
ałodna śmiercią życia 
dokonał, będąc do końca o swej nieśmiertelno
ści przekonanym.
Jerzy Wiśniewski w recenzji dla IS PAN „Katalo
gu zabytków sztuki dawnego powiatu 
ostrołęckiego"2, potwierdzając dla wywodzą
cych sięz Mazowsza Grodzickich herb „Ostoja" 
jednoznacznie opowiedział się za identyfikacją 
postaci z nagrobka z osobą jednego z Grodzic
kich. Sugestia ta znalazła ostateczne rozwiąza
nie w aktach wizytacji biskupa Michała Jerzego 
Poniatowskiego w 1781 r.3. Odnalazłyśmy tam 
bowiem wiersz, przepisany z żałobnej chorąg
wi, nie tylko przekazujący wiele wiadomości 
o postaci z czerwińskiego nagrobka, lecz będą
cy również cennym przyczynkiem do wiedzy 
o języku polskim doby renesansu, a także świa
dectwem obyczajowości sarmackiej towarzy
szącej ówczesnym pogrzebom. A oto tekst:

Tysiąc sześćset dziewiątego lata
Człek zacny Ostoyczykówzchodziz tego świata 
Sześćdziesiąt i siedm razy dorocznie swe 
słońce
Rozpuszczało promieni swych świetne końce 
Onemu niż go Parki podziemne dostały 
Dnia dwudziestego marca wiek niedoskonały 
Jakuba Grodzickiego co leży w tym grobie 
Który dał za żywota sam zmurować sobie 
Urzędu nie chciał mieć nigdy przysięgłego 
Umarł urząd trzymając Woystwa łomżyńskiego 
Ten tu Czerwin kupiwszy do kościoła tego 
Na Zaorzu część kupił - przedał kupna swego 
Żył skromnie był pełen u wszystkich miłości 
Żył. nie umrze kto żyje w przystoynej skrom
ności.
Piotr Jakub Grodzicki podkomorzy różański ten 
sprawił proporzec
Syn z miłości ku Ojcu któremu racz Boże otwo
rzyć swój Dworzec
Stary zdiąć rozkazawszy miesiąca września 
dnia dziewiątego
Nowy zawiesił Roku Tysiąc Sześćset Czter
dziestego.

Zadziwiająca jest ilość zawartych w tym niedłu
gim wierszu wiadomości. Mamy tu imię i nazwi
sko oraz herb zmarłego, daty dzienną i roczną 
śmierci oraz wiek, wymieniony jest urząd woj
skiego łomżyńskiego oraz niechęć do piasto
wania innych urzędów, zawarte są informacje
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scu po ukończeniu budowy nowego kościoła 
w 1777 r. Poprzedni ko' siół pochodził zapewne 
z pierwszej połowy XVI w. i był, przynajmniej 
w części prezbiterialnej, murowany, o czym 
świadczą opisy w kolejnych wizytacjach. I tak 
w wizytacji z "09 r. mowa jest o murowanym 
kościele z m owaną zakrystią, zaś wizytacja 
z 1711 r. op jje kościół o dwóch częściach 
murowanych z dobudowaną częściądrewnianą 
(być może chodzi tu o drewnianą nawę). Nagro
bek najprawdopodobniej umieszczony był, po
dobnie jak dziś, w prezbiterium.
Jaki był pierwotny kształt nagrobka? Musiały 
istnieć jeszcze jakieś elementy konstrukcyjne 
(może kolumny, belkowanie z gzymsem, arka
dowa wnęka), gdyż w obecnym układzie kartusz 
z herbami przytłacza płytę, zaś woluty wycho
dzące z maszkaronów (prawa zachowana częś
ciowo) sięgają daleko poza boki nagrobka. Zre
sztą ślady uszkodzeń przy XVIII-wiecznym mon
tażu są bardzo widoczne. Ostatnim znanym 
ubytkiem jest nie zachowana płyta z czarnego 
marmuru, wzmiankowana jeszcze w 1880 r. 
Nagrobek czerwiński należy do rozpowszech
nionego w polskiej sztuce sepulkralnej drugiej 
połowy XVI w. i początku XVII w. typu z postacią 
leżącą, w układzie łączącym modlę „sansovino- 
wską" z „michelangelowską”, inaczej „kinety
czną". Najbliższą, jak się wydaje, analogię sta
nowią dlań dwie płyty nagrobne w kaplicy zam
ku w Pieskowej Skale, w dawnym powiecie 
olkuskim, zarejestrowane przez „Katalog zabyt
ków sztuki" tego powiatu jako płyty Stanisława 
i Andrzeja Szafrańców, być może pochodzące 
z podwójnego nagrobka. Czas ich powstania 
w świetle daty „ante quern" nagrobka czerwiń
skiego zawęzić można do pierwszej dekady XVII 
w., co jest uzasadnione datą śmierci Jędrzeja 
(syna Stanisława) w 1608 r., w miejsce zbyt 
szerokich ram czasowych przyjętych na XVI— 
XVII w. w cytowanym zeszycie „Katalogu". Po

dobieństwo formalne nasuwa nawet przypu
szczenie, że wszystkie trzy płyty wykonano 
w tym samym warsztacie kamieniarskim. Prze
mawia za tym m.in. sposób przedstawienia 
zbroi i osłony głowy, np. podobnie odkuty 
oficerski szyszak z nakarczkiem folgowym, po
liczkami ozdobionymi rozetami oraz pióropu
szem umieszczonym z tyłu dzwonu.
Nagrobek jednego z Szafrańców w Pieskowej 
Skale uznał M. Karpowicz za dzieło tego same
go rzeźbiarza, który wykonał kilka nagrobków 
dla osób zmarłych w latach 1613-1616, określa
jąc ich autora - nieznanego twórcę - jako Ano
nimowego Mistrza Wyprostowanych Postaci6. 
Datę powstania rzeźby Szafrańca ustala Karpo
wicz na drugą dekadę XVII w., nie wiążąc po
wstania nagrobka z datą śmierci w 1608 r. 
ostatniego z rodu Szafrańców na Pieskowej 
Skale. Do grupy tej należy także nagrobek Gro
dzickiego z Czerwina zmarłego w 1609 r. Wyda
je się zatem, że układ postaci nie jest istotnym 
wyróżnieniem dzieł tego warsztatu, a na pod
stawie dat śmierci Szafrańca (1608) i Grodzic
kiego (1609) można stwierdzić, że warsztat ten 
działał już w pierwszej dekadzie XVII w.
Na koniec warto może uporządkować zagma
twane nieco sprawy genealogiczne rodziny 
Grodzickich. Herbarz Bonieckiego umieszcza 
interesujące nas osoby pod hasłem „Grodziccy 
różni", nie wiążąc tej gałęzi z herbem „Ostoja”. 
Niesiecki umieszcza Piotra-Jakuba, podkomo
rzego różańskiego, starostę ostrowskiego, ko
misarza do granic z Prusami (1638) po Jakubie 
(synu Jana) „dobrze w medycynie przepolero- 
wanym". Jest to interesująca i intrygująca 
jednocześnie wiadomość. Owo „dobre przepo- 
lerowanie w medycynie” mogło odnosić się 
również do umiejętności chirurgicznych nieo
kreślonego Jakuba Grodzickiego (może jednak 
naszego wojskiego?), a wówczas żywa jeszcze 
w Czerwinie legenda o Nierodzie miałaby cień 

1. Nagrobek Jakuba 
Grodzickiego w Czer
winie sprzed 1609 r.

2. Fragment postaci 
Jakuba Grodzickiego 
z czerwińskiego 
nagrobka

3.4. Nagrobek Sza
frańca sprzed 1608 r. 
w kaplicy zamkowej 
Pieskowej Skały 
(zdjęcia: 1-2 - J. La- 
ngda. 3-4 W. Kiesz- 
kowski) 

uzasadnienia, wiążąc się z widocznie zaistnia
łym tu wypadkiem przyjęcia porodu żywego 
płodu po zgonie matki. Mogło to być zdarzenie 
głośne w okolicy i nie musiało dotyczyć członka 
rodziny Grodzickich. Ale ponętna ta hipoteza 
chwieje się wobec wzmianki w „Polskim Słow
niku Biograficznym" o Janie - kupcu zmarłym 
w 1595 r. w Poznaniu, mającym syna Jakuba, 
doktora filozofii i medycyny.
„Polski Słownik Biograficzny” przypisuje zmar
łemu w 1661 r. Piotrowi-Jakubowi herb „Łada" 
(!) i wywodzi rodzinę Grodzickich z zamożnej, 
średniej szlachty mazowieckiej, dodając do 
znanych z herbarzy wiadomości informację 
o jego częstym posłowaniu na sejm, przedsta
wiając podkomorzego jako wiernego stronnika 
króla Jana Kazimierza, nagrodzonego za zasłu
gi kasztelanią zakroczymską.
Jeszcze jedną sprawę warto wyjaśnić. Jerzy 
Wiśniewski słusznie podważa zawartą w „Słow
niku geograficznym" wiadomość o uposażeniu 
w 1677 r. kościoła w Czerwinie przez Jakuba 
Grodzkiego, wojskiego łomżyńskiego, ze 
względu na znaną mu już dawniej datę jego 
śmierci (przed 1613 r.) i fakt, że wojskim 
łomżyńskim w 1677 r. (a od 1669 r.) był Mateusz 
Franciszek Radgowski. Być może więc data 
1677 została niegdyś błędnie odczytana z „Su- 
mariusza Dokumentów Kościoła Parafialnego” 
w Czerwinie. Wymienione jest w nim z datą 1609 
epitafium Jakuba Grodzickiego właściciela 
Czerwina: ...in quo (epitaphium) est vestigium 
quod praefatus Nobilis Jacobus Grodzicki Tri- 
bunus Lomsensis partem aliquam agri in Bono- 
rum Zaorze Ecclesiae Czernen (sis) adidit at 
adscripsit... (w którym to epitafium jest świa
dectwo, że wspomniany, szlachetny Ja
kub Grodzicki wojski łomżyński część pew
ną na dobrach Żaorze kościołowi czerwiń
skiemu nadał i zapisał). Zapis ten był oblatowa- 
ny (wniesiony do zatwierdzenia) w dworze kró
lewskim w Łomży w 1699 r. Z archiwaliów wyni
ka, że żoną Jakuba Grodzickiego była Dorota 
Ponikiewska, i że w 1606 r. wojski łomżyński 
ofiarował kościołowi czerwińskiemu grunta 
w Zaorzu otrzymane od Dzwonkowskich.
Czerwin już w połowie XVII w. przeszedł w ręce 
Janusza Wessla, wojewody płockiego, męża 
Potencjanny Grodzickiej, przedwcześnie zmar
łej córki Piotra-Jakuba, a siostry również młodo 
zmarłego Andrzeja. Dobra należały do Wesslów 
jeszcze w 1720 r„ po czym znalazły się w posia
daniu Celińskich: Józefa, podczaszego czerni
chowskiego i jego żony Marianny - fundatorów 
obecnego kościoła w latach 1774-1777.
Tak oto przypadkowy zapis archiwalny przydał 
nieznanych rymów XVI-wiecznej polszczyźnie, 
historii sztuki dał możność bardziej precyzyjne
go datowania różnych, lecz podobnych w for
mie obiektów, a ponadto pozwolił skromnemu 
wojskiemu łomżyńskiemu odzyskać tożsamość 
na własnym, anonimowym dotąd pomniku.

Izabella Galicka, Hanna Sygletyńska 
Przypisy
1. Księga wizyty kościołów dekanatu ostrołęckiego od r. 
1844-1856, Archiwum Diecezjalne w Płocku nr 370.
2. Katalog zabytków sztuki dawnego powiatu ostrołęckiego, t. X, z. 
11, pod red. I. Galickiej i H. Sygietyńskiej (w druku), oraz recenzja 
historyczna i uwagi J. Wiśniewskiego.
3. Akta wizytacji biskupa Poniatowskiego w 1781 r.. Archiwum 
Diecezjalne w Płocku, nr 300.
4. J.S. B y s t r o ń , Dzieje obyczajów w dawnej Polsce XVI-XVIII 
w.. t. II, Warszawa 1976; J. Chróścicki. Pompa funebris. 
Warszawa. 1974.
5. M. Zlał, Leżące figury zmarłych w polskich nagrobkach X VI w.. 
(w) Treści dzieła sztuki. Warszawa 1969.
6. M. Karpowicz, P.zeźba około roku 1600-1630. (w.) Sztuka 
około roku 1600, Warszawa 1974.

Słowniczek niektórych terminów
„Sansovinowski" układ (od nazwiska Jacopo Sansovina) 
- postać zmarłego na nagrobku leżąca jakby w uśpieniu.
..Michelangelowski' układ (od imienia Michała Anioła 
Buonarotti) - postać zmarłego na nagrobku silnie poruszona.
Części szyszaka: nakarczek folgowy osłona karku, 
policzki - osłona bocznych części twarzy, dzwon - czasza 
szyszaka
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nasz felieton

Groby 
prapradziadków

Od jakiegoś już czasu zbieram materiały dotyczące 
historii mojej rodziny. Nie dlatego, żeby jej dzieje były 
jakoś specjalnie fascynujące (choć wcale jeszcze nie 
jestem tego pewien!), ale po prostu ze zwykłej cieka
wości chciałbym coś więcej wiedzieć o swoich dziad
kach, pradziadkach, prapradziadkach i tak dalej. W zu
pełnie naturalny sposób historie naszych rodzin skła
dają się na historię naszego narodu. Dlatego tak 
wielką poczytnością cieszą się książki biograficzne, 
autobiograficzne, pamiętniki, z tego samego powodu 
tak często sięgamy do kolejnych tomów „Polskiego 
Słownika Biograficznego".

Kilkanaście lat temu Hanna Malewska, we wstępie do 
swej książki „Apokryf rodzinny”, pisała: Rodziny u nas 
na ogół wiedzą bardzo mało lub nic o swojej przeszłoś
ci biologicznej, społecznej, kulturalnej, o dziwnie zre
sztą zazwyczaj osądzanych przez tradycję i historię 
„zasługach i winach przodków”. Tradycja bywa krót
kotrwała i mylna, historia zmierza coraz bardziej - i nie 
bez uzasadnienia - do pojęć zbiorowych, statystycz
nych. Tymczasem indywidualne i autentyczne dzieje 
rodzin, to splecione z wielu wątków - już na przestrze
ni stulecia normalnie ośmiu, często zdumiewająco 
różnorodnych - pedigree każdego człowieka okazało
by się z reguły ciekawe nie tylko dla niego... Narrator 
niniejszego wie również o swojej rodzinie - rodzinach 
- stosunkowo niewiele i nie interesował się ich dzieja
mi we wczesnych latach, gdy żyły starsze ich pokole
nia. Obce mu jest zupełnie zamiłowanie - oraz dar 
zapamiętywania wszelkiego rodzaju rodzinnych opo
wieści z tzw. szarej godziny...

Przypomniały mi się te słowa, gdy przeglądałem na
pływające do naszej redakcji artykuły i listy związane 
z „Akcją cmentarze”. Ze wstydem bowiem stwierdzi
łem, że znam i odwiedzam groby tylko moich rodziców 
i dziadków, natomiast gdzie spoczywają poprzednie 
pokolenia moich przodków po prostu nie wiem! Nie 
wiem też kim byli, co robili. Wydaje mi się, że ta bardzo 
pożyteczna akcja ochrony cmentarzy, ochrony w sen
sie materialnym, winna stać się także okazją do od
twarzania biografii naszych rodzin.

„Encyklopedia Powszechna PWN” wymienia pod od
powiednim hasłem podstawowe funkcje, jakie ma do 
spełnienia rodzina w życiu społeczeństwa; jedną 
z tych funkcji jest: utrzymanie ciągłości kulturalnej 
społeczeństwa przez przekazywanie dziedzictwa kul
turowego następnym pokoleniom. Otóż, wydaje mi 
się, że zbyt często traktujemy te wskazania (jeżeli 
w ogóle o nich pamiętamy) w sposób jakiś „bezosobo

wy”, lub też pamiętając jedynie nazwiska „wielkich” 
w historii i w kulturze. Z „wrodzonej skromności” nie 
przyjdzie nam na myśl fakt, że uczestnikami, twórca
mi, nosicielami i przekazicielami naszej historii i trady
cji jesteśmy w równym stopniu my wszyscy, każda 
rodzina.

Badanie własnej genealogii obrosło z jednej strony 
snobizmem, z drugiej zaś obrzucone zostało „klasową 
anatemą” tak, że w końcu zeszło na psy i przestrzega
ne jest tylko w związku kynologicznym. Nie od dziś 
zresztą są z tym kłopoty. Jan Nepomucen Bobrowicz 
pisząc przedmowę do nowego (poszerzonego) wyda
nia XVIII-wiecznego „Herbarza Polskiego”, opraco
wanego przez jezuitę Kaspra Niesieckiego, skarżył się 
w 1838 r.: Nie chciano uważać dzieła tego za jedno 
z ważnych źródeł do poznania kolei własnego narodu, 
których zupełna historya jest dopiero prawdziwą syn
tezą - za zbiór cząstkowych promieni składających się 
na świetność tego lub owego peryodu dziejów - ale 
raczej posądzono mnie o dążność schlebiania zapleś- 
niałym przesądom bezbarwnego i spruchniałego już 
dziś feudalizmu.

Zygmunt Gloger w „Encyklopedii Staropolskiej”, oma
wiając zwyczaj malowania drzewa genealogicznego, 
przypomina za Groickim, że jest to drzewo krewności, 
mające w sobie jako pień i rózgi, początek rodzaju 
i rozmaite stopnie krewności. Pisząc o pożytkach 
płynących z tego zwyczaju, wyśmiewa jednocześnie 
różne snobistyczne „krętactwa” genealogiczne, 
popełniane przy tej okazji. Na przykład: ...godnem jest 
wspomnienia (...) drzewo L...wzGrotkowa, skompono
wane pod koniec XVIII wieku. Niesmaczne to malowi
dło przedstawia ponad drzewem Najświętszą Pannę, 
otoczoną liczną rodziną, a przy pniu drzewa zama
szystego szlachcica z czapką w ręku. Od ust Najświęt
szej Panny idą słowa ku szlachcicowi „Nakryj głowę, 
kuzynku”. Szlachcic zaś odpowiada: „Co tego, to 
uczynić nie mogę, Najświętsza kuzynko”.

Snobizmy na temat dawności własnego rodu, oraz 
z przeciwnego bieguna - potępianie badania biografii 
rodzin jako objawu schlebiania zapleśniałym przesą
dom bezbarwnego i spruchniałego już dziś feudalizmu 
nie mogą nam przesłonić faktu, że dzieje naszych 
rodzin to zbiór cząstkowych promieni składających się 
na świetność tego lub owego peryodu dziejów... Świa
domość genealogii własnej rodziny tworzy w sumie 
obraz świadomości historii własnego narodu. Świado
mość faktów, nie dla przywilejów, ale dla rzetelności 
naszej historii. Nie zastąpią tego życiorysy w prze
sławnych ankietach personalnych.
Przy najbliższych Zaduszkach odszukajmy więc groby 
naszych prapradziadków, postarajmy się też odtwo
rzyć dzieje ich życia. Wydaje mi się, że spisane tak 
dzieje rodzin, nawet w formie szkicowej, nie pełnej, 
warte są jakiegoś przechowywania, gromadzenia nie 
tylko w domowych szufladach, ale i, na przykład, 
w Wojewódzkich Archiwach Państwowych czy też 
w Bibliotece Narodowej.

Przypomnijmy raz jeszcze, że jedną z funkcji rodziny 
jest utrzymywanie i przekazywanie dziedzictwa kultu
rowego następnym pokoleniom - również dziedzictwa 
kulturowego własnej rodziny.

Janusz Kubiak
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sylwetki

Doktor 
Stanisław 
Kowalski

■ Od jak dawna jest Pan związany 
z Ziemią Lubuską?

- Bezpośrednio po studiach - historię 
sztuki ukończyłem na Uniwersytecie Poz
nańskim i zamieszkałem w Zielonej Gó
rze. I nie wiem, czy to dobrze czy źle, lecz 
od początku pracuję w tym samym miej
scu. Rozpocząłem pracę w Urzędzie Wo
jewódzkim, przechodząc różne szczeble 
i od wielu już lat jestem Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Minęło właś
nie ćwierć wieku, jak „zawodowo” czu
wam nad zabytkami.
■ Konserwator - pańskim zdaniem - 
powinien być z wykształcenia history
kiem sztuki czy raczej architektem?

- Moim zdaniem nie ma to większego 
znaczenia, chociaż historyk sztuki z racji 
wykształcenia jest bardziej predystyno- 
wany do tej pracy. Jednakże jeśl i architekt 
interesuje się historią architektury i bu
downictwa, to zawód konserwatora za
bytków nie stanowi dla niego większego 
problemu. Zresztą, gwoli prawdy, właśnie 
z architekturą mamy w tej pracy najwięcej 
do czynienia. A podstawowa cecha kon
serwatora to nie tylko rozumienie wartoś
ci zabytku dla kultury narodowej, ale tak
że wyczuwanie jego niepowtarzalnego 
piękna.

■ Konserwator musi dbać o to wszyst
ko, co ma wartość zabytkową, historycz
ną, co jest świadectwem kultury narodu, 
a więc interesować się odkryciami ar
cheologicznymi, budowlami architekto
nicznymi, dziełami dawnych mistrzów 
pędzla i dłuta, wyrobami sztuki złotni
czej...
- I tak rzeczywiście jest. Bez zrozumie

nia zabytku, dostrzeżenia jego piękna 
i niepowtarzalnych wartości trudno było
by po prostu ten zawód uprawiać. Począt
kowo, gdy zaczynałem pracę, w Urzędzie 
Konserwatorskim były tylko dwie osoby. 
Od dziesięciu lat jest znacznie łatwiej, 
gdyż powstało Biuro Dokumentacji Za
bytków. Jest również konserwator zabyt
ków archeologicznych działający w woje
wództwie zielonogórskim przy Muzeum 
Archeologicznym. Jednakże wojewódzki 
konserwator zabytków musi obejmować 
całość problematyki wiążącej się z opieką 
nad „pamiątkami przeszłości”.

8 / w związku z tym pytanie - jak wy
gląda pański dzień pracy ?

- Nigdy jeden dzień nie jest podobny 
do drugiego. Najwięcej czasu pochłaniają

problemy wiążące się z działaniami in
westorskimi, jakie muszę prowadzić. Jest 
przecież wiele obiektów, które nie mają 
właścicieli i z reguły właśnie konserwator 
wojewódzki czuwa nad nimi, zdobywa 
środki na remonty, konserwacje, zago
spodarowanie, czy po prostu zwyczajne 
zabezpieczenie. U nas, w Zielonogór- 
skiem, od wielu lat staramy się przede 
wszystkim zabezpieczyć obiekty opusz
czone przez użytkowników, uznając to za 
zadanie najważniejsze. Problem ten bu
dzi poważny niepokój, bo przecież zaby
tek odbudowuje się, łoży się na ten cel 
z państwowej kiesy, a z drugiej strony - 
spotykamy się ze zjawiskiem opuszczania 
historycznych budowli przez użytkowni

ków, nawet bez powiadamiania konser
watora o tym fakcie.
8 Jest to zjawisko bardzo niepokojące!

- Z dwóch powodów. Po pierwsze do
wiadujemy się nagle - podczas wizyty na 
miejscu, wywołanej przypadkową infor
macją - że obiekt figurujący w naszych 
kartotekach jako użytkowany już został 
opuszczony, a często zaczyna być nawet 
dewastowany. I aby temu zapobiec, od 
wielu lat prowadzimy działania pochła
niające wiele czasu, ale za to bardzo sku
teczne. Mianowicie niemal codziennie 
utrzymujemy kontakt z użytkownikami, 
zwłaszcza pałaców i dworów. Jak wiado
mo, obiekty architektury sakralnej mają 
dobrych użytkowników, główne zastrze- 
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żenią mamy do PGR-ów - częste zmiany 
w ich strukturze organizacyjnej nie sprzy
jały i nie sprzyjają opiece nad zabytkami. 
I drugi ważki problem - te wszystkie 
obiekty, które są jeszcze we względnie 
dobrym stanie należy zabezpieczyć przez 
drobne naprawy: zreperowanie dachu, 
wstawienie stolarki itd., by nie niszczały. 
Następnie zobowiązujemy społecznego 
opiekuna zabytków do stałego czuwania 
nad budowlą.
■ Właśnie - jak Panu układa się współ
praca ze społecznymi opiekunami za
bytków?

- Społeczna opieka nad zabytkami 
rozwijana jest przez PTTK, ale tak na
prawdę to aktywna jest jedynie Komisja 
Opieki nad Zabytkami w Żaganiu. Inni o- 
piekunowie działają - jak byśmy powie- 
dziel i - od przypadku do przypadku. W Ża
ganiu znajduje się kilkunastu młodych 
ludzi, którzy na co dzień współpracują z 
konserwatorem, informują o stanie zabyt
ków, nad którymi czuwają, jak również 
zdecydowanie interweniują, kiedy zaczy
na się żle dziać. Najpożyteczniejsi są ci 
opiekunowie zabytków, którzy mieszkają 
w pałacach chroniąc je tym samym przed 
dewastacją.
■ Jaki powinien być, pańskim zdaniem, 
idealny konserwator zabytków?

- Nie znam „recepty”. Oczywiście 
w jednej osobie musi to być urzędnik-ad- 
ministrator, fachowiec, a jednocześnie 
człowiek miłujący zabytki. Gdyby był tylko 
urzędnikiem, to rezultaty jego pracy były
by bardzo mierne. Trzeba w nią włożyć 
wiele serca, niemal całą duszę - bez tego 
nie wyobrażam sobie tej pracy. I przede 
wszystkim te osobiste a nie urzędnicze 
zainteresowania mogą przynieść rezulta
ty na tym polu. Dla przykładu chociażby 
przytoczę przepisy - sama Ustawa 
o ochronie dóbr kultury i o muzeach jest 
znakomita, lecz brak do niej przepisów 
wykonawczych szalenie utrudnia pracę 
i doprawdy szybko może do niej zniechę
cić. Już wielokrotnie próbowałem dopro
wadzić do ukarania ludzi winnych opusz
czenia lub zdewastowania zabytkowego 
obiektu architektonicznego lub zniszcze
nia cennego zabytku ruchomego - bez 
rezultatów. Zdarzył się kiedyś w naszym 
regionie wypadek pomalowania zabytko
wego ołtarza farbą olejną przez przypad
kowego malarza. I nic nie pomogło, nawet 
gdy sprawą został zainteresowany proku
rator. Użytkownik zawsze tłumaczy się 
brakiem środków finansowych, materia
łów, odpowiedniego wykonawcy. Nasze 
nakazy adresowane do użytkowników 
w sprawie remontów obiektów przynoszą 
mierne rezultaty.

■ Problemy konserwatorskie spędza
jące Panu przysłowiowy sen z oczu?

- Kiedyś, jeszcze nie tak dawno, za
sadniczym problemem była ochrona his
torycznej zabudowy miejskiej. Kiedy obo
wiązywała klasyfikacja zabytków od gru
py O do IV, to zabytki z grupy czwartej, 
często nawet z trzeciej, narażone były na 
niszczenie, rozbiórkę lub nawet rozbiera
ne bez powiadomienia konserwatora. Po 
prostu zabytek klasy czwartej był źle wi
dziany przez władze terenowe. Najwię

kszą szkodę przynosiło niszczenie bu
dowli tkwiącej w zwartej zabudowie, któ
ra była zaliczana np. do grupy drugiej. 
Takie wypadki zdarzają się również dziś, 
choć już na całe szczęście wyjątkowo.
■ Czy w pańskiej wieloletniej pracy 
konserwatorskiej przytrafiały się tzw. 
momenty gorące, kiedy trzeba było in
terweniować w sposób zdecydowany 
i natychmiastowy, aby uratować zabyt
kową budowlę przed zagładą?

- Niestety - wielokrotnie! Około 15 lat 
temu przewodniczący jednej z miejskich 
rad narodowych zaprosił mnie na posie

dzenie, na którym w dużym gronie osób 
przekonywał, że znajdująca £ię wówczas 
w tym mieście ruinę zamku „dałoby się 
wysadzić jeszcze w tym roku w powietrze, 
bo mamy takie układy z wojskiem, nato
miast w przyszłym to może być różnie, 
gdy zmieni się dowódca...” Stanowczo 
zaprotestowałem i muszę dodać, że ten 
sam człowiek został w kilka lat później 
przewodniczącym społecznego komitetu 
odbudowy tego starego zamku. Nie to 
jednak było najważniejsze, że władzę 
udało się przekonać, ale określone po
trzeby społeczne, jakie zrodziły się w od
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powiednim momencie, a których przez 
wiele lat nie było. W najbliższym czasie 
w odbudowanym zamku powinny znaleźć 
siedzibę: muzeum, dom kultury, biblio
teka.
■ Czytelnicy „Spotkań z zabytkami” 
chcieliby dowiedzieć się, ile jest w regio
nie zabytkowych obiektów powierzo
nych opiece konserwatora zabytków?

- Jak pan wie jest to liczba dosyć płyn
na, bowiem dopiero od kilku lat uznane są 
za zabytkowe i objęte ochroną budowle 
wzniesione do 1939 r. W przybliżeniu na 
naszym terenie znajduje się około trzech 

tysięcy budowli wpisanych do rejestru 
zabytków.
■ A jaka jest sytuacja w dziedzinie od
nowy zabytków ruchomych ?
- Podobnie jak i w innych regionach 

kraju największy problem stanowią ru
chome zabytki drewniane z wyposażenia 
kościołów. Najczęściej są one narażone 
na działanie owadów, grzybów i mikroor
ganizmów, a koszt ich konserwacji jest 
olbrzymi. Trzeba dodać, że nie ma wypra
cowanych prostych metod zabezpiecza
nia drewna i powstrzymywania procesu 
jego destrukcji.

2. Łagów, zamek z XIV 
w. po konserwacji

3. Międzyrzecz, ruiny 
zamku Kazimierza 
Wielkiego po konser
wacji

4. Jelenin, kościółzXIII 
w. po remoncie i kon
serwacji
(zdjęcia: C. Luniewicz)

1. Bytom Odrzański, 
hotel ..Pod Złotym 
Lwem” po remoncie 
i konserwacji

■ Sukcesy i porażki w pracy konserwa
tora!?

- O sukcesach trudno mówić. Zabytki 
najcenniejsze, lecz zagrożone ratujemy 
dzięki funduszom otrzymywanym z bu
dżetu państwa. Kilkanaście zabytków ar
chitektury zostało odbudowanych, o wie
le więcej poddano remontom adaptacyj
nym i zabezpieczającym. Dla przykładu - 
kompleksowej odnowie poddano piękną 
zabudowę rynku w Bytomiu Odrzańskim. 
Na tym terenie znajduje się bardzo dużo 
gotyckich tryptyków ołtarzowych i te pla
nowo, systematycznie poddajemy kon
serwacji. Porażki, niestety, zdarzają się 
dość często. Właśnie nie tak dawno spło
nął jeden z gotyckich tryptyków, będący 
tuż po konserwacji. Najprawdopodobniej 
pozostawiono nie zgaszoną świecę.
■ Co należałoby zmienić, żeby ułatwić 
pracę wojewódzkiego konserwatora za
bytków?

- Oczywiście na ten temat można by 
wygłosić referat, ograniczę się więc tylko 
do jednego problemu - niemal natych
miastowego załatwienia wymaga upo
rządkowanie spraw związanych z przepi
sami wykonawczymi do Ustawy o ochro
nie dóbr kultury. Za rażące zaniedbania 
nie możemy w praktyce karać nawet man
datami. Znakomita Uchwała Rady Minis
trów dotycząca zagospodarowania zabyt
ków, która pozwala przekazywać history
czne budowle osobm prywatnym, ma luki 
i braki - konieczna jest niewielka noweli
zacja kilku aktów prawnych, m.in. prawa 
rolnego. Władze administracyjne w tere
nie stwarzają przeszkody, nie respektując 
Uchwały. Przełamanie bariery „konser
watyzmu” często jest niewykonalne, a 
tymczasem budowle niszczeją. Spoty
kamy się z takimi wypadkami, że ktoś 
chce przejąć, włożyć w odbudowę włas
ne pieniądze, a naczelnik powiada „a 
po co właściwie mamy tę ruinę odbudo
wywać, lepiej przecież rozebrać”.
■ Tym razem pytanie zupełnie prywat
ne - pańskie zainteresowania pozaza- 
wodowe?

- Moje hobby to poznawanie kraju, 
ciekawych jego zakątków. Chętnie też 
wędkuję. Niestety, coraz bardziej odczu
wam brak czasu, bo ratowanie zabytków 
absorbuje dosłownie bez reszty.
■ Czy zapamiętał Pan jakąś ciekawą 
historię, która przytrafiła się Panu w cza
sie pracy?

- Takich historii było wiele, ale może 
opowiem pokrótce o pierwszej, jaka mnie 
spotkała w terenie. Otóż w pierwszych 
niemal dniach mojej pracy, wysłano mnie 
w teren do miejscowości Bobrowice. Jak 
głosił meldunek, który napłynął do Urzę
du Konserwatorskiego, odkryto tam ja
kieś stare, prahistoryczne naczynia, tzw. 
dwojaki. Po kilku godzinach jazdy pocią
giem i dziesięciokilometrowej wędrówce 
wiejską drogą dotarłem na miejsce. I wó
wczas okazało się, że nie jest to żadne 
znalezisko archeologiczne, ale... dwa sło
iki ze smalcem, zakopane w tym miejscu 
chyba podczas ostatniej wojny...
■ Życząc dalszych sukcesów w ratowa
niu zabytków, w imieniu Czytelników 
dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiał: Andrzej Jeleński
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to też są zabytki

... polifony
Co to takiego? - oburzyłby się jakiś spe
cjalista. Polifon to przecież firmowa na
zwa jednej z niemieckich fabryk „Polyp- 
hon”, produkujących tzw. pozytywki pły
towe czyli talerzowe, firm zaś było wiele, 
a co firma - to zastrzeżona nazwa. Nie 
sprzeczajmy się. Pierwsze odkurzacze 
niezależnie od producenta nazywano 
„Elektrolux", gramofonem nazywa się 
zarówno aparat produkcji „Grammopho- 
ne Co.”, jak i parlophon Lindstroema. 
Dość, że nazwa pozytywka określa me
chaniczny instrument wałkowy, zaś na
zwa polifon - instrument grający, w któ
rym zapis stanowi płyta.

1

Mechanizm i zdobienia

A więc w czasie, kiedy bra
cia Nicole, Baker-Troll 
i Mermod spokojnie produ
kują swe coraz doskonalsze 
pozytywki pojawia się... po
lifon? Nie, jego kuzyn sym- 
phonion, wynaleziony 
w 1866 r. w Lipsku przez 
Paula Lohmanna. Drewnia
na skrzynka kryje mecha
nizm zegarowy, podobnie 
jak w pozytywce naciągany 
kołem zapadkowym, grze
bień jednak szarpią nie igły, 
ale zębate kółeczka odpo
wiadające otworom w obra
cającej się i (uwaga!) wy
miennej płycie z twardej 
tektury z otworkami.
Cel wynalazku był bardzo 
prosty: przedmiot dotąd eli
tarny i niedostępny po
wszechnie produkować ta
niej, tak, by trafił do maso
wego odbiorcy - wzboga
conego mieszkańca miasta, 
który właśnie urządza sobie 
salon meblując go bieder
meierami czy nawet empi- 
rami i ludwikami, oczywiś
cie będącymi kopiami stylo
wych mebli minionych cza

sów. Zapewne i opinia pu
bliczna domagała się takie
go grającego pudełka lub 
przynajmniej o nim myślała. 
W kawiarnianych ogród
kach „diseuse'y” nuciły co
raz to nowe arietki, melodie 
z oper i operetek; dziarskie 
marsze, walce Lannera 
i Waldteufla wprost pchały 
się przez okno, a tu tymcza
sem w domu albo mąż fał
szował je przy goleniu, albo 
męczona wprawkami córka 
ze łzami w oczach bębniła 
na fortepianie „Modlitwę 
dziewicy”. Jeżeli dawniej 
zapotrzebowanie na muzy
kę wyczerpywały lepsze lub 
gorsze orkiestry wynajmo
wane dla uświetnienia roz
maitych okazji, to teraz „w 
nowoczesnym XIX wieku” - 
jak mówiono, jest to o wiele 
za mało!

Producenci mechanizmów 
grających też mieli swoje 
wyliczenie. Należało tak 
skonstruować aparat, aby 
zmiana melodii nie wyma
gała zmian technicznych 
w samym mechanizmie. 
Jednym słowem, uczynić 

zapis dźwięku w pełni wy
mienny.
Tekturowa płyta okazała 
się mało trwała, ale począ
tek był dokonany. Zastąpio
no ją zresztą wkrótce płytą 
blaszaną, najpierw perforo
waną, a następnie wyposa
żoną w zaczepy powstałe 
z wyprofilowanej przy per
forowaniu otworów blachy. 
Otworom odpowiadały kó
łeczka szarpiące grzebień 
stalowy, co zmniejszało 
możliwość jego uszkodzeń, 
tak częstych w pozytyw
kach. Uproszczono też pro
dukcję samego grzebienia 
zaopatrując go, już po od
kuciu i zahartowaniu, 
w stroiki z miękkiego stopu. 
W takim aparacie wszystkie 
jednak elementy powinny 
być bardzo trwałe, gdyż ich 
zużycie było intensyw
niejsze.
Przede wszystkim napęd! 
Sprężyna o średnicy do 10 
cm i prawie trzymetrowej 
długości zamknięta w solid
nym, choć ażurowym, sta
lowym bębnie, naciągana 
już nie kluczem, ale pokaź
nych wymiarów korbą, 

przenosiła napęd na tryby 
przypominające rozmiarem 
już nie zegar (chyba wieżo
wy), ale raczej sieczkarnię. 
Ponadto obroty były nie
równe i zegarowy, powie
trzny regulator szybkości, 
choć osadzony na dwu ru
binowych panewkach nie 
zawsze spełniał swe zada
nie i w większych modelach 
wkrótce został zastąpiony 
regulatorem Watta, takim 
samym jak w lokomobili. 
Duże polifony miewały sil
nik, w którym napęd stano
wił kołowrót, stalowa lina 
z kilkudziesięciokilogramo- 
wym ciężarem podciąga
nym korbą, podobnie jak 
w tzw. szafach grających.

Komplikowała się też spra
wa napędu płyty. Początko
wo stosowany napęd cen- 
tryczny utrzymywał się tylko 
w mniejszych egzempla
rzach, podczas gdy w wię
kszych płytę poddaną duże
mu oporowi „ciągnęło” zę
bate koło odpowiadające 
większym otworom na ob
rzeżu płyty. Dla nas, obser
wujących te sprawy z dale
ka, są one podobne, ale mu
si my zdać sobie sprawę, jak 
dalece zaogniały je walki 
konkurencyjne. Przecież 
zapis na rolce perforowa
nego papieru - wynalazek 
Ch.F.Seytze'go - był opa
tentowany w 1842 r„ a jego 
autophon, stanowił skute
czną konkurencję dla sym- 
phonionu, melographu, 
melophonu i orchestrionu. 
Z pojawieniem się nowego 
konkurenta, w postaci „Mu- 
sikwerke Polyphon Leip
zig", zaczął się właściwy 
rozwój, krótko zresztą trwa
jący, pozytywki talerzowej, 
dziś nazywanej polifonem. 
W ciągu ćwierćwiecza, 
w którym były produkowa
ne polifony, mnożyły się 
bardzo liczne, przede wszy
stkim niemieckie i szwajcar
skie firmy, które oczywiście 
udowadniały, że ich wy
twór; Syrena, Harmonia, 
Edelweiss, Helvetia, Fortu
na, Celeste, czy Triumph - 
to ostatnie osiągnięcie te
chniki muzycznej. Bo poli
fon od początku miał służyć 
innym celom niż pozytyw
ka. Zasadniczo rozróżnia
my dwa jego rodzaje. Jeden
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to skrzynka (a czasem 
skrzynia), w której płyta bla
szana położona jest pozio
mo, czasem znów - prze
szklona szafa, ponad dwu
metrowej wysokości, a pły
ta dla odmiany pionowa. 
Każdy z aparatów miał swe 
przeznaczenie. Pierwszy 
zwany niekiedy „salono
wym” miał służyć jako „ro
dzinne" źródło muzyki i tak 
muzycznie, jak pod wzglę
dem wystroju odpowiadać 
panującym w tym czasie 
gustom. A „fin de siecle", 
jak o tym dobrze wiemy, ko
chał się we wnętrzach prze
ładowanych meblami, dro
biazgami i bibelotami, 
w meblach solidnych i bo
gato zdobionych, choć nie 
zawsze dających się pogo
dzić z akademickim poję
ciem „stylu”. Styl ten two
rzył się sam, zapożyczając 
wszystko, co się w danej 
chwili podobało, od swych 
poprzedników. Dotyczy to 
chyba najwyraźniej stolars
twa i snycerstwa. Skrzynka 
więc polifonu, solidna i zna

cznie większa niż mecha
nizm w jej wnętrzu - była 
przecież pudłem rezonan
sowym - miała imponujący 
wygląd. Wieko zdobiła nie 
tylko intarsja lub malowidło 
o motywie najczęściej kwia
towym lub oplecionych 
wieńcami instrumentów 
muzycznych, również bo
gata snycerka na krawę
dziach: girlandy lub geo
metryczne elementy przy
pominające meander, kolu
mienki doryckie lub posta
cie aniołów, podpierają
cych narożniki skrzyni, któ
ra wspierała się zazwyczaj 
na lwich łapach lub dla od
miany na cienkich wygię
tych nóżkach i okuta była 
grubo złoconym brązem 
w postaci potrzebnych 
i niepotrzebnych wieńców, 
wstążek, ślimacznic, szy
szek, rozet i postaci, jakby 
żywcem przeniesionych 
z mebli Cesarstwa. Na we
wnętrznej stronie wieka 
umieszczano bądź litogra- 
fowany spis płyt, bądź - 
częściej - scenkę z aniołka

mi, igrającymi nimfami, 
uskrzydlonym heroldem, 
etc.
Polifony „pionowe” służyły 
innym celom. To obok kata
rynki, pierwszy mechanizm 
grający wszystkim, zwłasz
cza w kafeterii, „piwogród- 
ku”, karczmie... Jest to 
przeszklona szafa, w której 
górnej części mieści się pły
ta o średnicy do 65 cm (cza
sem dwie lub trzy grające 
na przemian), a często - 
jakby przeniesione z pozy
tywki - piramidki dzwon
ków, bębenki i trójkąty po
ruszane tym samym mecha
nizmem nakręcanym lub 
naciąganym. Szafa taka 
o równie bogatym wystroju 
jak polifon „salonowy” ma 
służyć wszystkim, co nie 
znaczy, że każdy ma do niej 
dostęp, bo instrument nie 
jest znowu taki tani. Poja
wia się urządzenie urucha
miające mechanizm samo
czynnie po wrzuceniu mo
nety 10-fenigowej, 3 kopie
jek lub kilku austriackich 
groszy.

1. Mechanizm polifonu pionowe
go; widoczne są dwa grzebienie 
i ramię dociskające płytę
2. Trzyplytowa szafa grająca poli
fon z lat osiemdziesiątych XIX w., 
produkcja niemiecka firmy ,,Siren"
3. Polifon w eklektycznej obudo
wie, z intarsją na wieku (zb. Mu
zeum Techniki, fot. D. Jedliczka) 

W Ameryce triumfy odnosi 
wytwórnia „Regina Co.”, 
produkująca od 1884 r. sza
fy polifonowe z samowy- 
miennymi płytami, wynalaz
kiem Gustawa Brachhause- 
na. Producenci nie są obo
jętni ani na względy mody, 
ani na konkurencję. Polifo
ny Siren otrzymują obudo
wę secesyjną, polifon moż
na też umieścić praktycznie 
wszędzie albo prawie wszę
dzie tak, jak pozytywkę. Są 
więc polifony zegarowe, 
wygrywające jak kuranty 
swe melodie o pełnych go
dzinach, są polifony w ka
secie „do przechowywania 
różnych różności", a nawet 
w albumiku-sztambuchu.

Melodie polifonu

Pozytywka była sygnowana 
przez mistrza jako wyrób 
pojedynczy lub krótkoseryj- 
ny. Polifon ma dostarczać 
muzyki zawsze najmodniej
szej. Dla utrzymania kli
entów oraz przewyższenia 
konkurencji używa się naj
rozmaitszych sposobów, 
aby płyta Polyphon paso
wała jedynie do aparatu Po
lyphon, a nie do konkuren
cyjnego Symphonionu, Si
ren lub Melodie. Mają więc 
one różne średnice, rozma-

3
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ite systemy napędu płyty 
i jej zawieszania, a zwłasz
cza odmienne odległości 
„zapisu”, co dziś powoduje 
znaczne trudności w wy
padku odnalezienia płyt, 
których „dopasowanie” do 
aparatu może się okazać po 
prostu niemożliwe.
Płyt pontonowych jest zre
sztą wiele z różnych powo
dów. Po pierwsze, ulegają 
one najrozmaitszym uszko
dzeniom mechanicznym, 
po drugie - i najważniejsze 
- odbiorcy żądają wciąż no
wych melodii i otrzymująje. 
Pojawiają się katalogi, a na 
płytach - numery seryjne, 
według których można je 
wybrać. Wysoki polifon 
z 1899 r. ma zaczep cynglo
wy i możliwość automaty
cznej zmiany melodii. 
W 1900 r. na Wystawie 
Światowej w Paryżu Polyp- 

hon otzymuje złoty medal, 
co jest dużym wyróżnie
niem wobec rosnącej kon- 
kureocji'niaveł» mechanize 
mow grających. Płyty moż
na nawet perforować same
mu. Służy do tego dość 
proste urządzenie, choć 

sam zabieg wcale nie jest 
prosty.
Interesujący jest też dobór 
melodii. Przede wszystkim 
są to melodie powszechnie 
znane. Pojawiają się więc 
płyty z marszem weselnym 
Mendelssohna, „Gaudea
mus igitur”, „Elegią" Mas
seneta. Repertuar ludowy 
różnych krajów nakazuje 
wprost produkcję płyt, na 
których znalazłoby się 
„Loch Lomond” i „Auld 
Lang Syne”, „Home, sweet 
Home" i „Zu Mantua im 
Banden”, czeska polka, 
„mazurka” (taz,,Coppelii”) 
i dziesiątki innych. Bardzo 
mało w repertuarze polifo- 
nu jest płyt o tematyce pol
skiej, bo najrozmaitsze za
kazy robią swoje a i produ
cenci nie wykonują już płyt 
na zamówienie, oferując 
gotowe pozycje katalogo
we wykonywane w ogrom
nych nakładach do... stu ki I- 
kudziesięciu egzemplarzy. 
Uwertury z oper i operetek 
to oddzielny rozdział reper
tuaru. „Dzwony kornewil- 
skie” i „Życie paryskie”, 

„Orfeusz w piekle" i „Ze-

4. Polifon firmy „Symphonion"; 
szyba chroni werk i płytę przed ku
rzem (zb. Muzeum Techniki, fot. D. 
Jedliczka)

msta nietoperza”, „Dolaro
wa księżniczka” i „Cnotliwa 
Zuzanna”. Strauss, Suppe, 
Kalman, Millócker........ Car
i cieśla”, „Piękna Galatea”, 
„Wiedeńska krew” i „Hrabi
na Marica”, kankany Offen
bacha i panujące walce 
Straussa, a ponadto mar
sze, marsze... To, co z fan- 
tazją„rżnie” orkiestra zdro
jowa w Karlsbadzie, Spa czy 
na wiedeńskim Praterze, co 
grają orkiestry pułkowe, 
różne „Poczty w lesie” 
i „Marsze gwardii”, „Lekka 
kawaleria” i „Muss Ich 
denn", „Pożegnanie regi
mentu” i marsze triumfalne, 
koronacyjne, weselne, ża
łobne...
Trudno dziś wyliczyć i ze
brać wszystko, co zawierała 
płyta polifonowa, bo praw
dziwą rzadkością są spisy 
i katalogi, ale genre tej mu
zyki można znaleźć na naj
starszych płytach gramofo
nu i walcach fonografu roz
poczynających swą zawrot
ną karierę w tej samej epo
ce. Niepostrzeżenie zresztą 
polifon ustępuje im miej
sca, choć nie przestaje 
grać. Wykonanie jest zresz
tą tak solidne, że tam gdzie 
względy mody lub katakliz
my nie zniszczą go, będzie 
grać jeszcze długo - za
bawny, nakręcany korbą 
staruszek, zaplątany ze 
swymi dźwięcznymi melo
diami w warkot motorów, 
rytmy jazzbandu i coraz do
skonalsze dźwięki dobywa
jące się z gardła gramofo
nowej tuby.

Następcy tronu

Nie mieszajmy pojęć. Poli
fon, pozytywka, jak i inne 
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aparaty, o których tu nie pi
sano: szafy grające i kata
rynki, harmoniki i pianole- 
wszystko to instrumenty 
wytwarzające dźwięk, 
podczas gdy fonograf, gra
mofon i patefon to „maszy
ny mówiące” - urządzenia 
służące odtworzeniu 
dźwięku zapisanego na 
walcu lub płycie. Wynalazki 
jednak rzadko powstają 
w oderwaniu od siebie, każ
dy z nich albo prawie każdy, 
bierze coś od swych po
przedników. Przypatrzmy 
się jeszcze raz pozytywkom 
(zob. „Spotkania z zabytka
mi” z. 10-1982). Swójwałek 
nabijany kolcami zawdzię
czają zegarowym mecha
nizmom grającym, napęd 
i regulacja obrotów zarów
no pozytywki, jak i polifonu 
to wynalazek zegarmis
trzów. Polifon odziedziczył 
po pozytywce przede wszy
stkim źródło dźwięku: stro
jony grzebień stalowy.
Czy nie należy przypusz
czać, że inspiracją dla „cza
rodzieja z Menlo Park” 
(Edisona) w jego wynalazku 
fonografu stały się właśnie 
pozytywki, na których „za
pis” dźwięku miał również 
formę walca? Czy kształt 
płyty gramofonowej i jej do
ciskanie śrubą w najwcześ
niejszych egzemplarzach, 
silnik i regulacja szybkości 
-to nie dziedzictwo po poli
fonie? A skrzynka meblo
wa, również często bogato 
zdobiona snycerką i oku
ciami, a numery katalogo
we płyt, a ornamentyka 
pierwszych aparatów do ich 
odtwarzania powstających 
równocześnie z ostatnimi 
poiifonami - czyż nie jest do 
nich podobna? Jest to zre
sztą zupełnie naturalne 
i oczywiste. Tak, jak oczy
wiste jest, że wobec nowe
go wynalazku polifon mu- 
siał abdykować. Zostało dla 
niego miejsce w zbiorach 
muzealnych, gdzie traktują 
go często ze znacznie wię
kszym szacunkiem, niż 
w czasach gdy był po prostu 
przedmiotem użytkowym. 
Ale to już - jak mawiał Ki
pling - zupełnie inna his
toria!

Jan Piotr 
Pruszyński



z warsztatu konserwatora

Karety
Jana III

Sobieskiego
Przewodniki po Pomorzu, 
czasopisma, nawet dzieła 
naukowe z XIX i XX w. poda
wały sensacyjną wiado
mość, że w wiejskim koś
ciółku w Radaczu pod

Szczecinkiem znajduje się niezwykła ambona 
wykonana z wozu triumfalnego (inni pisali, że 
z rydwanu) Jana III, który to pojazd miał nasz 
król otrzymać od wdzięcznych wiedeńczyków 
w 1683 r., po uwolnieniu stolicy rakuskiej od 
nawały ottomańskiej. Rydwan ów - głosiła le
genda - miał być przechowywany w jednym 
z klasztorów na Śląsku, według innych historio
grafów - w dobrach rodziny Sobieskich. Pod
czas wojny prusko-austriackiej, gdy w 1741 r. 
Prusy zajęły Śląsk, generał von Kleist z przyzwo
lenia cesarza Fryderyka II wywiózł pamiątkę po 
Sobieskich do swoich dóbr pomorskich 
i w ufundowanym przez siebie kolatorskim koś
ciele kazał z niej zrobić kazalnicę. Na frontowej 
tablicy wymalowano jego herb „Rude Lisy”, 
tytuły i datę ukończenia ambony: 1742.

Tyle podawała dotychczasowa literatura, przy 
czym niektórzy autorzy wzbogacali swój tekst 
opisem rydwanu, snując domysły o jego kon
strukcji, inni chcieli wyjaśnić koleje losu nie
zwykłej pamiątki, myląc niejednokrotnie daty 
i fakty historyczne. Przez nikogo niewyjaśniona 
do końca tajemnica ambony z Radacza wciąż 
intrygowała i nie dawała spokoju. Legenda od
żywała szczególnie we wszystkich jubileuszo
wych latach Odsieczy Wiedeńskiej. W trzech- 
setlecie wielkiego zwycięstwa króla Jana III te
mat ambony znów wraca na łamy prasy. Jednak 
•nie wszyscy redaktorzy prasowi i telewizyjni 
potrafią jasno przedstawić dzisiejszy stan ba
dań i stąd bierze się wiele zamieszania oraz 
sprzecznych, nieprawdziwych informacji.

Prawda o trzech karetach

W każdej legendzie tkwi źdźbło prawdy, więc 
i tym razem trzeba szukać go uważnie i umieć 
oddzielić od nawarstwień i fantazji. Widniejąca 
na czołowej ściance ambony (notabene prze
malowanej prymitywnie) data 1742 jest niewąt
pliwie dowodem początku istnienia kazalnicy. 
Rozszyfrowane inicjały fundatora Ajleksandra] 
Hjenninga] v[on] K[leista], generał-porucznika 
awansowanego później na general-majora za
służonego w wojnie śląskiej, wyjaśniają znale
zienie się pamiątek rodziny Sobieskich w Rada
czu, dokąd prawem łupu wojennego zostały 

zabrane z pałacowej wozowni w Oławie, należą
cej po śmierci królewicza Jakuba Sobieskiego 
do jego wnuków, przebywających poza Oławą 
i poza Polską. „Księstwo Oławskie", jak wiemy, 
było zastawem za posag żony królewicza, Jad
wigi Elżbiety z Neuburgów.

Jakim sposobem karety królewskie znalazły się 
w Oławie u Jakuba Sobieskiego, możemy tylko 
przypuszczać nie mając chwilowo żadnego do
wodu. Okazje były dwie: wtedy, gdy bracia dzie
lili się schedą po śmierci i ojca i wtedy, gdy po 
śmierci brata Aleksandra, Jakub likwidował 
ruchomości z Wilanowa. Któryś z tych faktów 
stał się powodem przewiezienia reprezentacyj
nych pojazdów królewskich na Śląsk, do Oławy, 
a stąd zabrał je pruski generał, by pół wieku 
liczące karety wykorzystać do budowy niezwyk
łej ambony.

Niezwykłość jej polegała na tym, ze oprócz 
normalnej kazalnicy, która była oparta na ołta
rzu i umieszczona w centralnej części przepie
rzenia oddzielającego nawę od zakrystii, po obu 
jej bokach rozwieszono rzeźbione i malowane 
złocone tablice. U góry rozpięto fryz z prosto
kątnych, mniejszych deseczek, na baldachimie 
zaś ustawiono cztery rzeźbione i złocone putta 
trzymające girlandy z kwiatów. Całość wieńczy
ła nie korona, lecz jabłko królewskie.

Zbyt bogata i zbyt duża ambona w stosunku do 
jednonawowego, krótkiego wnętrza kościółka, 
zwracała powszechną uwagę. Widniejące na jej 
bokach korony królewskie, herb „Janina”, białe 
orły, godło państwa polskiego, tureckie pano- 
plia, ewidentnie wskazywały na osobę króla 
polskiego Jana III. którego kult rozwijał się 
w miarę upływu lat, a ambona radacka stała się 
celem pielgrzymek Polaków. Opiekująca się nią 
rodzina von Kleistów umieściła informację po 
łacinie: Currus triumphalis Joannis Sobiesky 
regis Polonorum. Odtąd w literaturze niemiec
kiej, później i polskiej spotyka się określenie 
„wóz triumfalny" lub „rydwan". Ten drugi ter
min zapewne powstał z zasugerowania się 
kształtem ambony, niejednemu przypominają
cy starożytny wóz bojowy. Zastanawiano się 
nad jego pierwotnym kształtem, a widząc, że 
części składowych jest zbyt wiele, w żaden 
sposobnie umiano sobie poradzićztym proble
mem. Trudność sprawiało to, że kazalnica była 
zapewne od wewnątrz obita jakimś suknem lub 
płótnem, zasłaniającym rewersy malowanych 
i rzeźbionych części składowych, a całość przy- 
czerniona patyną wieków. Ambona z Radacza 
przestała istnieć po drugiej wojnie światowej, 
z chwilą rozebrania jej i przetransportowania do 
Szczecinka, gdzie przechowywano ją w ratu
szu, aby następnie przekazać do Muzeum Naro
dowego w Warszawie. Zmontowana została po
nownie, aczkolwiek nie ze wszystkich części, 
dopiero w 1966 r„ z okazji wystawy pt. „1000 lat 
kultury polskiej na Śląsku, Ziemi Lubuskiej, 
Pomorzu, Warmii i Mazurach”, która miała 
miejsce w Warszawie (8.X.1966 -15.1.1967). Po 
zamknięciu jej, dnia 23stycznia 1967 r. uroczyś
cie przekazano eksponat w depozyt do Muzeum 
Pomorza Środkowego w Śłupsku. Resztki 
z dawnej ambony radackiej pozostały w Wila
nowie.

Dzisiejszy stan badań wszystkich istniejących 
elementów - i tych w Słupsku i tych w Wilano
wie - pozwala nastwierdzenie, żedawnaambo- 
na zbudowana została z TRZECH KARET Jana 
III Sobieskiego. Pudła ich, z drewna orzechowe
go, były duże, czteroosobowe o podobnej kon
strukcji, charakterystycznej dla ostatniej ćwier
ci XVII stulecia. Czterokołowe, masywne po
dwozia miały zapewne jedną rozworę i tzw. 
łabędzią szyję, która była nowością techniczną 
usprawniającą skręt kół. Wynika stąd duża dys
proporcja kół małych, przednich w stosunku do 
ogromnych, tylnych i zmieniony moduł pudła, 
które z bardzo wysokiego stawało się propor
cjonalnie szerokie. W tym czasie drzwi karet 
budowano z podwójnych ścianek, z których 
zewnętrzne miały trójdzielne podziały poziome. 
Ta specyficzna konstrukcja pozwala dokładnie 
datować nasze karety na lata dziewięćdziesiąte 
XVII w. Dowód zresztą, w postaci daty „Die 23 
January ADni 1692", wypisanej inkaustem brą
zowym na jednej z części, potwierdza nasze 
przypuszczenia i wyklucza zarazem 1683 r. jako 
rzekomą datę ofiarowania Sobieskiemu rydwa
nu. Warto w tym miejscu 'wyjaśnić, że naprawdę 
triumfu w Wiedniu nie było, podziękowań ze 
strony cesarza również, a ludowi zabroniono 
okazywać wdzęczność.

Dzisiaj już wiemy, że ścianki ambony wykonano 
z drzwi paradnych karet, a podstawę, fryz oraz 
baldachim z bocznych ścianek pudła i tzw. 
panneau. Przeciwko wiedeńczykom mamy 
i trzeci argument: są nim polskie nazwiska wy
pisane ołówkiem na rzeźbionym fryzie drzwi 
jednej z karet. Czytamy podpisy rzemieślników 
z małej litery: Jian Bujański, Ziarno, Bigas.

Każdą z karet należy osobno opisać, ponieważ 
różnią się treścią malowideł, techniką złocenia 
i poziomem wykonania. Dla ułatwienia nadaliś
my karetom nazwy. Karetę o motywach trofeów 
wojennych, zdobioną puttami unoszącymi herb 
„Janina" i godło państwa polskiego, nazwaliś
my „ Triumfalną". Powstanie jej wiążemy ze 
ślubem królewny Teresy Kunegundy z elekto
rem bawarskim Maksymilianem II. Uroczystość 
odbyła się w Warszawie w sierpniu 1694 r. Nie 
wykluczamy, że kareta mogła powstać rok 
wcześniej, z okazji dziesięciolecia Odsieczy 
Wiedeńskiej. Zastanawia wszakże fakt, że nie 
znajdujemy w literaturze potwierdzenia obcho
dów tej rocznicy. W każdym razie kareta ta. 
powtarzając motywy dobrze znanych nam de
koracji z gabinetów królewskich pałacu wilano
wskiego, należy do ogólnego programu gloryfi
kacji zwycięstw Jana III. Trzeba dodać, że pod 
przemalowaniami na wspomnianej już tablicy 
z herbem Kleista, zdjęcia rentgenowskie wyka
zały scenę walki Herkulesa z hydrą lernejską. 
Herkulesem polskim nazywano króla Sobie
skiego.

Druga kareta, „Osobista” króla, z jego inicjała
mi (a nie Jakuba, jak początkowo sądziliśmy) 
oraz bliźniaczo do niej podobna trzecia, nazwa
na „Heraldyczną" (dla aparatu) - stanowiły 
komplet, pendant, dla celów prestiżowych, jak 
i propagandowych. Przekonamy się o tym, gdy 
rozszyfrujemy treść malowideł jednej i drugiej. 
„Osobista” apoteozuje ród, który wydał na 



świat bohatera. Oczywiście, w najważniejszych 
wydarzeniach biorą udział bogowie. Nawiąza
nie do mitologii jest bardzo czytelne i łączy się 
z alegorycznymi odniesieniami do państwa pol
skiego, które personifikuje postać kobieca - 
Polonia. Oto bogini Alkmena oddaje herosa - 
dziecię (Herkulesa) Polonii, która wychowa je 
w kołysce - tarczy „Janina”. Gdy przyszły boha
ter dorośnie, zostanie rycerzem. Wtedy Polonia 
powierzy mu tarczę (herb Sobieskich), by wal
czył i zwyciężał pod opieką bogini Ateny. Dalszą 
narrację odnajdujemy w symboliczno-alegory- 
cznej treści karety „Heraldycznej”: po zwycięs
twach zapanuje spokój, dostatek, a nawet bo
gactwo. Mądre rządy przyniosą dobrobyt mate
rialny (symbol - rogi obfitości), rozwój nauki 
pod opieką boginii Minerwy i sztuk pięknych 
przy współudziale muzy Kaliope. Kołczan 
i hełm, jako atrybuty już zbędne, przydepcze 
nogą amorek, ten sam, który otrąbi zwycięstwo. 
Barokowy kwartet, składający się z harfy Dawi
da, wioli, fletu i trójkąta perkusyjnego, wdzięcz
ną muzyką umili uroczyste wydarzenia.

Inicjały królewskie, występujące na jednej kare
cie, zastąpiono w drugiej scenkami „en grisail
le” (sposób malowania polegający na stosowa
niu kilku odcieni szarego koloru, imitujący pła
skorzeźbę) przedstawiającymi symboliczne 
scenki personif ikujące zwycięstwo, sławę, uro
dzaj i obfitość dóbr materialnych oraz bogac
two duchowe. Dualistyczne kompozycje wień
czy umieszczona pośrodku korona królewska, 
W karecie „Heraldycznej” występuje pod nią 
kartusz ze znakami sugerującymi inicjał. Wszy
stkie malowane tablice - drzwi i ścianki tylne 
i przednie - posiadają ujednolicające je złote, 
gładkie tło lub łuskę, łączy je zawsze ta sama 
postać kobiety siedzącej na tronie-ławie z przy
deptanym kołczanem, atrybutem zwycięskiej 
walki. Detale rzeźbiarskie oparte na popular
nych motywach kimationu lesbijskiego (orna
ment ciągły z liści stylizowanych w kształt ser- 
cowaty), fryzu palmetowego, wolich oczu i pe
rełek, liści akantu i rodzimego dębu, upodab
niają jeszcze bardziej dwie bliźniacze karety, 
nigdy jednak nie kopiując motywu. Jest to ce
cha charakterystyczna dla ręcznej snycerki, 
której wykonawcami były zespoły znakomitych 
rzemieślników.

Trzeba koniecznie powiedzieć, że są to jedyne 
szczątki paradnych pojazdów królów polskich, 
szczęśliwie ocalałe po wszystkich kataklizmach 
dziejowych. Kraje Europy, jak: Austria, Dania, 
Francja, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Wielka 
Brytania, a z krajów wschodnich Związek Ra
dziecki, posiadają większe lub mniejsze zbiory 
czy pojedyncze egzemplarze dawnych karoc 
królewskich, których pieczołowicie strzegą, 
Polska nie zdołała ocalić ani jednego komplet
nego pojazdu, chociaż bywały okresy, gdy nasi 
monarchowie mieli ich więcej i wspanialsze niż 
np. Francja czy Niemcy, zwłaszcza do drugiej 
ćwierci XVII w. Podkreślić należy jeszcze raz 
wartość artystyczną malowanych i rzeźbionych 
części karet Jana III, tak wysoką, a może i wyż
szą niż analogiczne pod względem czasu po
wstania francuskie egzemplalrze znajdujące się 
w Lizbonie. Mamy tym bardziej prawo do dumy, 
że były to karety robione w Polsce, przez pol
skich artystów i rzemieślników. Karetę „Osobis
tą” malował prawdopodobnie nadworny króle
wski mistrz Jerzy Eleuter Szymonowicz Siemi- 
ginowski. Niech nam towarzyszy świadomość 
posiadania dzieł sztuki i kultury narodowej 

o wyjątkowej wartości. Z tego samego czasu 
zachowały się na świecie tylko dwie karety, obie 
w portugalskim Museu Nacional dos Coches 
w Lizbonie.

Problemy konserwacji i rekonstrukcji

Ambona zmontowana w 1967 r„ eksponowana 
w Muzeum Pomorza Środkowego, po ostatnich 
badaniach ujawniających jej niejednorodność, 
powinna zostać rozebrana jako eksponat nie 
posiadający pełnej wartości historycznej. Z jej 
elementów należy sporządzić dokumentację fo
togrametryczną, podobnie jak i ze wszystkich 
kawałków pozostałych po zmontowaniu „dru
giej ambony", a przechowywanych w Wilano
wie. Pełny komplet dokumentacji posłuży do 
dalszych prac przy rekonstrukcji trzech 
nadwozi.

Problemy rekonstrukcji paradnych karet Jana III 
przedstawione zostały w gronie specjalistów 
podczas dorocznej konferencji Stowarzyszenia 
Muzeów Transportu (JATM) w Waszyngtonie 
w październiku 1980 r. Zaproponowano wtedy 
trzy możliwości rozwiązań do przyjęcia. Pro
gram minimalny polegałby na tym, że na po
dwoziach markowanych, tzn. na stelażach, 
ustawiono by zrekonstruowane pudła karet. Za
kres ich rekonstrukcji nie byłby pełny. Odtwo
rzony kształt każdego pudła zawierałby win- 
krustowane, na zasadzie naczyń rekonstruowa
nych przez archeologów, zachowane części 
bez uzupełnienia rzeźbą i malowaniem. Na plus 
tej koncepcji zapisać można jej „muzealność" 
i naukową uczciwość. Mówiąc jednak szczerze, 
efekt z tego byłby minimalny, a i cele dydaktycz
ne nie spełnione. Oczywiście, że istnieje zawsze. 
możliwość uzupełnienia ekspozycji rysunkami, 
fotografiami, diapozytywami i inną ikonografią 
porównawczą.

Propozycja druga przewidywała pełną rekons
trukcję karet, z tym, że podwozia miałyby być 
zrobione w uproszczeniu, bez zdobnictwa i bez 
złocenia. Byłyby to „karety nie ukończone”. 
Wreszcie program trzeci, maksymalny, zawierał 
propozycję całkowitej rekonstrukcji zarówno 
nadwozi jak i podwozi z pełnym asortymentem 
detalu rzeźbiarskiego, form konstrukcyjnych 
powtarzających dokładnie historyczne rozwią- 
zaniatechniczne. Również wnętrze każdej kare
ty otrzymałoby pełne wykończenie tapicerskie 
i szmuklerskie. W dyskusji jednogłośnie opo
wiedziano się za propozycją trzecią uważając, 
że jest to jedyne słuszne rozwiązanie w sytuacji, 
gdy posiadamy tyle elementów oryginalnych. 
Tak więc specjaliści - muzeolodzy z czterech 
kontynentów świata opowiedzieli się za pełną 
rekonstrukcją naszych karet, uważając całą 
sprawę za interesujący ewenement.

Jaka jest opinia Polaków, wnosić możemy z za
interesowania szerokiej społeczności, z listów 
jakie autorka otrzymała od czytelników „Prze
kroju" (patrz nr 1832 z 1980 r.), „Kultury" (nr 19 
z 1980 r.), „Perspektyw" (nr nr 30 i 31 z 1981 r.), 
z ich pytań: kiedy ujrzymy karety Sobieskiego? 
Za pełną rekonstrukcją karet wypowiedziała się 
jednogłośnie przede wszystkim Naczelna Rada 
Konserwatorska zebrana w dniu 6 listopada 
1981 r. w Wilanowie. Oznacza to oficjalne upo
ważnienie do prowadzenia prac.

Co wiemy o kształcie karet króla Jana? Jakie 
mamy naukowo-techniczne podstawy do opra
cowania projektu rekonstrukcji? Karety XVII- 
wieczne były jeżdżącymi dziełami sztuki. Na ich 
budowę składała się praca: stelmachów, kowa
li, kołodziei, rymarzy, ślusarzy, odlewników, ta
picerów, szmuklerzy, a w końcu snycerzy, rzeź
biarzy, malarzy i pozłotników. Efekt wizualny 
był najważniejszy, tym bardziej, że mamy do 
czynienia z pojazdami paradnymi na specjalne 
okazje, a nie służącymi podróży. Konstrukcja 
przeplatała się z czysto dekoracyjnymi elemen
tami, ukrywając swoje utylitarne wartości, ma
skując się wśród ozdób i złoceń kryjących róż
nice w wyglądzie pomiędzy różnymi materiała
mi. Często dopiero dotknięcie palcami pozwala 
odróżnić malowidła na złoconej skórze od ma
lowideł na desce i elementy konstrukcyjne zło
cone stalowe od złoconych drewnianych. Przed 
rozpoczęciem odtworzenia karet Jana III Sobie
skiego niezbędne było dokładne przestudiowa
nie znajdujących się na świecie pojazdów z tej 
epoki i na tej podstawie wydobycie jak najpeł
niejszych wiadomości z naszych reliktów. Ist
niejące relikty, to fragmenty pudeł trzech karet 
stanowiące prawie kompletną dekorację malar
ską dwóch i około 70% trzeciej oraz rzeźbione 
gzymsy, listwy, rzeźby zdobiące narożniki pudeł 
i konstrukcję zawieszenia. Razem jest to wysta
rczająco dużo, aby określić kształt i wymiary. 
Marzenia o pełnej rekonstrukcji wraz z podwo
ziem byłyby jednak nierealne, gdyby nie istnie
jące analogie w postaci zachowanych pojaz
dów z tej samej epoki w Museu Nacional dos 
Coches w Lizbonie. Jedna z karet należąca do 
królowej Marii Franciszki Sabaudzkiej, wykona
na we Francji, odpowiada dokładnie czasem 
powstania, kształtem pudła oraz charakterem 
ornamentów polskim pojazdom. Jej szczegóło
wa dokumentacja rysunkowa, która już została 
wykonana, stanowi podstawę naszych projek
tów rekonstrukcji, głównie podwozi. Nie jest 
przypadkiem, że wybraliśmy właśnie karetę 
francuską - to właśnie z Francji czerpał wzory 
kultury materialnej dwór króla Jana. Inne karety 
z kolekcji portugalskiej stanowią również ana
logie do rozwiązań detali rzeźbiarskich, snycer
skich, kowalskich i wykończenia wnętrz. O na
szych karetach wiemy dzięki temu dużo, co nie 
wyklucza potrzeby projektowania fragmentów 
zdobienia od podstaw, zwłaszcza snycerki po
dwozi i kół. Odpowiedzialność za błędy jest tu 
ogromna, bo do dziś nie jest znana ikonografia 
tych karet. Jednocześnie jest to dla projektanta 
zadanie niezmiernie ambitne i ekscytujące.

Ważnym etapem przygotowań do rekonstrukcji 
było opracowanie planu organizacji i kolejności 
wykonywania prac. Surowe podwozia wykona
ne będą prawdopodobnie w Zakładzie Powoź- 
niczym inż. Michała Bogajewicza w Pniewach 
Wielkopolskich, a następnie przewiezione do 
Warszawy i tam rzeźbione oraz złocone. Pudła 
karet wymagają zaś szczególnej troskliwości 
i ciągłej opieki konserwatorów, jako że składać 
się będą w większej części z oryginalnych frag
mentów. Prace przy nich planuje się prowadzić 
w Wilanowie. Drobniejsze elementy, takie jak 
odlewy z brązu, zamki do drzwi, pasy skórzane 
i klamry, wykonywane będą osobno i dodane do 
pojazdów w momencie ostatecznego montażu. 
Ponieważ mimo dobrego zachowania istniejące 
części w większości nie posiadają pierwotnego 
kształtu, który zmieniony został, gdy robiono 
z nich w XVIII w. ambonę, dużo czasu zajmują 
zabiegi konserwatorskie przygotowujące je do
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powrotu do dawnej roli. Zarówno malowane na 
drewnie tablice, jak i rzeźbione fryzy, gzymsy, 
listwy i tym podobne detale, wymagają odczysz
czenia i uzupełnienia partii malarskich oraz 
złoceń. Najbardziej ujmującym za serce będzie 
odsłonięcie wizerunku Herkulesa walczącego 
z symboliczną hydrą lernejską, zakrytego obec
nie herbem von Kleista. Fotografia wykonana 
w promieniach rentgena sugeruje w twarzy he
rosa rysy portretowe Jana Sobieskiego. Nie 
będzie chyba kontrowersji co do odsłonięcia jej 

spod niemieckich, prymitywnych i bez artysty
cznego wyrazu przemalowań.
Mimo najszczerszych chęci strata czasu nie da 
się już odrobić. Na rocznicę trzechsetlecia Od
sieczy Wiedeńskiej nie zdążymy zrekonstruo
wać nawet jednej karety. Kurator pałacu w Wila
nowie, dr Wojciech Fijałkowski myśli o ekspo
zycji wszystkich elementów ambony z Radacza. 
Jest to jedyna realna szansa, aby tak cenne 
pamiątki wodza, bohatera i króla-Polaka, poka
zać społeczeństwu w tym czasie. Szkoda że do 

pomnika chwaty i sławy zwycięstw, jakim jest 
cały pałac wilanowski zabraknie tak bardzo 
pasujących stylistycznie trzech niezwykłych 
eksponatów wyrażających treści programu pro
pagandy politycznej, tak znamiennej dla sarma- 
tyzmu, którego uosobieniem był Jan III. Miejmy 
jednak nadzieję, że za kilka lat zdołamy zebrać 
fundusze oraz fachowe siły do spełnienia nieła
twego zadania. Oby tylko nie wygasł do tej pory 
zapał ofiarodawców.

Teresa i Wrzesław Żurawscy
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konkursy

Samochodem 
do zabytków

W 1972 r. Komisja Turystyki Auto
mobilklubu Warszawskiego posta
nowiła wprowadzić do swojego 
programu imprezę turystyczną 
o nieco odmiennym charakterze niż 
organizowane dotychczas, a mia
nowicie Ogólnopolski Indywidual
ny Konkurs Turystyczny. Konkurs 
przewidziany był w zasadzie dla tu
rystów zmotoryzowanych, niemniej 
mogły w nim brać udział także oso
by uprawiające inne formy turystyki 
(pieszą, kolarską, motocyklową). 
Inicjatywę AW natychmiast pod
chwyciła redakcja tygodnika „Mo
tor", a następnie redakcja IMT

„Światowid ', które od tej pory na 

stałe współpracują przy organizo
waniu konkursów. Mając na wzglę
dzie przypadającą wówczas 
500-letnią rocznicę urodzin Mikoła
ja Kopernika, konkurs ten postano
wiono poświęcić tematyce koperni- 
kańskiej; otrzymał on nazwę 
„SPOTKANIA Z KOPERNIKIEM" 
Konkursem udało się zaintereso
wać Komitet Przygotowawczy Ob
chodów 500-lecia Urodzin M. Ko
pernika, którego przedstawiciele 
zasiadali m.in. w jury imprezy.
Do tego pierwszego konkursu zgło
siło się 350 uczestników, a ukoń-
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czyło go, po spełnieniu wymagań 
regulaminowych ponad 100. Tak 
duża liczba zgłoszeń - nie spotyka
na w turystycznych imprezach sa
mochodowych - zachęciła organi
zatorów do konty nuowan ia tego ro
dzaju imprez również w latach na
stępnych. Dotychczas (1972-1982) 
zorganizowano jedenaście konkur
sów, każdego roku jeden, poświę
cony innemu tematowi.

1972 - „SPOTKANIA Z KOPER
NIKIEM”. Celem Konkursu było 
uczczenie 500-letniej rocznicy uro
dzin Mikołaja Kopernika przez po
znanie miejsc i obiektów związa
nych u postacią, życiem, działal
nością i imieniem tego wielkiego 
Polaka.

1973 - „PRZEZ POLSKĘ PIAS
TÓW". Rok 1973 był Rokiem Nauki 

Polskiej. Nauka sięga głęboko 
w przeszłość i zwiedzanie grodzisk, 
wałów, osiedli stanowiących świa
dectwa dawnej organizacji społecz
nej i państwowej, oglądanie Sztuki 
monumentalnej i zdobniczej z okre
su piastowskiego - było celem 
uczestników konkursu. W tym roku 
grono organizatorów, ze względu 
na tematykę konkursu, powiększyło 
się o Polskie Towarzystwo Archeo
logiczne i Numizmatyczne.

1974 - „PRZEZ KRAJ”. W tym 
roku obchodzono 30-tą rocznicę 
powstania PRL. W konkursie zwró
ciliśmy uwagę uczestników na do
robek naszych pokoleń w prze
szłości, jak też w okresie PRL. Po
równywanie dorobku prowadziło 
uczestników do ciekawych zesta
wień. Obok przepięknego XVII-wie- 
cznego dworku - typowy, klockowy 
i monotonny w swej architekturze

1. 2. 3. 4. Z konkursu „Z szańca na 
szaniec" (1977 r.) - przykłady opi
sów i ilustracji wycieczek konkur
sowych wykonanych przez Jacka 
i Kazimierza Pietrusiaków
5. Z konkursu „Ginące piękno” 
(1981 r.) - chałupa we wsi Kowiesy 
r.a Podlasiu 

współczesny dom mieszkalny; 
obok prahistorycznych dymarek 
służących do wytopu żelaza - no
woczesny, zautomatyzowany za
kład przemysłowy. Przybył nam bar
dzo ceniony do dzisiaj współorga
nizator - Generalny Konserwator 
Zabytków. Zarówno PTAiN, jak 
i GKZ współpracują przy organiza
cji konkursów z Automobilklubem 
Warszawskim do dzisiaj.

1975 - „ZABYTKI, OBYCZAJE, 
LEGENDY". Bogata historia nasze
go kraju i pomniki jego kultury - 
zabytki obrośnięte podaniami i le- 
gandami, stały się przedmiotem 
konkursu zorganizowanego w Mię
dzynarodowym Roku Ochrony Za
bytków. Konkurs polegał na indywi
dualnym wyborze i odwiedzeniu 
miejscowości, miejsc i obiektów za
bytkowych, z którymi związane są 
legendy, podania oraz oryginalne 
obrzędy i obyczaje.

1976 - „CHROŃMY OD ZAPOM

NIENIA”. W tym roku obchodziliśmy 
mały jubileusz - był to bowiem pią
ty konkurs, a patronat nad organi
zacją tego, jak i następnych objęła 
Główna Komisja Turystyki Polskie
go Związku Motorowego. W tym mi- 
ni-jubileuszowym konkursie zapro
siliśmy uczestników do zapoznania 
się z początkami rozwoju naszego 
przemysłu - z zabytkami techniki 
i budownictwa przemysłowego 
(prahistoryczne kopalnie krzemie
nia i ośrodki produkcji żelaza, piece 
hutnicze, wapienniki, cegielnie, 
kuźnie i fryszerki żelaza, folusze 
produkujące sukno, tartaki, młyny 
wodne, wiatraki). Po raz pierwszy 
w tym konkursie GKZ oraz PTAiN 
zachęciły uczestników do nadsyła
nia specjalnych opracowań na te
maty interesujące obie te instrytu- 
cje. Dotychczas opracowania takie 
były wykonywane przez uczestni
ków samorzutnie, choć nagradzane 
przez tygodniki „Motor" i „Świa

towid”.
1977 - „Z SZAŃCA NA SZA- 
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NIEĆ". Fortyfikacje obronne w na
szym kraju sięgają swoim rodowo
dem początków Państwa Polskiego 
(grodziska, mury obronne z kamie
nia i cegły, twierdze, zamki, pałace, 
klasztory i kościoły obronne). Po
znanie tych obiektów oraz roli, jaką 
odegrały w dziejach było celem 
konkursu. Nie bez wpływu na wybór 
tematyki był fakt przystąpienia do 
grona współorganizatorów Woj
skowego Instytutu Historycznego, 
który łącznie z PTAiN, GKZ oraz 
GKTPZMot. zachęcał uczestników 
do wykonania specjalnych opra
cowań.

1978 - „POLSKIE BITWY". Na
stępny konkurs również miał tema
tykę wojskową - uczczenie XXXV 
rocznicy powstania Ludowego 
Wojska Polskiego i podkreślenie 
ciągłości w dziejach oręża polskie
go. Zaproponowaliśmy uczestni
kom zwiedzenie miejsc i miejsco
wości, w których „Polak bił się po
lem...”, bo przecież „Polak to ma po 
naturze - bić się polem a nie w mu
rze". Uczestnicy zwiedzali miejsca, 
w których toczyli walki nasi przod
kowie, miejsca bitew w 1939 r., bi
tew partyzanckich oraz walk LWP 
w 1944-1945 r. Do współorganiza- 

o których pisał przed 500 laty Dłu
gosz. Zachęcaliśmy do poznania 
całej historii materialnej i kulturo
wej tych miejsc, od czasów Długo
sza po dzień dzisiejszy. Było to 
współczesne spojrzenie na miejsca 
opisane v< „Kronikach". Do listy 
współorganizatorów dołączyła Ko
misja Turystyki Motorowej Zarządu 
Głównego PTTK, która do dzisiaj 
współpracuje przy kolejnych kon
kursach oraz redakcja „Wojskowe
go Przeglądu Historycznego".

1980 - „PRZYSZŁOŚĆ DLA

PRZESZŁOŚCI". W ciągu 35 lat po 

zakończeniu wojny w naszym kraju 
przywrócono do życia kilka tysięcy 
zabytków. Odbudowano je nie tylko 
po to, aby „ocalićod zapomnienia", 
lecz również, aby na nowo służyły 
naszemu i następnym pokoleniom. 
Celem konkursu było poznanie 
i określenie znaczenia zabytków, 
skansenów i wykopalisk archeolo
gicznych w naszym życiu współ
czesnym. Ze względu na dużą war
tość tego tematu wszyscy współor
ganizatorzy konkursu zaapelowali 
do uczestników o nadsyłanie opra
cowań. (

1981 - „GINĄCE PIĘKNO". 
Drewno było w przeszłości naszym

1982 - „MÓJ REGION”. Wszyst

kie dotychczasowe konkursy były 
raczej monotematyczne, ukierun
kowane na jeden określony temat 
i obejmowały swym zasięgiem całą 
Polskę. W 1982 r. zachęcaliśmy 
uczestników do penetracji i pozna
nia przede wszystkim okolic włas
nego miejsca zamieszkania. Uczes
tnicy konkursu mieli zwracać uwa
gę na wszystko, co wiąże się ze 
zwiedzanym regionem - obiekty 
kultury materialnej (ze szczegól
nym uwzględnieniem obiektów 
charakterystycznych dla danego re
gionu), obiektów sztuki ludowej 
(kapliczki, krzyże przydrożne, ule 
figuralne), obiektów budownictwa 
drewnianego, miejsc upamiętniają
cych ważne dla regionu zdarzenia 
(działalność wielkich Polaków, 
miejsca bitew itp.). Chodziło też 
o zwiedzanie cmentarzy, mogił 
i kurhanów.
Wszystkie dotychczasowe konkur
sy spotkały się z szerokim zaintere
sowaniem zmotoryzowanych turys
tów. Liczba uczestników przekro
czyła najbardziej optymistyczne 
przewidywania organizatorów. 
Średnio w każdym konkursie brało 

udział ponad 480 uczestników. Naj

większym powodzeniem cieszyły 
się konkursy „Z szańca na szaniec" 
i „Wędrówki z Długoszem", do któ
rych zgłosiło się prawie po 700 
uczestników. Również wysoką ich 
liczbę zanotowaliśmy w konkur
sach „Polskie bitwy" (czyżby mili
tarne ciągoty Polaków?) i „Przy
szłość dla przeszłości" - po około 
600 uczestników. W dalszej kolej
ności konkurs „Zabytki, obyczaje, 
legendy" zgromadził ponad 450 
uczestników, „Ginące piękno" 
i „Chrońmy od zapomnienia" - pra
wie po 400, oraz „Spotkania z Ko
pernikiem", „Przez kraj” i „Przez 
Polskę Piastów" - po około 350. 
Nawet do konkursu w 1982 r„ mimo 
zdecydowanie niesprzyjających 
warunków dla uprawiania turystyki 
motorowej, zgłosiło się ponad 250 
uczestników. Ogółem w dotychcza
sowych konkursach wzięło udział 
około 5000 osób, a biorąc pod uwa
gę, że każdy ze zgłaszających się 
turystów jedzie samochodem z ro
dziną - można ocenić, że w konkur
sach uczestniczyło ponad 14 000 
osób. Jeżeli przyjmiemy, że aktyw
nie uczestniczą tylko ci spośród 
zgłoszonych, którzy spełniają wy
mogi regulaminowe (a średnio sta

torów konkursu aktywnie włączyło 
się „Radio Kierowców" i od tej pory, 
aczkolwiek formalnie nie uczestni
czyło w organizacji kolejnych kon
kursów - stało się gorącym orędow
nikiem imprez AW i popularyzato
rem idei konkursowych.

1980 - „WĘDRÓWKI Z DŁUGO

SZEM". W 1980 r. przypadało 
500-lecie zgonu wybitnego Polaka 
i wielkiego patrioty Jana Długosza. 
Traktując pierwszą księgę jego 
„Kronik" pt. „Chorografia" jako 
swoisty przewodnik po kraju, pra
gnęliśmy zachęcić uczestników do 
zwiedzania miejscowości i okolic,

narodowym budulcem. Zachowane 
jeszcze drewniane budowle repre
zentują dziś niepowtarzalne zjawi
sko historyczne kultury ludowej 
i narodowej; są reliktami dawne
go, ginącego piękna. Celem kon
kursu było jego poznanie. Zachęca
liśmy uczestników do szukania na 
trasach urlopowych oraz wakacyj
nych wędrówek znanych i niezna
nych zabytków drewnianej archi
tektury i budownictwa; jako współ
organizatorzy wystąpili: Ośrodek 
Dokumentacji Zabytków w Warsza
wie oraz warszawski oddział Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami.

52
7



nowią oni około 45% zgłoszonych) 
- to otrzymamy ponad 6000 osób, 
które w sposób ukierunkowany 
spotkały się z zabytkami, docierając 
w swych poszukiwaniach do wszys
tkich zakątków Polski. Oczywiście 
wielu uczestników brało udział nie 
w jednym, lecz w kilku konkursach; 
100 osób uczestniczyło w co naj
mniej pięciu konkursach. Pięć osób 
było tak wytrwałych i wiernych kon
kursowym ideom, że nie opuściły 
żadnego.
Konkursy zaczęliśmy organizować 
z trzema współorganizatorami, 
obecnie jest ich dziesięciu. Magne
sem przyciągającym do konkursów 
są ich uczestnicy - rzetelni, pełni 
oddania sprawie historycznych

6. Z konkursu „Ginące piękno" - 
widok znany z wielu naszych wsi 
tzw. willa „wyrzuca" z krajobrazu 
starą chałupę we wsi Bielany Wąsy 
na Podlasiu
7. Z konkursu „Ginące piękno" - 
lamus z 1783 r we wsi Kalinówka 
Kościelna na Podlasiu
8. Z konkursu „Ginące piękno" - 
tyle pozostało ze zniszczonego po 
wojnie dworu z XVIII w we wsi Ly- 
sów na Podlasiu
(zdjęcia: 1-4 - W. Jankowski. 5.6 - 

J. Pietrusiak. 7.8 - K. Pietrusiak)

trznym, noszących znamiona wiel
kiego, włożonego w ich wykonanie 
wysiłku. Opracowania, oprócz 
szczegółowych opisów tras wycie
czek, przedstawiają w rzetelnych 
monograficznych reportażach na
potkane zabytki oraz zawierają wie
le fotografii, szkiców, mapek i ry
sunków. Przykładem jest opraco
wanie rodziny Pietrusiaków z War
szawy, z którego pochodzą zamie
szczone obok zdjęcia. Inne opraco
wania mają formę podobną do pra
cy Pietrusiaków, lecz są również 
prace bardzo oryginalne, np. jedna 
z uczestniczek na zakończenie kon
kursu w 1981 r. przywiozła kilkanaś
cie zainspirowanych jego tematyką 
obrazów, które powstały w czasie 
konkursowych wycieczek po Pol
sce i przedstawiają zabytki budow
nictwa drewnianego.
Konkursy rozgrywane są w syste
mie plakietowym. uczestnicy, któ
rzy zdobędą minimum 150 punktów 
któw otrzymują plakietki brązowe, 
przy zdobyciu 300-600 punktów 
plakietki srebrne, a za ponad 600 
punktów plakietki złote. Dotych
czas wydano dla uczestników dzie
sięciu konkursów 1317 plakietek, 
w tym: 450 złotych, 415 srebrnych 

obiektów, zaangażowani w sprawę 
ich ratowania i kształtowania dla 
przyszłości. Magnes działa zresztą 
dwustronnie, bo z pewnością wielu 
uczestników zostało zachęconych 
do udziału w konkursie powagą 
i kompetencją współorganiza
torów.
W dotychczasowych konkursach 
AW współorganizatorzy, chcąc po
budzić aktywność uczestników, na
gradzali honorowymi wyróżnienia
mi i nagrodami poszczególne ich 
opracowania. Dzięki temu zyskano 
wiele wartościowych prac, estety
cznych w swym wyglądzie zewnę

i 452 brązowych. Za obejrzenie 
i opis każdego zwiedzanego obiek
tu (z potwierdzeniem faktu zwie
dzenia) uczestnicy otrzymują 5-15 
punktów (na ogół 10), w zależności 
od postanowień regulaminu kon
kursu. Niezależnie od plakietek każ
dy z uczestników otrzymuje pamiąt
kowy ozdobny proporczyk z cha
rakterystycznym dla każdego kon
kursu znakiem, którym opatrywane 
są również wszelkie dokumenty 
konkursowe (regulamin, plakietka, 
pieczątka korespondencyjna). Na
tomiast opracowania specjalne (do 
których zalicza się również doku

mentacje zamawiane przez organi
zatorów), punktowane są według 
uznania jury i wyróżniane nagroda
mi honorowymi. Najlepsi uczestni
cy otrzymują również nagrody rze
czowe.
Jubileuszowy, dziesiąty konkurs 
w 1981 r. zapoczątkował nowe moż
liwości wykorzystania zaangażowa
nia uczestników. Stało się to dzięki 
przystąpieniu do grona współorga
nizatorów Ośrodka Dokumentacji 
Zabytków. Otóż ODZ wykorzystał 
konkurs dla wzbogacenia swoich 
zbiorów dokumentacyjnych. Za
apelowano do uczestników, aby po
dejmowali się tworzenia dokumen
tacji fotograficznej obiektów wska
zanych przez organizatorów. Na 
apel odpowiedziało 30 osób. Otrzy
mały one listę dziesięciu zabytków 
drewnianych z podaniem adresów 
oraz wstępnych danych. Komplet 
fotografii wskazanych obiektów 
wraz ze szczegółowym ich opisem 
nadesłało na adres ODZ dziesięciu 
uczestników.

W konkursie 1982 r. „Mój region” 
Generalny Konserwator Zabytków 
wykorzystując doświadczenie i za
pał zmotoryzowanych turystów we
zwał ich do wystąpienia w roli po
mocników wojewódzkich konser
watorów zabytków i podjęcia się 
tworzenia dokumentacji opisowej 
oraz fotograficznej cmentarzy w ra
mach „Akcji cmentarze"’. Również 
ODZ kontynuując akcję z poprzed
niego roku, zaapelował o nadsyła
nie fotografii i opisów wskazanych 
obiektów budownictwa ludowego 
(szczególnie drewnianego). Odzew 
na obydwa apele był zaskakujący - 
ponad 90 osób wyraziło chęć doku
mentowania budownictwa ludowe
go, a ponad 100 zgłosiło akces do 
„Akcji cmentarze". Z kolei redakcja 
IMT „Światowid" wystąpiła do 

uczestników o nadsyłanie szkiców 
wycieczek samochodowych z po
daniem odległości oraz oznacze
niem miejsc i obiektów o wartoś
ciach przyrodniczych, historycz
nych, artystycznych i rekrea
cyjnych wraz z określeniem możli
wości dojazdu. Natomiast redakcja 
„Motoru” zaapelowała o nadsyła
nie opisów turystycznych tras sa
mochodowych zawierających in
formacje o obiektach zabytkowych, 
zagospodarowaniu szlaku (cam
pingi, zajazdy, stacje obsługi, itd.), 
odległościach, stanie dróg i ich 
oznakowaniu, wraz z mapką. Obie 
redakcje zamierzają takie opraco
wania opublikować.

Kilkutysięczna rzesza aktywnych 
uczestników naszych konkursów to 

wielka, społeczna armia oddająca 
się, aczkolwiek po amatorsku lecz 
z pełnym zaangażowaniem i gorą
cym sercem, sprawie ochrony za
bytków. Są jej nośnikami i krzewi
cielami wśród bliskich, przyjaciół, 
w miejscach pracy. O zainteresowa
niu tego rodzaju konkursami świad
czy fakt, że w ślad za inicjatywą 
Automobilklubu Warszawskiego 
imprezy takie zaczynają organizo
wać inne kluby i koła turystyczne, 
jak np. Oddział Zakładowy PTTK 
„Mazowsze" przy Urzędzie m.st. 
Warszawy i Oddział Żerański PTTK 

przy FSO w Warszawie
Minister Kultury i Sztuki ocenił wiel
ki wysiłek organizatorów oraz ich 
zasługi dla upowszechnienia idei 
ratowania zabytków w Polsce od
znaczając trzech działaczy Auto
mobilklubu Warszawskiego Złotą 
Odznaką Resortową „Zasłużony 
Działacz Kultury”, a kilkunastu 
uczestników Konkursu otrzymało 
odznaki „Za opiekę nad zabyt
kami”.
W zrozumieniu potrzeb upowsze
chniania zagadnień związanych 
z zabytkami w Polsce, idee konkur
sów służących temu celowi coraz 
szerzej omawiają środki masowego 
przekazu. Mówiło o nich „Radio 
Kierowców" i telewizyjny Magazyn 
Motoryzacyjny, pisze, oprócz „Mo
toru" i „Światowida", również pra

sa codzienna, jak „Kurier Polski” 
i „Express Wieczorny”. Traktujemy 
to jako dowód, że nasze konkursy 
rozwijają się i osiągają coraz wię
kszy zasięg i znaczenie.
Przypominając wielkie chwile bo
haterskiej historii narodu, przed- 
stwiając materialne pamiątki zdaw- 
nych czasów - Komisja Turystyki 
Automobilklubu Warszawskiego 
oraz pozostali współorganizatorzy 
konkursów działają w przeświad
czeniu, że społeczny sens historii 
tkwi w jej oddziaływaniu na przy
szłość. Uświadamiając naszym 
uczestnikom z czego wyrośliśmy 
i jacy jesteśmy - chcemy skłonić do 
zadumy nad przeszłością i jej kon
sekwencjami dla teraźniejszości. 
Chcemy w ten sposób współdziałać 
w kształtowaniu dnia dzisiejszego 
i jutrzejszego. Naszą myślą prze
wodnią jest świadome odwoływa
nie się do tych wartości naszych 
polskich dziejów i ich materialnych 
pamiątek, które zasługują na kulty
wowanie i ochronę. ,, ,.... ..

Jozef Milewski
Autor jest działaczem Automobilklubu Warszaw

skiego. wieloletnim członkiem Komisji Turystyki, 
komisarzem konkursu XI w 1982 r.
’ Przypominamy Czytelnikom, ze akcja o tej sa
mej nazwie ogłoszona została na lamach „Spot
kań z zabytkami" w 1980 r (zeszyt 4-1980. s. 11). 

Redakcja.

53



zabytki 
na turystycznych szlakach

Tenczyn - malownicze ruiny 
wspaniałej rezydencji

Ruiny zamku Tenczyn położo
ne są na lesistym i naturalnie 
obronnym wzgórzu, górującym 
nad wsią Rudno i Tenczyn- 
kiem. Według tradycji, od wie
ków istniało tutaj grodzisko, 
którym władał ród Topor- 
czyków.
Murowany zamek gotycki zo
stał wzniesiony w połowie XIV 
w. przez wojewodę krakow
skiego, Andrzeja z Tenczyna, 
zmarłego w budowanej przez 
siebie twierdzy w roku 1368. 
Był synem kasztelana krakow
skiego, Nawoja z Morawicy 
(zm. 1331 r.). Z tego okresu 
pochodzi zarys zabudowań 
właściwego zamku, położone
go w najwyższej, północno- 
wschodniej części terenu oraz 
wysoka baszta zwana Nawojo
wą. Pierwszą rozbudowę wa
rowni przeprowadził syn An
drzeja Toporczyka, Jan z Ten
czyna (zm. 1405 r.). Późniejszy 
kasztelan krakowski odgrywał 
ważną rolę w okresie bezkróle
wia po Ludwiku Węgierskim 
i przyczynił się do małżeństwa 
Jadwigi z Jagiełłą. Był zaufa
nym doradcą królowej Jadwigi 
i egzekutorem jej testamentu. 
O wspaniałości i znaczeniu ów
czesnej gotyckiej rezydencji 
świadczy fakt, że król Włady
sław Jagiełło właśnie w Ten- 
czynie osadził znakomitych 

więźniów krzyżackich po bi
twie grunwaldzkiej. Z okresu 
gotyckiej rozbudowy pochodzi 
okrągła baszta zwana Dorotką, 
z którą związana była legenda, 
że: w niej trzymali Tęczyńscy 
jedną z domu swego do śmier
ci, o jakieś nieprzystojne prak
tyki.
O żywotności zamków decydu
ją wspaniałości rozwiązań ar
chitektonicznych i urok le
gend, jak również znane 
w dziejach ojczystych czyny, 
bohaterskie lub warcholskie, 
ich właścicieli. Z Tenczyna wy
wodził się bohater jedynej zna
nej nam dzisiaj pieśni history
cznej z XV w., Andrzej Tęczyń- 
ski, starosta rabsztyński. Po za
targu z płatnerzem krakowskim 
Klemensem i jego pobiciu, zo
stał zamordowany 16.VII.1461 
r. przez mieszczan krakow
skich w kościele franciszka
nów. W XVI w. Tęczyńscy pełni
li najważniejsze urzędy w Rze
czypospolitej i współdecydo
wali o jej losach. Z polecenia 
ostatnich Jagiellonów posło
wali do Turcji, Włoch i cesarza 
Karola V Habsburga, od które
go otrzymali w 1527 r. dziedzi
czny tytuł hrabiowski. W1561 r. 
wyruszył z poselstwem do 
Szwecji syn wojewody krako
wskiego Stanisława, Jan zTen- 
czyna. Upamiętniony w utwo-

1
1. Plan zamku wTęczy- 
nie (wg Z. Dmochow
skiego)
2. Rekonstrukcja wy
glądu zamku w końcu 
XVI w. (wg Z. Dmocho
wskiego)
3. Zamek od strony 
północnej w 1807 r. 
(wg Z. Vogla)
4. Obecny widok ruin 
zamku od zachodu
5. Mur obronny zwień
czony attyką arkadową 
między kaplicą a basztą 
zwaną Dorotką
6. Wieża nad bramą 
wjazdową i ruiny bu
dynku bramnego 
(zdjęcia i rys.: A. Gaczół)

2

rach Jana Kochanowskiego 
i Juliana Ursyna Niemcewicza, 
młody Tęczyński podczas po
bytu w Szwecji pokochał Cecy
lię, siostrę Eryka XIV i pozyskał 
jej względy. W drodze powrot
nej został schwytany przez 
Duńczyków i osadzony w twier
dzy kopenhaskiej, gdzie wkrót
ce zmarł w 1563 r.
Najdoskonalszą postać przy
brała warowna rezydencja ten- 
czyńska po renesansowej roz
budowie dokonanej około 1570 
r. przez kasztelana wojnickie
go, Jana Tęczyńskiego (zm. 
1593 r.). Zamek otaczał z trzech 
stron trapezowaty dziedziniec. 
Otrzymał piękne, wzorowane 
na wawelskich, krużganki oraz 
bogate zwieńczenia budynków 
i baszt w formie attyk. Pojawiły 
się też liczne późnorenesanso- 
we gzymsowania. Można przy
puszczać, że wnętrza wyróż
niały się wspaniałym wyposa
żeniem i barwną dekoracją 
snycersko-malarską. Przebu
dowa trwała do pierwszej poło
wy XVII w. Istniejące wcześniej 
podgrodzie otoczone zostało 
fortyfikacjami w postaci zała
manych murów kurtynowych 
ze strzelnicami i gankami dla 
straży. Wzniesione zostały: 
okrągła basteja wjazdowa (bar
bakan) oraz dwie pięcioboczne 
basteje, zdobione attykami. Za

chowane basteje są interesują
cymi rozwiązaniami w procesie 
rozwoju architektury obronnej, 
stanowią bowiem formę wy
przedzającą dojrzałą fortyfika
cję bastionową. Umocnienie 
zamku stanowił jeszcze głębo
ki, suchy rów, za którym cią
gnęły się ogrody, winnice 
i zwierzyniec. Zbasteją wjazdo
wą związana była w tym okresie 
długa sklepiona sień, z której 
prowadziło wyjście na dziedzi
niec pogrodzia. Z dolnego 
dziedzińca na arkadowy dzie
dziniec grodu właściwego 
wjazd prowadził przez budynek 
bramny i związaną z nim wyso
ką wieżę, która stanowiła głów
ną strażnicę renesansowej wa
rowni. Czworoboczna wieża, 
przechodząca w górnych par
tiach w kwadrat, miała wów
czas pięć kondygnacji. Majes
tatu dodawały jej potężne 
szkarpy i wysoki otwór bramny 
zabezpieczony broną. Do wieży 
przylegał od strony zachodniej 
kilkukondygnacyjny budynek 
mieszczący izby licznej straży 
zamkowej. Piękno prezentują
cej się doskonale rezydencji 
podkreślali podróżujący po 
Rzeczypospolitej cudzo
ziemcy.
W1637 r. wygasł w męskiej linii 
ród Tęczyńskich wrazze śmier
cią Jana Tęczyńskiego (ok.
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1581-1637). Wojewoda krako
wski, który nieszczęśliwie utra
cił wcześniej trzech synów, po
chowany został w krypcie gro
bowej pod kaplicą, znajdującą 
się od XV w. obok zamkowej 
baszty bramnej. Kaplica zosta
ła gruntownie przebudowana 
około 1610 r., staraniem Agnie
szki z Tęczyńskich Firlejowej, 
wdowy po Mikołaju Firleju. 
W okresie „potopu” Tenczyn 
zajęty został przez Szwedów po 
upadku Krakowa w 1655 r. i był 
przez nich dewastowany do lip- 
ca 1656 r. Opuszczając zamek 
najeźdźcy podpalili go. Rui
ny odrestaurowano, ale re
zydencja nie odzyskała już 
dawnej świetności. Tenczyn 
przeszedł teraz w posiadanie 
Opalińskich, później Sieniaw- 
skich i Czartoryskich. Elżbieta 
(Izabella) Czartoryska, córka 
ks. Augusta, wojewody ziem 
ruskich, wnosi klucz tenczyń- 
ski w wianie Stanisławowi Lu
bomirskiemu, marszałkowi 
wielkiemu koronnemu. Po ką- 
dzieli dobra trafiają do rąk Po
tockich, którzy wznoszą nową 
siedzibę w pobliskich Krzeszo
wicach.

Zamek tenczyński użytkowany 
był jeszcze w pierwszej połowie 
XVIII w. Ponowny pożar, który 
spowodował piorun w 1768 r„ 
skazał rezydencję na całkowitą 
zagładę. W 1769 r. zamknięto 
kaplicę. Opuszczony kompleks 
zaczął szybko rozsypywać się 
w gruzy i tylko przez krótki czas 
spalone budynki przykryte były 
słomą. Wobec faktu rozbijania 
murów w poszukiwaniu skar
bów i zabierania elementów 
kamiennych na sąsiednie bu
dowy, ostatni kapelan zamko
wy przeniósł w 1783 r. zwłoki 
ostatniego z Tęczyńskich 
z krypty zamkowej do podziemi 
kościoła w Tenczynku. Cztery 
lata później król Stanisław Au
gust Poniatowski oglądał Ten
czyn już niemal w kompletnej 
ruinie.

Pierwsze prace, zabezpieczają
ce ruiny zamku, rozpoczęto 
w 1883 r„ ale skończyło się tyl
ko na zamurowaniu wybitych 
otworów w murach i wstawie
niu bramy wjazdowej. W1949 r. 
oraz w 1969 i 1972 r. podejmo
wano prace konserwatorskie, 
lecz także poprzestano na do
raźnych zabezpieczeniach. 
Obecnie ruiny monumentalnej 
warowni znajdują się w stanie 
daleko posuniętego zaniedba
nia. Kępy rozmaitego zielska, 
krzewy i drzewa rosnąc pomię
dzy murami powodują ich roz
sadzanie. Podmuchy wiatru, 
deszcz, śnieg i mróz dopełniają 

dzieła zniszczenia. Drewniana 
furtka w bastei wjazdowej jest 
stale otwarta i dziedziniec za
mkowy służy jako miejsce dla 
obozowisk beztroskiej mło
dzieży. Przetrwałe do naszych 
czasów w małej już liczbie skle
pione pomieszczenia piwnic 
i parteru w skrzydle wschod
nim pełnią funkcję szaletów 
i składowisk śmieci. Liczne re
likty renesansowej kamieniarki 
spoczywają obok rozbitych bu
telek i puszek po konserwach. 
Bezkształtne otwory w murach 
zagrażają bezpieczeństwu i ży
ciu zwiedzających.
Na obszarze województwa 
miejskiego krakowskiego za
chowały się w tzw. półruinie 
dwa obiekty architektury za
mkowej: Tenczyn i Korzkiew. 
Gniazdo Tęczyńskich należy 
ponadto do nielicznych za
mków o elementach bastejo- 
wych w Małopolsce. Wojewó
dzki Konserwator Zabytków 
postuluje podjęcie prac bu- 
dowlano-konserwatorskich w 
Tenczynie i Korzkwi przez 
Kierownictwo Odnowienia Za
mku Królewskiego na Wawelu. 
Ten ze wszech miar słuszny po
stulat zwłaszcza w wypadku 
Tenczyna zasługuje na szybkie 
urzeczywistnienie. Konieczne 
jest sprawne rozpoczęcie prac 
projektowych i komplekso
wych robót konserwatorskich, 
powstrzymujących proces nisz
czenia wyjątkowo cennego dla 
naszej kultury narodowej i nie
zwykle malowniczego zespołu 
architektonicznego.*

Andrzej Gaczoł

■ Już po napisaniu tego artykułu 
ukazała się w prasie krakowskiej 
informacja, że tenczyńskim zam
kiem zaopiekował się Klub Młodego 
Krajoznawcy PTTK „Drapichrusty" 
z Chrzanowa. W uzgodnieniu z Wo
jewódzkim Konserwatorem Zabyt
ków młodzież zrzeszona w klubie 
stara się prowadzić na terenie za
mku drobne prace porządkowe 
(usuwanie gruzu, wycinanie dziko 
rosnących krzewów itp.). „Na wię
cej nas, niestety, nie stać" - piszą 
szczerze młodzi opiekunowie, ale 
takie doraźne działania są także ba
rdzo potrzebne. Najlepiej świadczy 
o tym już blisko piętnastoletnia 
działalność Oddziału Krakowskie
go PTTK przy odgruzowywaniu i za
bezpieczaniu ruin zamku w Korz
kwi.
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Lubiń - 
kościoły i klasztor 

benedyktynów

.. ażeby dzieła ludzkie stwo
rzone poprzez wieki nie za
gubiły się w nocy zapom
nienia, słusznym i sprawie
dliwym jest ocalić ich pa
mięć i przekazać je potom
ności.

(Henryk Sienkiewicz)

W połowie drogi pomiędzy 
Kościanem a Gostyninem, 
na niewielkim wzgórzu, po
nad polami i wsią wznosi się 
lubiński klasztor. Już z da
leka wzrok turystów przy
ciąga wieża klasztornego 
kościoła p.w. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny.
W oparciu o tradycję prze
kazaną przez kroniki klasz
torne, zwłaszcza zaś przez 
XVII-wieczną kronikę Bart
łomieja z Krzywinia, uważa
no, że to opactwo benedyk
tyńskie ufundowane zosta
ło w początkach XII w. przez 
ród Awdańców. Badania 
prof. Z. Perzanowskiego 
zmieniły tę datę. Okazało 
się, że fundatorem opactwa 
był w XI w. Bolesław Śmiały, 

który utworzył tu placówkę 
misyjną dla terenów za
chodnich obszarów Wiel
kopolski i Pomorza. Hipote
zę potwierdziły badania ar
cheologiczne, prowadzone 
od 1978 r. przez doc. dr Z. 
Kurnatowską. Archeolodzy 
odnaleźli w Lubiniu relikty 
dużego założenia klasztor
nego z XI w. Według opinii 
dr K. Józefowicz istniała tu 
wielka trójnawowa bazylika 
typu ottońskiego, o długoś
ci około 50 m i szerokości 
20 m, co wskazywałoby, że 
kościół ten był fundacją 
książęcą, bowiem tylko 
książę mógł sobie pozwolić 
na ufundowanie tak dużej 
budowli. Opactwo uległo 
całkowitemu zniszczeniu,

1. Plan zabudowań 
klasztornych i kościoła 
NMPanny w Lubiniu: 1 
- krużganek klasztorny, 
2 - wieża kościelna, 3 - 
nawa główna, 4 - kapli
ca Św. Benedykta, 5 
zakrystia. 6 póżnogo- 
tyckie drzwi żelazne, 7 - 
prezbiterium, 8 - kapli
ca Matki Boskiej, 9 - 
kaplica z sarkofagiem 
o. Bernarda, 10 - frag
ment południowej ab
sydy kościoła romań
skiego z XI w.. 10a - 
fragment absydy koś
cioła romańskiego z XII 
w.

ale w XII w. kościół opacki 
został odbudowany, choć - 
jak się wydaje na podstawie 
odkrytych przez archeolo
gów fragmentów 
w skromniejszej formie. Na
tomiast niektóre partie mu
rów romańskich zachowa
ne w obecnym kościele po
chodzą najprawdopodob
niej z wieku XIII.

W latach 1444-1462 nada
no kościołowi charakter 
gotycki. Opat Stefan 
(1444-1460) przebudował 
wschodnią część kościoła 
i urządził tam duży chór dla 
zakonników oraz zakrystię, 
a nad nią kaplicę Św. Stani

sława, która nie zachowała 
się do naszych czasów. Na
stępny opat, Wojciech III 
(1460-1468) postarał się 
o uroczyste poświęcenie 
przebudowanego kościoła; 
konsekracji dokonał bi
skup Mikołaj, sufragan po
znański, w 1462 r. Z tego 
okresu zachowały się: 
wschodni szczyt prezbite
rium i późnogotyckie drzwi 
żelazne z prezbiterium do 
zakrystii. Są one ozdobione

skośną kratką z rozetkami 
i herbem ,,Łodzią” biskupa 
poznańskiego Andrzeja IV 
z Bnina. W pierwszej poło
wie XVI w. opat Mikołaj IV 
na Wylezinie Wyleziński 
(1522-1535) polecił nadmu- 
rować romańskie ściany 
nawy kościoła i dach po
kryć nową dachówką.

Klasztorny kościół przebu
dowany został w stylu baro
kowym przed 1732 r. Zbu
dowane zostały wtedy dwie 
kaplice: Matki Boskiej 
w południowej części świą
tyni i Św. Benedykta w partii 

północnej. Tak podaje au
tor książeczki o Lubiniu ks. 
A. Jezierski. Natomiast mgr 
R. Linette na podstawie za
chowanych materiałów pi
sanych oraz przeprowadzo
nych badań stwierdziła, że 
kaplica Matki Boskiej zo
stała wzniesiona wcześniej, 
bo w pierwszej ćwierci XVII 
w., zaś przebudowano ją 
w czasie barokizacji koś
cioła. Zarówno kaplica pół
nocna, jak i południowa 
otrzymały w XVIII w. jednoli
ty wystrój architektoniczny.

Przebudowano wówczas 
także sklepienia, na których 
polichromię wykonał Wac
ław Groff w 1732 r. Była to 
ostatnia tak gruntowna 
przebudowa. Ten barokowy 
i późniejszy, rokokowy wy
strój kościoła dotrwał do 
naszych czasów.

W 1792 r. opat Mikołaj 
Stanisław Kieszkowski 
(1779-1814), odnowił wieżę 
kościelną i umocował tam 
rokokowy balkon żelazny. 
Później wieża odnawiana 
była jeszcze raz w 1875 r.
We wnętrzu świątyni zwra
ca uwagę jej nieznaczna 
szerokość w stosunku do 
wysokości. Tłumaczy się to 
tym, że do naszych czasów 
dotrwały mury wąskiej bu
dowli romańskiej, wznie
sionej z ciosów granito
wych w XIII w. Mury te zo
stały następnie nadbudo
wane cegłą i pokryto je naj
pierw gotyckim, a później 
obecnym, barokowym skle
pieniem. Dochowały się 
dwa obramowane ciosem 
okna gotyckie, widoczne je
dynie z poddasza, a od we-
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sztorne z okresu romań
skiego i gotyckiego dowie
my się zapewne po zakoń
czeniu wykopalisk. Wiado
mo tylko, że poważne prace 
budowlane prowadzone 

były w klasztorze za opata 
Wołłowicza (1608-1630), 
około 1617 r. Następnie kla
sztor został przebudowany 
na barokowy w latach 
40-ych XVIII w. W 1848 r. 
w odwet za pomoc, jaką za
konnicy udzielili powstań-

niej. W XVI w. z inicjatywy 
opata Pawła Chojnackiego 
kościół Św. Leonarda zo

stał wydatnie powiększony 
i nadbudowany. Do daw
nych murów dobudowano 
od zachodu sporą prosto
kątną nawę gotycką nakrytą 
sklepieniem, zachowując 
w ten sposób w całości bry
łę budowli romańskiej. Od 
strony wschodniej zwień
czono dawną romańską na
wę renesansowym szczy-

wnętrznej strony kościoła 
pokryte grubą warstwą 
tynku.

Barokowy ołtarz główny 
o wysokości 18 m, z obra
zem przedstawiającym Na
rodzenie Matki Boskiej, po
stawiony został przez opata 
Stanisława Kieszkowskiego 
w 1793 r. Obraz, wykonany 
jakoby przez malarza Kle
mensa z Poznania, posiada 
duże walory kolorystyczne, 
a sam temat jest rzadko 
spotykany w ikonografii 
chrześcijańskiej. Za obra
zem znajduje się malowidło 
ścienne Przenajświętszej 
T rójcy.

Cenne stalle dębowe oraz 
tzon opacki w prezbiterium 
wykonane zostały w warsz
tacie Jana Jerzego Urbań
skiego w latach 1732-1738. 
Są one bogato rzeźbione 
i ornamentowane, z posta
ciami Ojców Kościoła 
i aniołów z instrumentami 
muzycznymi. W sumie 
mieści się na nich 50 rzeźb. 
Rzeźby figuralne zdają się 
być powtórzeniem wielkich 
figur Ojców Kościoła zro
bionych przez Urbańskiego 
dla katedry wrocławskiej. 
Obok, w zakrystii, znajdują 
się piękne dębowe meble 
i boazerie intarsjowane 
z połowy XVIII w. Zostały 
one odnowione przez ks. 
dr. Józefa Szultza, który był 
proboszczem w Lubiniu 
w latach 1896-1912. Ołtarze 
w bocznych kaplicach, 
a mianowicie św. Benedyk
ta i Matki Boskiej są późno- 
barokowe. Natomiast styl 
rokoko reprezentuje ambo
na zbudowana w kształcie 
„gniazda jaskółczego”.
Obok nawy głównej, w ka
plicy, do której przeniesio-

2. Wykopaliska - w le
wym dolnym rogu reko
nstrukcja fragmentu 
południowej absydy ba- 
zyliki romańskiej z XI w.
3. Gotycki szczyt prez
biterium
4. Romańska absyda 
kościoła Św. Leonarda 

4

no w latach 60-ych bieżące
go stulecia sarkofag czczo
nego do dzisiaj o. Bernarda 
z Wąbrzeźna (zm. 1603), 
znajduje się ołtarz z obra
zem przedstawiającym Pa
na Jezusa ukoronowanego 
cierniem. Obraz pochodzi 
z 1555 r. i jest namalowany 
na drewnie. Otaczają go la
torośle winogron rzeźbione 
w stylu renesansowym. 
Przy ołtarzu sarkofag o. 
Bernarda wykonany praw
dopodobnie w Jarocinie lub 
Pleszewie, ufundowany 
przez opata Kieszkowskie
go w 1794 r.

W ścianach nawy głównej 
znajdują się cztery płyty na
grobne z XVI w. rzeźbione 
w piaskowcu: w ścianie po
łudniowej opata Pawła 
Chojnackiego (1554 r.) 
i Adama Bielewskiego, 
dziedzica Bielewa (1602 r.). 
Po stronie przeciwnej - 
opata Andrzeja Chrzczono- 
wskiego (1578 r.) i jego bra
ta Stanisława (1585 r.).
Z kościołem łączy się zabu
dowa klasztorna z XVIII w. 
Jak wyglądały budynki kla-

com Ludwika Mierosław
skiego, rząd pruski rozkazał 
zburzyć dwie trzecie klasz
toru, w tym między innymi 
piękny pałac opacki. Zosta
wiono tylko kilka cel na 
mieszkanie dla dwóch księ
ży parafialnych. W krużgan
ku klasztornym nagrobki 
z popiersiami: opata Stani
sława Kiszewskiego (zm. 
1604) i Jana Trach Gniń- 
skiego, sufragana poznań
skiego (zm. 1626) oraz tabli
ca upamiętniająca pobyt 
Adama Mickiewicza na zie
mi kościańskiej, wmurowa
na w 1932 r.

Stojący na sąsiednim wzgó
rzu dawny kościół parafial
ny Św. Leonarda zbudowa

ny został z kostki granito
wej w końcu XII w. Legen
darne przekazy podają ja
koby fundatorem tego koś
cioła był słynny palatyn 
Krzywoustego Piotr Włos- 
towic, a zatem kościół po
wstałby o pół wieku wcześ
niej. Zachowały się mury ro
mańskiego kościoła z ro
mańską absydą z okienkiem 
i fryzem arkad kowym. W 

tern. Znajduje się tam wmu- 
I rowany od zewnątrz kafel 

glazurowy z herbem „Trza
ska”, datą „1549” i inicjała
mi P.C.A.L. - Paulus Choj
nacki Abbas Lubinensis 
(Paweł Chojnacki Opat Lu
biński). W 1575 r. wskutek 
pożaru uległa zniszczeniu 
górna część kościoła. Za
rwały się wtedy sklepienia 
nawy gotyckiej. Remontu
jąc kościół nie odbudowa
no już sklepienia nawy. Być 
może w czasie tej przebu
dowy lub też później wybu
dowano zachodni szczyt 
kościoła, utrzymany tak jak 
i wschodni w stylu renesan
sowym.

Tak w ogromnym skrócie 
przedstawia się prawie 
1000-letnia historia lubiń
skiego zespołu klasztorne
go. Obecnie przeor ojców 
benedyktynów, którzy po 
kasacie klasztoru w począt
kach XIX w. - powrócili do 
Lubinia w 1923 r., dba o za
bezpieczenie tego, co po
zostało. Główny problem 
konserwatorski to usunię
cie przyczyn bardzo silnego 
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zawilgocenia zespołu kla
sztornego, jakie nastąpiło 
w okresie kiedy znajdował 
się w stanie ruiny po kasa
cie zakonu. Badania wyka
zały, że budowle klasztoru 
posadowiono na grubych 
warstwach nieprzepusz
czalnych iłów tzw. poznań
skich (niebieskich). Po pra
cach budowlanych pozos
tała zatem jakby miska 
z iłów, w której zatrzymywa
ły się wody opadowe. Jako 
zasadę odwodnienia terenu 
przyjęto więc: po pierwsze 
- odprowadzenie wód za
wieszonych poprzez utwo
rzenie tzw. ekranu żwirowe
go, w odległości mniej wię
cej 4 m od ścian budynków. 
Dno tego ekranu w założe
niu miało być położone po
niżej stopy fundamentu. Po 
drugie, przedsięwzięto od
prowadzenie nie mających 
odpływu wód opadowych 
(rynnowych) z powierzchni 
całego terenu klasztorne
go. Po trzecie, w najbar
dziej zagrożonych wilgocią 
murach podjęto sporządza
nie szczelin osuszających 
ich wnętrze. Po czwarte, 
uregulowano podpiwnicze
nie całości budynku klasz
tornego (część piwnic była 
bowiem zasypana) z zapew
nieniem wentylacji wszyst
kich piwnic. Po piąte, obni
żono teren przylegający 
bezpośrednio do budynku 
poprzez usunięcie nawars
twionych przez stulecia 
zwałów gruzu i ziemi.

Prace te prowadzone są od 
1975 r. i wymagały wywie
zienia około 2 tysięcy m3 

gruzu i ziemi. Wykopano 
około 300 m rowów o głę
bokości od 3,5 do 5,5 m, 
z ułożeniem sączków i rur 
odprowadzających wodę 
oraz ponad 20 studzien 
przepływowych. „Ekran 
żwirowy’’ wymagał sprowa
dzenia około 600 m3 żwiru. 

Założono około 80 m szcze
lin osuszających. Wyniki 
tych prac w chwili obecnej 
są zadowalające, pomimo 
że proces wysychania mu
rów będzie trwał jeszcze kil
ka lat.

Stan dachu starego budyn
ku klasztornego wymagał 
przeprowadzenia gruntow
nego remontu. Po zdjęciu 

starego dachu o pięknej 
konstrukcji - której inwen
taryzacja jest zachowana - 
uznano, że stan murów wy
maga założenia wieńca żel
betowego na koronie mu
rów. Długość liniowa całe
go wieńca wynosi około 
200 m. Nowa konstrukcja 
dachu została tak opraco
wana, aby jej ciężar był roz
łożony równomiernie na 
wszystkie mury. Osiągnięto 
to przez użycie stali do bu
dowy stolca, czyli środko
wej konstrukcji słupowej. 
Krokwie i łaty natomiast po
zostawiono drewniane. 
Ogólna powierzchnia da
chu wynosi blisko 1000 m2. 

Wszystkie opierzenia tzw. 
kaferków dachu oraz rynny 
mają być wykonane z bla
chy miedzianej. Prace te 
prowadzone są pod ścisłym 
nadzorem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
w Lesznie, mgr. Wawrzyńca 
Kopczyńskiego.

Pozostałe problemy kon
serwatorskie to przede 
wszystkim konieczny re
mont wieży kościelnej, wy
sokiej na blisko 40 
m i zwieńczonej baroko
wym hełmem. Na polecenie 
konserwatora dokonana 
została ekspertyza stanu 
wieży. Trwają studia nad jej 
statyką i nad znalezieniem 
najbardziej skutecznej dro
gi uratowania tego zabytku. 
Drugim problemem jest 
kwestia oprawy przestrzen
nej tego zabytkowego ze
społu. Został on celowo 
zdewastowany przez pru
skiego zaborcę. Nie tylko 
zburzono wówczas znacz
ną część zabudowań klasz
tornych, ale oddzielono od 
części architektonicznej 
naturalną jej oprawę prze
strzenną tzn. ogród i park 
o łącznej powierzchni oko
ło 3,5 ha. Obecnie trwają 
starania o scalenie całego 
zespołu. Niestety, do głów
nego użytkownika zespołu 
klasztornego nie powróci 
już zabytkowy czworak, 
który leżał na terenie ogro
du. Przed trzema laty został 
on bowiem rozebrany, po
mimo starań, jakie podej
mował klasztor o jego prze
jęcie, z zapewnieniem prze
prowadzenia remontu.

Niemniej klasztor lubiński 
w myśl starożytnego przy
słowia „per aspera ad as
tra”, rozwija się nadal po
mimo wielu trudności, ja
kich hie szczędziła mu bu
rzliwa historia. A jego za
bytkowe budowle godne są 
najwyższej pieczołowitości 
konserwatorów, ... ażeby 
dzieła ludzkie stworzone 
poprzez wieki nie zagubiły 
się w nocy zapomnienia...

Jacek Urban
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polskie zabytki na świecie

2

Kahlenberg
i jego 

zabytki
Wprawdzie w 
wieloczęścio- 
wym francus
kim serialu te
lewizyjnym o 
największych 

bitwach świata nie zamieszczono „Odsieczy Wiedeńskiej” z 
1683 r., to jednak bitwa ta niewątpliwie należy do tych kilkudzie
sięciu, które nie tyle zmieniły losy świata, co raczej powstrzymały 
bieg wydarzeń, ocalając zarazem byt i kulturę łacińską krajów 
Europy Zachodniej. Ale nie o ocenę wydarzeń historycznych, 
składających się na tło polityczne Odsieczy Wiedeńskiej chodzi, 
ani też o jej skutki czy dzieje samej bitwy stoczonej 12 września 
1683 r. u bram Wiednia (które przypomina J. Pajewski, Buńczuk 
i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1963, 
s. 191-213), lecz o pamiątki polskie lub z Polską związane, a tego 
wielkiego wydarzenia dotyczące i do dziś w Wiedniu zachowane.

1

Mitem i legendą wspaniałego 
ataku polskiej husarii pod wo
dzą samego króla Jana III So
bieskiego owiany jest Kahlen
berg, jedno ze wzgórz Alp Wie
deńskich, otaczających stolicę 
Austrii. To nic, że w rzeczywis
tości stoki wzgórza pokryte od 
strony Wiednia winnicami, 
zdobywała w uciążliwej, prawie 
całodziennej walce piechota 
austriacka przy wydatnej po
mocy dział polskich, a atak ok. 
20 000 husarzy i jazdy polskiej 
ruszył dopiero z podnóża 
wzgórza. Na Kahlenberg, 
obecnie część Wielkiego Wied
nia, podąża prawie każdy Po
lak, który zatrzymuje się, czy 
też tylko przejeżdża przez nad- 
dunajską stolicę. Jest tu bo
wiem od 78 lat, w skromnym 
pokamedulskim kościele pan
teon sławy i chwały polskiego 
oręża i polskiego honoru.

Dzieje zaś tego eremu kame
dulskiego są barwne, jak skrzy
dła i proporce husarii, i jakby 
proroczo od początku z Pol
ską związane. Ta pustelnia ka
medulska powstała bowiem 
w 1629 r„ wprawdzie za przy
zwoleniem i finansowym 
wsparciem cesarza Ferdynan
da II, ale za wstawiennictwem 
i przy pomocy Michała Wol
skiego, marszałka wielkiego 
koronnego, który wcześniej, bo 

w 1609 r. ufundował klasztor 
kamedułów na Bielanach pod 
Krakowem. Pierwsi też zakon
nicy, zajmujący się budową 
pustelni na Kahlenbergu, przy
byli z polskich eremów. Kamień 
węgielny pod budowę muro
wanego założenia klasztorne
go położono uroczyście 10 sier
pnia 1629 r. (w tym samym 
roku, 2 czerwca urodził się Jan 
Sobieski), kiedy jednak ukoń
czono budowę nie wiadome 
dokładnie. Pewne jest, że gd> 
Turcy przyszli pod Wiedeń była 
ona już w całości zakończona. 
Na początku lipca 1683 r. za
konnicy uszli z Kahlenbergu 
przed nadciągającymi Turka
mi. Legenda głosi, że pozostał 
tylko jeden starzec, brat Rena- 
tus, który podczas kornej mo-

1. Kamedulski erem na Kahlenber
gu około 1670 r.
2. Widok kościoła około 1849 r.
3. Zachodnia fasada kościoła 
obecnie

(fot. M. Brykowska)
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dlitwy przed ołtarzem głównym 
dokonał życia na klęczkach 
i w takiej pozie znaleźli go Tur
cy, gdy wpadli do kościoła. Od 
krycie to miało nimi tak 
wstrząsnąć, że nie plądrowali 
kościoła, a jedynie go podpalili, 
lecz ogień nie wszystko strawił. 
Już 6 listopada 1683 r. powróci
li kameduli do swej zniszczonej 
pustelni. Odbudowa trwała jed
nak długo. Według źródeł, koś
ciół i domki eremickie ukoń
czono w 1731 r., zaś mur ota
czający pustelnię dopiero 
w 1750 r.

W 22 lata potem, na skutek ka
sacyjnego dekretu cesarza Jó
zefa II, który dotknął też wiele 
zgromadzeń zakonnych w Ma- 
łopolsce (ówczesny zabór aus
triacki), kameduli ponownie 
i już na zawsze opuści li kahlen- 
berskie wzgórze. Posiadłość 
przeszła w świeckie ręce, lecz 
na szczęście nowy właściciel, 
wiedeńczyk, radca Kriegl, przy
czynia się do otwarcia kościoła 
i do utworzenia tu parafii (21 
grudnia 1783 r.). W latach 
1809-1849 kościół był jednak 
zamieniony na magazyn i do
piero staraniem wiedeńczyków 
Józefiny i Jana Finsterle, mis
trza ślusarskiego, odkupiony 
przez nich w 1849 r. i następnie 
odrestaurowany, został uro
czyście poświęcony 12 wrześ
nia 1852 r., w 169 rocznicę Od
sieczy Wiedeńskiej.

Pod koniec ubiegłego stulecia 
staraniem proboszcza Kahlen
bergu ks. Józefa Hembergera 
oraz ks. Franciszka Neumaye- 
ra, a przede wszystkim Piusa 
Twardowskiego, który przez 40 
lat w rocznice Odsieczy Wie
deńskiej organizował polskie 
pielgrzymki na Kahlenberg, po
wstało Stowarzyszenie Koś
cielne mające na celu odpra
wianie każdego roku w dniu 12 
września uroczystej mszy św. 
oraz przekształcenie kościoła 
w pomnik dziękczynny za zwy
cięstwo. Tak stopniowo kształ
towała się atmosfera, która do
prowadziła do przekazania 
kościoła w dniu 4 kwietnia 1904 
r„ przez ówczesnych właści
cieli Annę i Gustawa Benisch- 
ko, pod stałą opiekę polskim 
księżom zmartwychwstańcom, 
sprawującym tę pieczę po 
dzień dzisiejszy. Oni też przy
stąpili niezwłocznie do restau
racji kościoła, ukończonej 
w 1912 r. Wcześniej, bo już 26 
września 1906 r. nastąpiło uro
czyste poświęcenie i otwarcie 
polskiego już kościoła w obec
ności licznej Polonii rprzedsta- 
wicieli z kraju, z reprezentacją 
Episkopatu na czele.
Księża zmartwychwstańcy od 

początku zamierzali urządzić 
w kaplicy położonej przy za
krystii stałą ekspozycję upa
miętniającą Wiktorię Wiedeń
ską. Realizacji tego zamysłu 
przeszkodziła pierwsza wojna 
światowa i dopiero ks. Woj
ciech Niemier uczynił to w 1930 
r. Ostatni gruntowny remont 
kościoła miał miejse w 1972 r. 
Wówczas założono nowe tynki, 
a w miejsce blachy cynkowej 
(założonej po zdjęciu w czasie 
pierwszej wojny światowej bla
chy miedzianej) położono nie 
bardzo tu pasujący eternit.

Obecny wygląd kościoła od
biega znacznie od pierwotne
go, z siedemnastego stulecia. 
Jeżeli wierzyć rycinie pocho
dzącej rzekomo z 1670 r. (jej 
charakter przemawia raczej za 
XVIII w.), według której wyko
nano znajdującą się obecnie 
w zakrystii makietę założenia, 
to bryła i fasada kościoła były 
zgodne z zaleceniami reguły 
zakonnej i wcześniejszą prak
tyką budowlaną zakonu. Koś
ciół założony na rzucie prosto
kąta miał rozplanowanie zbli
żone do kościoła w Rytwia
nach, skąd przybył pierwszy 
komisarz - prokurator prac bu
dowlanych na Kahlenbergu oj
ciec Sylvano Bosselli z Berga
mo. Trójdzielna, jednokondy
gnacyjna fasada, zwieńczona 
szczytem ze spływami po bo
kach w swym podstawowym 
schemacie nie różniła się od 
fasad kościelnych ówczesnych 
eremów polskich i włoskich.

Kościół stanowił centralny 
punkt i dominantę całego zało
żenia klasztornego. Przed nim 
i po jego bokach znajdowały 
się obszerne dziedzińce, oto
czone zabudowaniami gospo
darczymi. Poza kościołem, na 
jego osi usytuowany był ogród, 
a po jego bokach 30 domków 
pustelniczych, każdy z włas
nym ogródkiem. Całość ota
czał mur. Układ przestrzenny 
założenia kamedulskiego na 
Kahlenbergu odpowiadał osio
wym i symetrycznym założe
niom polskich eremów na Bie
lanach pod Krakowem, w - 
Rytwianach, na Bielanach pod 
Warszawą i w Wigrach, w prze
ciwieństwie do bardziej niere
gularnych, wcześniejszych za
łożeń włoskich (zob. M. Bryko- 
wska, Pustelnia Złotego Lasu, 
(w:) Sztuka około roku 1600, 
Warszawa 1974, s. 225-246).

Z dawnej fasady pozostała je
dynie część środkowa, zaś boki 
rozebrano w ubiegłym stuleciu, 
częściowo w czasie restauracji 
kościoła w latach 1843-1852, 
częściowo wcześniej. Wraz 

z fasadą uległy rozbiórce bocz
ne pomieszczenia przy nawie. 
Pozostawiono jedynie od po
łudnia wieżę oraz znajdujące 
się za nią kaplice, zakrystię 
i korytarzyk.
Wyposażenie wnętrza kościel
nego jest zabytkowe, chociaż 
nie jednolite stylowo i pocho
dzi z różnych okresów. Przykła
dem kompilacji różnych ele
mentów jest ołtarz główny. Je
go nastawa wraz ze szczytem, 
w którym znajdują się rzeźby 
Boga Ojca i aniołów jest póź- 
nobarokowa, z zapowiedzią 

gelisty oraz li^ntarze. Ustawio
ny natomiast na ołtarzu obraz 
Imienia Marii, nazywany „Mat
ką Kahlenbergu”, to kopia 
rzymskiego obrazu, dar papie
ża Piusa X z 1907 r.
Oba skromne ołtarze boczne są 
późnobarokove, z osiemnas
towiecznymi urazami dobre
go pędzla, lec£> nieznanego au
torstwa, przedstawiającymi 
Boże Narodzenie i Chrzest 
Chrystusa w Jordanie. Ambona 
o charakterze barokowym po
chodzi zapewne z przełomu 
XVIII i XIX w. We wnętrzu koś

4. Widok od strony Wiednia na 
wzgórze i klasztor Kahlenberg

zbliżającego się stylu rokoko
wego, natomiast cokół i ante- 
pedium pochodzą z XIX w. i zo
stały najpewniej odtworzone 
na wzór poprzednich. Baroko
wy krucyfiks, stanowiący głów
ny akcent ołtarza, jest wcześ
niejszy od niego, zapewne 
z przełomu XVII i XVIII w., zaś 
obraz stanowiący tło dla Ukrzy
żowanego i przedstawiający 
Aniołów z Narzędziami Męki 
Pańskiej namalowany został 
w 1852 r. przez mai. Fryderyka 
Schilchera, z fundacji małżeńs
twa Finsterle. Późnobarokowe 
są wreszcie rzeźby Matki Bo
skiej Bolesnej i św. Jana Ewan

cielnym znajduje się jeszcze 
kilka osiemnastowiecznych 
obrazów m.in. dwa autorstwa 
czeskiego malarza Jana Bran- 
dela, przedstawiające św. Jana 
Chrzciciela i Hieronima oraz 
anonimowe: św. Romualda, 
św. Leopolda, Niepokalanie 
Poczętej NP Marii, św. Anny 
Samotrzeciej oraz kopia „Pie
ty" van Dycka.
W kościele znajdują się też 
skromne polonica; są to: kopia 
cudownego obrazu „Czarnej 
Madonny" z Częstochowy, cie
sząca się tutaj wielkim kultem, 
witraż nad organami (wykona
nymi w 1910 r. przez firmęwie- 
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deńską J. Swobody), z postacią 
Chrystusa Zmartwychwstałego 
i dwoma napisami po polsku: 
„Alleluja, Chrystus Zmartwych
wstał” i „Fundowała Fryderyka 
z baronów Sałis, baronowa 
Gubrynowiczowa” oraz mar
murowe epitafi .m Bronisława 
Ludwika baron? Gubrynowicza 
(ur. 1870, zm. 1 33), profesora 
literatury na UW, członka Pol
skiej Akademii I Imiejętności, b. 
właściciela dóbr Nowosiółki 
i Zagórz.
Do innych ciekawych zabytków 
zaliczyć należy z wyposażenia

i pamiątek związanychzOdsie- 
czą Wiedeńską, lecz nie spo
sób ich wszystkich wymienić. 
Jest więc w zakrystii przede 
wszystkim portret króla Jana III 
oraz część zbroi husarskiej ze 
skrzydłami. W gablotach znaj
dują się dokumenty z lat 
1683-1684, m.in. dotyczące 
oblężenia i przebiegu bitwy, ry
ciny przedstawiające różne jej 
fragmenty oraz niektórych do
wódców, w tym Sobieskiego, 
wiele sfotografowanych pa
miątek po uczestnikach bitwy, 
np.: list Jana III do Marysieńki,

6

5.6.7. Sobiesciana w kaplicy Sobie
skiego: obraz przedstawiający 
mszę św. z Janem III jako ministran
tem (mai. J. Rożen, 1930) (5), obraz 
przedstawiający rycerza polskiego 
ofiarowującego świętym zdobyty 
sztandar proroka (mai. J. Rożen, 
1930) (6), obraz przedstawiający 
wyruszanie odsieczy dla Wiednia 
(mai. L. Piasecki, 1976) (7) 

zakrystii przede wszystkim 
póżnobarokowe lavabo z 1730 
r. i umieszczone ponad nim 
epitafium zwane „Pomnikiem 
dżumy”, które upamiętnia 
śmierć na tę straszliwą zarazę 
około 20 000 wiedeńczyków 
w 1679 r. i jest wyrazem wdzię
czności za szczególną opiekę, 
jaką Matka Boska Niepokalanie 
Poczęta otaczała w tym czasie 
pustelnię. Z tego czasu pocho
dzi szafa na szaty liturgiczne, 
która uchodzi za dzieło samych 
ojców kamedułów.
W zakrystii i korytarzyku ją po
przedzającym oraz w kaplicy 
znajduje się wiele zabytków 

pisany w noc poprzedzającą bi
twę i dzienniczek Jakuba So
bieskiego, zdjęcia buławy het
mana Mikołaja Sieniawskiego 
i zbroi hetmana Stanisława 
Jabłonowskiego. Jest tu też 
ozdobna szabla ofiarowana 
królowi po zwycięskiej bitwie, 
z wyrytymi podobiznami Stefa
na Czarneckiego, Stanisława 
Żółkiewskiego i Jana Zamoy
skiego oraz orłem i napisem: 
„Za Wiarę i Ojczyznę. Prowadź 
do boju. Venimus, vidimus, 
Deus vicit” - z jednej strony 
i z drugiej z wyrytym obrazem 
matki Boskiej Częstochow
skiej, napisem „Regina Polo- 

niae ora pro nobis. Jezus, Ma
ria” oraz portretem Jana III i na
pisem „Dextera Joannis vicit 
ad Viennam A.D. 1683". W za
krystii znajdują się też portreci
ki Józefiny i Jana Finsterle, tak 
zasłużonych dla uratowania 
kościoła na Kahlenbergu (dru
gi większy portret Józefiny za
wieszony jest w kościele).

Korytarzyk zdobią natomiast li
czne szkice (plan oblężenia 
Wiednia, fragmenty bitwy 
i obozu tureckiego, mapa ope
racji wojskowych) oraz obrazy. 
Wśród tych ostatnich na plan 
pierwszy wysuwa się kopia ob
razu Jana Matejki „Sobieski 
pod Wiedniem”, znajdującego 
się w muzeum watykańskim. 
Kopię malował Stokłosiński, 
(być może identyczny z J.K. 
Stokłosińskim, który restauro
wał obrazy w katedrze wileń
skiej), a ofiarował do kościoła 
przed 1907 r. Józef Dobrowol
ski. Jest tu też obraz „Jan III 
Sobieski” pędzla Juliusza Kos
saka z 1879 r.

Właściwy charakter panteonu 
narodowego ma dopiero kapli
ca Jana III Sobieskiego, nazwa
na tak dla upamiętnienia, że 
właśnie w niej odbyła się od
prawa dowódców wojskowych 
pod przewodnictwem króla, 
a następnie Jan III służył tu do 
mszy św„ odprawionej przed 
rozstrzygającą bitwą przez le
gata papieskiego Marco d’A- 
viano. Właśnie ten moment 
przedstawił na obrazie umiesz
czonym na lewej od wejścia 
ścianie Jan Henryk Rożen ze 
Lwowa w 1930 r„ gdy kaplica 
była odnawiana staraniem 
księży zmartwychwstańców 
i niektórych rodów polskich, 
których przodkowie brali 
udział w potrzebie wiedeńskiej. 
Ich to herby w liczbie 102 znaj
dują się wymalowane na pra
wej ścianie kaplicy, a pod 
wspomnianym uprzednio ob
razem umieścił artysta herby 
Jana III Sobieskiego oraz in
nych dowódców.

Rożen przyozdobił również ka
plicę dwoma innymi obrazami: 
na wprost wejścia znajduje się 
przedstawienie papieża Inno
centego XI, błagającego na klę
czkach, ze wzniesionymi ręko
ma o zwycięstwo dla sprzymie
rzonych. Z kolei nad wejściem 
do kaplicy znajduje się obraz 
przedstawiający polskiego ry
cerza, który na klęczkach skła
da wielki zielony sztandar Pro
roka u stóp trzech świętych: 
Józefa, Leopolda i Jana Kapis- 
trana (patronów kościoła na 
Kahlenbergu, Austrii i Ligi An- 
tytu reckiej).

Jest wreszcie w kościele na 
Kahlenbergu obraz króla Jana 
III na tle hufców wyruszających 
na wiedeńską wyprawę nama
lowany w 1976 r. przez Leszka 
Piaseckiego. Tak się tutaj prze
szłość przeplata z teraźniej
szością, wciąż żywo reagującą 
na Wiktorię Wiedeńską, odnie
sioną 300 lat temu przez sprzy
mierzone siły pod wodzą jed
nego z najwybitniejszych kró
lów polskich.

W artykule wymieniono tylko 
część kahlenberskich pamią
tek dawnych i współczesnych 
związanych z Odsieczą Wie
deńską i z Polską. A jest ich 
przecież więcej na Kahlenber
gu, są też rozsiane po Wiedniu. 
W katedrze Św. Stefana znaj
duje się rzeźba Jana III Sobie
skiego wkomponowana w wiel
ki pomnik hr. Ernesta Rudigera 
von Starkenberga, dowódcy 
obrony Wiednia. Jest tu też ta
blica pamiątkowa poświęcona 
Odsieczy. Jest wreszcie sie
demnastowieczny obelisk 
wzniesiony w Schwechat, pod 
Wiedniem, w miejscu spotka
nia Sobieskiego z cesarzem 
Leopoldem (przesunięty na no
we miejsce w związku z rozbu
dową lotniska). Był też szeroko 
przez Radę Miejską Wiednia 
omawiany projekt budowy na 
Kahlenbergu wielkiego pomni
ka - kolumny „na wzór zna
nych u Rzymian słupów zwy
cięstwa... z wewnętrznymi 
schodami", wysokiej na 40 m. 
Tylko że wiedza w kraju i roda
ków poza granicami o tych pa
miątkach i różnych poczyna
niach, z nimi związanych, tak 
polskich, jak i obcych jest 
wciąż niewielka i ulega zapom
nieniu.

Może zatem z okazji trzechset- 
nej rocznicy Odsieczy Wiedeń
skiej trwalszym pomnikiem od 
kolejnej płyty pamiątkowej by
łaby publikacja poświęcona 
pełnej inwentaryzacji polskich 
pamiątek lub z Polską związa
nych, awWiedniusięznajdują- 
cych oraz ich nieraz barwnym 
dziejom. Jest to choćby zada
nie dla Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami, które ma 
chlubną kartę opieki nad pol
skimi pamiątkami poza grani
cami kraju, a akcję taką mogło
by zainicjować, wciągając do 
niej takie placówki naukowe 
jak Instytut Sztuki Polskiej Aka
demii Nauk i Ośrodek Doku
mentacji Zabytków przy Minis
terstwie Kultury i Sztuki, aby 
nic, co zachowało się z naszej 
przeszłości, nie było nam obce.

Ryszard Brykowski
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z zagranicy

Budda 
się 

uśmiechnął...
Stromy, skalisty kanion 
układający się w kształt 
wielkiej podkowy. W dole 
niemal wyschły, kamienis
ty, górski potok Waghora. 
Ściany wąwozu sięgają 
chyba ponad stu metrów. 
Po jednej stronie spadzis
tego zbocza wykuta w ska
le wąska ścieżka łączy 29 
świątyń, które przez 900 lat 
(II w.p.n.e.-VII w. n.e.) pra
cowicie drążyli w kamieniu 
mnisi buddyjscy. Po dru
giej stronie zaś urwisty cy
pel ze wzgórzem porośnię
tym gęstymi zaroślami do
pełnia scenerii, jakby żyw
cem przeniesionej z po
czątku ubiegłego wieku. 
Z tego miejsca rozpoczęła 
się nowożytna historia 
Adżanty i jej turystyczna 
kariera. To tutaj 160 lat te
mu kilku oficerów brytyj
skich będąc na polowaniu 
zapędziło się za uciekają
cym tygrysem. Ze zbocza 
półkolistego cypla zoba
czyli na wpół zasypane 
i zarośnięte gęstą roślin
nością groty. Ciekawość 
kazała im zbadać znalezi
sko. To, co odkryli zdumia
ło ich, zaskoczyło i za
chwyciło. Zapomniane od 
ponad tysiąca lat jaskinie 
zawierały najsłynniejsze 
w Indiach malowidła ścien
ne, uważane dziś za jeden 
z prawdziwych cudów sta
rożytnego świata, należą
ce do najlepszych dzieł 
malarskich ze wszystkich 
cywilizacji starożytnych. 
Te skalne arcydzieła po
wstały w czasach, gdy reli- 
gia buddyjska przeżywała 
swój największy rozkwit 
w Indiach. Wraz z jej upad
kiem jaskinie poszły w za
pomnienie.

Zespół dwudziestu dziewięciu 
wykutych w stromej skarpie 
świątyń to wihary (klasztory) 
i czajtje (świątynie). Każda wi- 
hara składa się z centralnej sali, 
gdzie znajduje się posąg Bud
dy oraz z wielu cel służących za 
mieszkanie mnichom. Wię
kszość świątyń jest tak skon
struowana, że strumień natu
ralnego światła wpada do środ
ka zawsze o pewnej porze dnia. 
Zarówno fasady, jak i wnętrza 
tych świątyń są dekorowane 
rzeźbami, a na ścianach znaj
dują się freski, których niepow
tarzalne piękno, świeżość kolo
rów i wyrazistość rysunku prze
trwały do naszych czasów.
Jak to się stało, że koloryt obra
zów zdumiewa i porywa każde
go po przeszło tysiącu lat? Nie
wątpliwie przyczyniła się do te
go ciekawa i oryginalna techni
ka malowania fresku. Ściany 

najpierw czyszczono łupiną 
orzecha kokosowego, a nastę
pnie pokrywano warstwą gliny 
zmieszanej z ryżowymi łuska
mi, krowim nawozem, włosiem 
bydlęcym i końskim; potem po
wlekano białym gipsem. Od tej 
chwili ściana była gotowa do 
naniesienia szkicu kompozycji. 
Wykonywano go za pomocą 
specjalnych, cienkich pędzel
ków (lekhani), a następnie na
kładano kolory. Dziś najcieka
wsze i najlepiej zachowane ma
lowidła zawierają groty: 1,2,16 
i 17. Panuje w nich mrok roz
świetlany tylko lampą prze
wodnika lub światłem elektry
cznym.
Chociaż freski Adżanty pow
stały dla celów religijnych, to 
zawierają one raczej treść 
świecką i przekazują wiele 
szczegółów z życia starożyt
nych Indii. Ściany pokrywają 

obrazy i sceny umieszczone 
bez tematycznej kolejności.

i

1. Adżanta-stroma ściana kanino- 
nu z wykutymi klasztorami i świąty
niami
2. Ulubionym tematem artystów 
z Adżanty była postać kobieca

(zdjęcia: D.W. Sieczko) 

Przedstawiają one: eleganckie 
wnętrza pałaców, parady, sce
ny polowań, uczty, ozdobione 
drogimi klejnotami księżniczki, 
damy w haremach, władców 
udzielających audiencji lub za
bawiających się grą w kości, 
orszaki dworzan, kupców na 
rynkach, zagraniczne posels
twa, tancerki, kulisów dźwiga
jących ogromne ciężary, żebra
ków, tłum, w którym mieszają 
się piesi, jeźdźcy i słonie. Na 
freskach nie zabrakło nawet 
zwierząt - wśród postaci ludz
kich skaczą małpy, kroczą 
dumnie pawie, wiją się święte 
węże.
Najbardziej znaną kompozycją 
spośród arcydzieł Adżanty jest 
postać bothisattwy Padmapa- 
niego, trzymającego w prawej 
ręce biały kwiat lotosu (pad- 
ma). Bothisattwa w religii bud
dyjskiej jest symbolem absolut
nej doskonałości, zarówno du
chowej, jak i cielesnej. Przybie
ra więc postać bardzo urodzi
wego młodzieńca. Ciało wygię
te w ulubionej przez indyjskich 
artystów pozie, zwanej tribhan- 
ga, wyraża boski spokój, łagod
ność, dobroć, obojętność na 
powaby ziemskiego życia. Ota
czają go aspary - duchy opie
kuńcze.
Najbardziej ulubionym tema
tem nieznanych artystów 
z Adżanty jest postać kobieca, 
odziana skąpo, ale strojnie, tyl
ko w przepaskach. Często 
przedstawiona przy codziennej 
toalecie, odpoczynku, plotku
jąca, siedząca, stojąca, zawsze 
z rodzajem zdziwienia podob
nego do trwogi, radości, gnie
wu, miłości. Księżniczki, damy
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dworu, służki - setki postaci 
kobiecych. Najpiękniejszą 
z nich jest wyniośle królewska 
„Czarna księżniczka”. Jest to 
jedno z lepszych przedstawień 
kobiety w Adżancie. Szczegóły 
drobiazgowo cyzelowane jak 
np. bardzo realistyczny wykrój 
oczu, brąz tęczówek, czerwone 
kropki w kątach oczu. Włosy 
pokazują nie tylko bogatą wyo
braźnię, lecz także wspaniałą 
sztukę fryzjerską, zaś kolia zby
tek i sztukę jubilerską. Szcze
gólnie piękna jest korona z pe
reł i cudownym ornamentem 
szafirów pośrodku. Gracja 
i elegancja szczegółów deko
racyjnych czyni „Czarną księż
niczkę” królową Adżanty.
Malowidła religijne przedsta
wiają sceny związane z życiem 
Buddy i obrazki z jego po
przednich wcieleń (dżataki). 
Mitologia dotycząca Oświeco
nego jest bardzo bogata, a naj
więcej podań odnosi się do te
go okresu jego życia, kiedy po 
porzuceniu dworu książęcego 
zrezygnował ze szczęścia ro
dzinnego, zostawił młodą żonę 
i nowo narodzonego syna i od
dał się poszukiwaniu prawdy, 
prowadząc żywot ascety-pątni- 
ka. Do tego nawiązuje najbar
dziej wymowne malowidło, na
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którym pełen łagodności Bud
da, nie rozpoznany przez włas
ną żonę i syna, prosi swych 
najbliższych o codzienny, jał- 
mużniczy chleb. Uwagę przy
ciągają też inne sceny obrazu
jące narodziny Buddy, proroka 
kontemplującego pod drze
wem bodhi, opuszczającego 
dom, itd.
Rzeźby Adżanty nie są szcze
gólnie osobliwe, niemniej 
ogromnie ciekawy jest posąg 
Buddy w grocie pierwszej. 
Wielki Mistrz pogrążony w me
dytacji, przedstawiony jest 
w pozycji nauczającej, obraca
jący koło życia. Jego prawa 
dłoń zwrócona na zewnątrz uj
muje kciukiem i wskazującym 
palcem palec środkowy lewej 
ręki. Budda siedzi na tronie ze 
skrzyżowanymi nogami tak, że 
stopy spoczywają na udach 
piętami do góry, włosy ma ze
brane na czubku głowy w ro
dzaj koka-ushnisha, na czole 
guz-urnę, poza głową znajduje 
się aureola-raphamandala, 
długie uszy są wyciągnięte zwi
sającymi kolczykami. Turysta 
wchodzący do jaskini doznaje 
niesamowitego uczucia. Nagle, 
z ciemności wyłania się posąg 
Buddy. Olbrzymia rzeźba drga, 
oblicze proroka ożywa, kąciki 
ust unoszą się do góry. Na twa
rzy Nauczyciela pojawia się 
uśmiech. To nieprawdopodob
ne, ale ... Budda się uśmiech
nął! Po chwili uśmiech znika. 
Czyżby Nauczyciel zagniewał 
się na śmiałka przerywającego 
mu wielowiekową zadumę? 
Nastrój zmienia się. Twarz tę
żeje, nabiera powagi i zamyśle
nia. Wydaje się, że Budda za 
chwilę otworzy usta i rozpo- 
cznie głoszenie nauk. Ale to 
tylko złudzenie. Te zaskakują
ce w pierwszej chwili efekty wy
wołuje przewodnik, zręcznie 
manipulując chybotliwym pło
mieniem swej lampki.
Koniec zwiedzania. Turyści wy
chodzą na światło dzienne. Po
dziwiając Adżantę, gdzie trzy 
sztuki - malarstwo, rzeźba i ar
chitektura stworzyły tak piękną 
całość, myślimy o jej twórcach. 
O tysiącach anonimowych, 
cierpliwych mnichów, którzy 
niewielkim dłutkiem i młotecz
kiem drążyli w skale kawałek 
po kawałku. Chcieli, aby ich 
dzieło przetrwało wieki. Itak się 
stało...

Dorota i Witold Sieczko

Gruba 
Małgorzata 
w Tallinnie

Tallinn po raz pierwszy został na
niesiony na karty mapy świata przez 
arabskiego geografa Idrisiego 
w 1154 r. Początkowo była to osada 
targowo-portowa, po opanowaniu 
Estonii przez Duńczyków została 
przekształcona w miasto zwane 
przez nich Rewelem, które od 1248 
r. posiada niemieckie prawa miej
skie i stało się pełnoprawnym 
członkiem związku miast targo
wych - Hanzy. Otrzymane w 1346 r. 
prawo do prowadzenia handlu 
z Nowogrodem spowodowało, że 
miasto stało się jednym z najważ
niejszych portów północnej części 
Bałtyku, uzyskując z tytułu opłat 
tranzytowych ogromne dochody. 
Jego bogactwo, jak i strategiczne 
położenie sprawiły, że Tallinn 
w swojej historii był pod panowa
niem Danii, zakonu Kawalerów Mie
czowych i Szwecji. W rezultacie 
wojny północnej Estonia wrazzTal- 
linnem od 1710 r. przypadła Rosji.

Położone na powierzchni 28 ha 
miasto było bronione murami z po
tężnymi 44 basztami, z których po
zostało 26. W tym systemie obro
nnym dużą rolę odgrywał znajdują
cy się przy samym porcie kompleks 
fortyfikacyjny zwany już od 1359 r. 
Wielką Bramą Morską. W wyniku 
rozpoczętych w 1510 r. prac zespół 
ten gruntownie przebudowano. 
Wykonano wówczas nową bramę 
z piękną zachodnią basztą i artyle
ryjską basteją Rozenkranza - od 
pierwszej połowy XIX w. zwaną Gru
bą Małgorzatą - wraz ze wschodnią 
ścianą murów biegnącą do baszty 
Stóltinga. Sama basteja to stosun
kowo niewysoka, kolista budowla 
o średnicy 24 m, której ściany do- 
iChodzą do 4,7 m grubości. Pierwo
tnie mieściła cztery kondygnacje 
ganków strzelniczych i zwieńczona 
była machikułowym krenelażem 
(blankami) na wspornikach, roze
branym w XVII w.
Wielkość, jak i charakter bastei po
wodował, że była ona otwarta od 
góry, posiadając jedynie wewnętrz
ny daszek nad gankiem. Grubą Mał
gorzatę zbudowano, jak i większość 
tallińskich budowli, z miejscowych 
wapiennych ciosów kamiennych.

1. Basteja zwana Grubą Małgorzatą z XVI 
w.
2. Z prawej strony Gruba Małgorzata, 
z lewej baszta Stóltinga, połączone mu- 
rem ze strzelnicami
3. Wnętrze Grubej Małgorzaty zaadapto
wane na Muzeum Morskie

(zdjęcia: A. Wawrzeńczak)

Na budowli zachowała się piękna 
płyta kamienna z datą 1529 upa
miętniającą zakończenie prac bu
dowlanych, prowadzonych przez 
specjalnie sprowadzonego z Muns
ter kamieniarza i majstra budowla
nego Gerta Koningka.
Bastion ten stanowiący znaczący 
element w systemie obronnym 
miasta był później kilkakrotnie 
przebudowywany. Wraz z upowsze
chnieniem broni palnej w blankach 
murów wykonano wąskie otwory 
strzel nicze. W XVIII w., kiedy z mias
ta zdjęto obowiązek budowy umoc
nień, basteja przeszła do dyspozycji 
władz inżynieryjnych Tallinna i zo
stała przekształcona na składy han
dlowe. W początku XIX w. zanie
dbana, popadła w ruinę. W latach 
późniejszych umieszczono w niej 
magazyny, a następnie obiekt za
mieniono na więzienie, czynne do 
1917 r. W czasie prac budowlanych 
prowadzonych w 1938 r. basteja 
uzyskała nowy wygląd.
W 1978 r. rozpoczęte zostały kom- 
plesowe prace konserwatorskie, 
prowadzone przez polskie przed
siębiorstwo Pracownie Konserwa
cji Zabytków. Zgodnie z założoną 
funkcją obiekt został adaptowany 
na Muzeum Morskie. Spowodowało 
to konieczność podziału wnętrza na 
poszczególne kondygnacje, wpro
wadzenia komunikacyjnej klatki

3

schodowej, a także przykrycia ca
łości stropodachem ukrytym w bry
le budynku. Mimo wprowadzenia 
tych współczesnych, pierwotnie nie 
istniejących a niezbędnych do dzia
łalności muzealnej elementów, 
dzięki ich ażurowości i neutralności 
- wnętrze obiektu przeznaczone na 
ciąg ekspozycyjny nie utraciło nic 
ze swojego pierwotnego charak
teru.
Prace te, zakończone w 1980 r., są- 
dzięki wyczuciu projektantów i wy
siłkowi załóg realizujących to zada
nie - jednym z przykładów wzoro
wej adaptacji budowli zabytkowej 
do współczesnej funkcji, szczegól
nie trudnej w wypadku muzealnic
twa. Są one dobrą wizytówką pol
skich konserwatorów, którzy po
zostawili w Tallinnie trwały ślad 
w dziele przywracania dawnej 
świetności obiektom zabytkowym 
tego wspaniałego miasta.

Andrzej Wawrzeńczak
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falsyfikaty?
W ramach emitowanej 
przez TV w latach 
70-ych bardzo udanej 
serii programów muzy
cznych pt. „Żywoty in

strumentów” Janusza
Cegietły zaprezentowany został olifant 
czyli rodzaj rogu myśliwskiego z kości 
słoniowej, należący niegdyśdo króla Jana 
III Sobieskiego. Bogato zdobiony i opa
trzony płaskorzeźbionym wizerunkiem 
tego króla znajdował się w czasie przygo
towywania programu TV w zbiorze instru
mentów muzycznych Muzeum Narodo
wego w Pradze czeskiej. W katalogach 
i albumach opisany jest jako Oliphant
belonging to the Polish King Jan Sobie
ski, 1683 . Przesłanką do uznania olifanta
za własność króla Jana była znajdująca 
się pod wizerunkiem monarchy inskryp
cja: Joannes Sobieski /Rex Polon, et 
M.D.L. MDCLXXXIII.

Zbiegiem okoliczności w 1975 r. miałem 
okazję obejrzeć podobny instrument 
(długość 78 cm) u pewnego nowojorskie
go kolekcjonera Polaka, który nabył oli
fant u miejscowego antykwariusza, jako 
przedmiot pochodzący z dworu Augusta 
II. Do Stanów Zjednoczonych miał on tra
fić drogą zakupu od bliżej nieokreślone
go, zubożałego arystokraty środkowoeu
ropejskiego, w latach 50-ych. Bogaty pro
gram dekoracji snycerskiej obejmuje sce
ny myśliwskie (polowanie na niedźwie
dzia i jelenia), wizerunki królów: Zygmun
ta III, Jana Kazimierza i Jana Sobieskiego, 
oraz motywy heraldyczne: orła polskiego 
z herbem Wettinów. Jest to program od
mienny w porównaniu z olifantem pra
skim, gdzie przeważają panoplia (motyw 
dekoracyjny z krzyżujących się elemen
tów uzbrojenia). Pozostałą powierzchnię 
rogu pokrywa dekoracja o charakterze 
roślinnym z rautami (motyw dekoracyjny 
o kształcie szlifowanego diamentu). Te 
elementy, jak również pomysł dekoracyj
nego rozwiązania węższej części rogu 
(zadęcia) przez nadanie mu postaci pyska 
zwierzęcego trzymającego ustnik, są ana
logiczne u rogów znajdujących się 
w zbiorach europejskich; np. w Musikhis- 
toriska Museet w Sztokholmie - róg nie
miecki z XVII w. Szerszy koniec rogu (roz- 
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trąb) zakończony jest splotem liści mięk
kiego akantu, podobnie jak w rogu sztok
holmskim.

Po obejrzeniu olifanta znajdującego się 
w Nowym Jorku zrodziła się myśl - co było 
sprawą naturalną - poinformowania śro
dowiska polskiego o istnieniu kolejnej, 
nieznanej pamiątki narodowej. Wątpli
wości co do rzeczywistego charakteru 
tych „pamiątek" zrodziły się w trakcie 
wstępnych badań historycznych i porów
nawczych.

Wyniki tych badań są wręcz zaskakujące. 
Trzeba zacząć od przypomnienia trzech 
znanych rogów myśliwskich Augusta II ze 
zbiorów Szaniawskiego, które znalazły 
się na wystawie starożytności, zorganizo
wanej w Warszawie w 1882 r., o czym 
doniósł „Tygodnik Ilustrowany” (nr 3, 
1882). Rozmaite wzmianki o rogach po
chodzących z dawnych wieków, a naj
częściej z czasów Jana Sobieskiego lub 
saskich, pojawiają się w prasie polskiej od 
połowy XIX w. Najwcześniejsza pochodzi 
z „Gazety Codziennej” nr 111 z 1855 r. 
i dotyczy rogu z kości słoniowej, który 
należał do któregoś z Sasów, a wtedy był 
częścią zbioru Zatorskiego w Galicji. Tej 
wiadomości towarzyszy druga o rogu my-
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śliwskim z 1212 r. (!) należącym do Padle- 
wskich w Libertowie. Wkrótce potem po
jawiło się w „Kurierze Warszawskim" nr 
143 z 1859 r. znamienne doniesienie 
o charakterze reklamowym magazynu 
i wytwórni instrumentów dętych Wernitz 
w Warszawie: W magazynie p. Wernitz, 
przy ulicy Krak. Przedm., obok poczty, 
znajduje się bardzo ciekawy historyczny 
przedmiot. Jest to róg myśliwski 35 cali 
długi (86,4 cm) z kia słoniowego, artysty
cznie piękną wypukłą rzeźbą ozdobiony. 
Przy grubszym końcu w pierwszym od
dziale, na stronie wypukłej widzimy tarczę 
wywijaną, z herbem rodziny Sobieskich 
i nad nią (w drugim oddziale), drugą tar
czę z cztero-dzielnym herbem Królestwa 
Polskiego, w którego środku jest znowu 
herb Sobieskich, a nad temi dwiema 
wznosi się dużyJagielloński orzeł otoczo
ny trofeami wojskowymi. Na przeciwnej 
wklęsłej stronie tego oddziału, jest wzo
rowo zrobiony portret Jana III go, a pod 
nim, na wstędze łacińskimi zgłoskami na
pis: Joannes Sobieski Rex Polon. Trzeci 
oddział, zajęty jest trofeami zdobytemi na 
Turkach pod Wiedniem. Oddział czwarty 
przedstawia konia, duszonego przez wę
ża, którego bronią lew, pies itp. Koniec 
cieńszy, stanowi głowa rohu tego i przed
stawia jakiegoś łuską pokrytego zwierzę
cia. Może miłośnicy Starożytnictwa ze- 
chcą to obejrzeć.
W kilkadziesiąt lat później (1882 r.) tenże

3

1. Tzw. olifant króla Jana III w Muzeum Naro
dowym w Pradze
2. Tzw. olifant króla Jana III (Sóbranije Muzy
kalnych Instrumentów, Leningrad)
3. Portret króla z inskrypcją na olifancie lenin- 
gradzkim
4. Godło państwowe na olifancie leningradz- 
kim
5. Tzw. olifant Augusta III ze zbiorów prywat
nych w Nowym Jorku
6. Rogi myśliwskie z czasów Augusta II ze 
zbiorów Szaniawskiego
7. Tzw. olifant Augusta II (Sóbranije Muzykal
nych Instrumentów. Leningrad)
8. Róg myśliwski ze zbiorów W. Łozińskiego 
w Kuńkowicach
(zdjęcia: 2. 3, 7 - B. Vogel, 5 ~ J. Gotos. 8 -

Z. Dubiel) 
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„Kurier Warszawski" zamieszcza nastę
pującą intrygującą wiadomość: Pamiątka 
po Janie Sobieskim. W Tower of London 
w zbiorze rozmaitych pamiątek i dzieł 
sztuki znajduje się między innemi róg 
myśliwski z następującym napisem:„ Ivo
ry hunting horn, richly, carved and having 
among the decorations a portrait of king

s

8

6

Sobieski. From the collection ofW. Knigst 
(Knight?) Esq. ” Rzeźba na kości słonio
wej przedstawia sceny myśliwskie. Z jed
nej strony znajduje się myśliwy na koniu 
z wzniesioną do góry włócznią, z drugiej 
widzimy popiersie brodatego turka, 
w którym trudno dopatrzeć podobieńs
twa do znanego oblicza oswobodziciela 
Wiednia pomimo, że pod tern popiersiem 
wyrzeźbione jest wyraźnie nazwisko So- 
biesky. Możeby który z miłośników prze
szłości zechciał zbadać, jaką drogą zaby
tek ten dostał się do londyńskiego 
muzeum.

Następna, w porządku chronologicznym, 
jest relacja „Kuriera Warszawskiego” (nr 
189, 1892 r.) z wystawy muzycznej 
w Wiedniu, gdzie wystawione zostały 
m.in. rogi ze słoniowej kości ozdobione 
portretami. Mniej więcej w tym samym 
czasie podobny róg z hebanu i kości sło
niowej. pochodzenia polskiego znajduje 
się w zbiorach Władysława Łozińskiego 
w Kuńkowicach2.

Jak wynika z powyższych opisów rogi te 
były bardzo podobne, czy wręcz identycz
ne z tymi, które zachowały się do naszych 
czasów. Zbieżne są zwłaszcza cechy in
strumentu ze składu Wernitza z olifantem 
praskim. Drobne różnice wynikające być 
może z błędnej interpretacji detalu (np. 
w jednym wypadku koń, w drugim jedno
rożec; podobnie: wstęga - kartusz) nie 
mają większego znaczenia.

Na szczególną uwagę zasługują olifanty 
znajdujące się w Leningradzie, ponieważ 
mogą być pomocne w rozwikłaniu zagad
ki pojawienia się tak stosunkowo licznej 
grupy analogicznych przedmiotów3. Klu

czowe znaczenie ma zwłaszcza ten, który 
przypisuje się Sobieskiemu4 (w Ermitażu). 

Niemal metrowej długości (91 cm) jest 
prawie identyczny pod względem dekora
cji rzeźbiarskiej z olifantem praskim (od
mienne są tylko niektóre drugorzędne de
tale), Napis na nim głosi: JOANNES SO
BIESKI III D.G. REX POLONIE ET MD. 
LITHYN, MDCLXXXIII. Natomiast drugi 
z pary rogów (88 cm) znadujący się w In
stytucie Teatru, Muzyki i Kinematografii 
opatrzony jest następującą inskrypcją: 
REX AUGUSTUS II POLONIAE et M D L. 
1697. I tu - podobnie jak na olifancie 
„nowojorskim” jest herb Wettinów, ale 
ponadto wizerunek króla.

Pierwsze wątpliwości nasuwają się już 
przy zapoznan i u się ze zg romadzonymi tu 
informacjami. Nieufność budzi zwłaszcza 
liczba tych olifantów. Po prostu jest ich za 
dużo i są zbyt do siebie podobne. Pro
gram dekoracji snycerskiej niektórych za
krawa wręcz na powielenie jednego wzo
ru, z mniejszymi lub większymi modyfika
cjami. Założyć by więc można, iż albo 
istnieje lub istniał w każdej grupie (tzn. 
„saskiej” i „sobieskiej”) jeden róg auten
tyczny, albo wszystkie one były dziełem 
późniejszych warsztatów wychodzących 
naprzeciw społecznemu zapotrzebowa
niu na takie pamiątki. O tym, że mamy do 

czynienia przynajmniej z dwoma warszta
tami, z tego jednym zdecydowanie niepo
lskim, zdaje się świadczyć pisownia na
zwiska Sobieski. Dwukrotnie stwierdzona 
końcówka „sky” nie mogła chyba wyjść 
z warsztatu warszawskiego; historycy 
sztuki przypuszczają, że był to warsztat 
drezdeński.

Interpelowani w sprawie autentyczności 
olifantów przechowywanych w Pradze 
i Nowym Jorku historycy sztuki: Ewa 
Smulikowska i Andrzej Fischinger skła
niali się raczej w kierunku stwierdzenia 
ich nieautentyczności, wskazując na ek
lektyczne cechy ornamentów oraz na ana
logie w postaci innych regaliów wykona
nych w XIX w. jak np. tzw. berło Królowej 
Jadwigi znajdujące się w zbiorach 
wawelskich5. W tej sytuacji konieczne bę
dzie dokładniejsze zbadanie samych ro
gów oraz okoliczności, w jakich znalazły 
się na rynku antykwarskim lub w zbiorach 
muzealnych. Nieodzowne przy tym bę
dzie ustalenie, jaką drogą instrumenty te 
trafiły do muzeów w Pradze, Leningradzie 
i Tower of London.

Jeżeli hipoteza o nieautentyczności znaj
dzie potwierdzenie, zmniejszy się znacz
nie wartość i ranga tych zabytków. Mimo 
zdementowania ich powiązania z polskim 
dworem królewskim pozostaną owe oli
fanty cennymi dziełami sztuki instrumen- 
tarskiej i zdobniczej pierwszej połowy XIX 
w. Pozostaną też świadectwem nostalgi
cznej tęsknoty społeczeństwa polskiego 
za czasami świetności i prób podtrzyma
nia uczuć patriotycznych po utracie nie
podległości, choćby przy pomocy takich 
„fabrykowanych” pamiątek, pasujących 
jak ulał do Świątyni Sybilli i jej później
szych naśladownictw6.

Jerzy Gołos

Przypisy
1. A. Buchner, Musical Instruments Through the 
Ages, London 1956, il. 159-161.
2. A. P o I i ń s k i Dzieje muzyki polskiej w zarysie. 
Lwów 1907, s. 4 (fot.). Zdpełnie inny, nieozdobny, jest 
olifant w Zbiorach Czartoryskich Muzeum Narodowego 
w Krakowie.
3. Katalog muzykalnych instrumentów, Leningrad 
1972, s. 48. nry: 192 i 193.
4. Uzyskane dzięki uprzejmości dr. Beniamina Vogla, 
za zgodą dyrekcji zbioru, za co wyrażam głęboką wdzię
czność.
5. Doc. dr A. Fischingerowi składam niniejszym uprzej
me podziękowanie za udostępnienie berła i cenne spos
trzeżenia dotyczące rogów: praskiego oraz nowojor
skiego.
6. Już po oddaniu tego artykułu do druku nadszedł list 
z The Armouriers, H.M. Tower of London: Dear Dr. 
Golos! The ..Sobieski" ivory horn is still in the Armou
ries collection, inventory number XVIII-30. and I enclose 
a photocopy of its current (unpublished) Armouries 
catalogue entry. As this entry states, the horn was 
bought by the Armouries at the sale of the Knight 
collection in 1848. I have measured the horn, and I find 
its dimensions to be these: lenght - 24 1/4 inches (1062 
mm), width at bell-end (which is elliptical) 3 /2 by 3 
inches. Unfortunately there is no photograph of this 
horn available at the present time. Yours sincerely. 
Gream Rimer. Research Assistant. Jak z tego wynika, 
róg nadal jest w zbiorach Tower, z tym że został on 
trafnie datowany w katalogu na początek XIX w. Brak 
zdjęcia uniemożliwia porównanie tego rogu z pozosta
łymi. Dotąd nie odezwała się dyrekcja Muzeum Narodo
wego w Pradze interpelowana w podobnej sprawie.
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Kraków - 
pamiątki Wiktorii 
Wiedeńskiej

Kraków był miastem szczególnie bliskim królowi Jano
wi III w czasie wyprawy wiedeńskiej. Stąd - po przygo
towaniach - wyruszył z wojskiem, uroczyście żegnany 
przez mieszkańców miasta, w dniu 15 sierpnia 1683 r. 
Tutaj królowa Marysieńka oczekiwała wiadomości z 
teatru wojny i powrotu najbliższych - małżonka i syna. 
W Krakowie przebywali dostojnicy świeccy i duchowni

oraz nuncjusz papieski, a we wszystkich kościołach zanoszono modły i 
odprawiano błagalne procesje. Jedna z nich, szczególnie uroczysta, od
bywała się w dniu bitwy wiedeńskiej, o czym dowiedziano się dopiero 
później. Do Krakowa król skierował posła z radosną nowiną o zwycięstwie, 
a także ów pamiętny list do królowej „spod namiotów wezyrskich", pisany 
nocą, zaraz po bitwie.
Powracającemu monarsze miasto zgotowało wspaniałe powitanie. Koś
cioły rozbrzmiewały modłami, tym razem dziękczynnymi. Pomyślano także 
o specjalnych fundacjach wotywnych w formie budowli sakralnych, zwią
zanych z Wiktorią Wiedeńską. Trzy takie krakowskie fundacje będą przed
miotem niniejszego artykułu.
Do gotyckiego kościoła dominikanów o wczesnośredniowiecznej metryce, 
przylega od południa barokowa kaplica p. w. Matki Boskiej Różańcowej. 
Kaplica ta stanowi najbardziej okazałą na terenie Krakowa, zachowaną do 
dnia dzisiejszego, architektoniczną pamiątkę zwycięstwa króla Jana III pod 
Wiedniem 12 września 1683 r. Jest to właści-

2. Wnętrze kaplicy Różańcowej (fot. J. Samek)

wie osobny, niewielki kościółek z zakrystią, po
łączony z główną świątynią sporym przed
sionkiem, skąd prowadzi do niego jedyne 
wejście.
Kaplicę wzniesiono w latach 1685-1688, stara
niem księży - Laurentego Sadowskiego i Atana
zego Ciężkiewicza, przy współudziale krakow
skiego mieszczaństwa, które nie szczędziło dat
ków, darów i hojnych zapisów testamentowych. 
Przystępując do budowy tej kaplicy wykorzysta
no istniejącą od drugiej połowy XV w. kaplicę 
Zwiastowania. Prace budowlane trwały trzy lata 
i w 1688 r. uroczyście wprowadzono do kaplicy 
cudami słynący obraz Matki Boskiej Różańco
wej - Madonny Zwycięskiej, o czym mówi nota 
z dnia 21 września tego roku w księdze Bractwa 
Różańcowego. Przypomnijmy, że obraz ten jest 
kopią obrazu Matki Boskiej Śnieżnej z rzymskiej 
bazyliki Santa Maria Maggiore i został przywie
ziony z Ital ii około 1600 r., a następnie ofiarowa
ny krakowskim dominikanom przez kardynała 
Bernarda Maciejowskiego.

Kaplicę, która już w ciągu pierwszych lat istnie
nia stała się sanktuarium maryjnym, zbudowa
no na rzucie krzyża greckiego o krótkich, pros
tokątnie zamkniętych ramionach. Na przecięciu 
ramion krzyża, wsparta na dość masywnych 
czterech filarach, wznosi się kopuła na penden- 
tywach, zamknięta od góry ośmioboczną latar
nią. Ramiona krzyża przesklepione kolebkowo, 
przechodzą w półkopuły z pendentywami. Fila
ry podtrzymujące kopułę opięte są pilastrami 
kompozytowymi, parzystymi, dźwigającymi bel
kowanie, które w ramionach krzyża zostało zre
dukowane do profilowanego gzymsu. Na osi 
pilastrów, nad gzymsem, parzyste gurty tworzą 
arkady, otwierające środkową część wnętrza 
w kierunku ramion krzyża. Architektura zewnę
trzna budowli jest skromna. Elewacje wykona
ne z cegły zostały otynkowane, z wyjątkiem 
kamiennych ciosów w dolnych partiach ścian. 
Narożniki zaakcentowano parzystymi, toskań
skimi pilastrami wspartymi na wysokich coko
łach, a dźwigającymi trójkątny naczółek. Kopu
łę częściowo wtopiono w dach kryty dawniej 
gontem, a obecnie blachą miedzianą.
Zachował się regestr przychodów i wydatków 
związanych z urządzaniem wnętrza nowej ka
plicy, który zaczęto prowadzić w 1689 r. Mówi 
on o ukończeniu ołtarzy bocznych, ułożeniu 
posadzki, o wykonaniu ołtarza głównego i stall. 
Czynni tutaj byli: stolarz Mikołaj Rozowidło oraz 
snycerze Wawrzyniec i Jędrzej. W 1690 r. zaku
piono obicie na ściany i rozpoczęto budowę 
organów. Mechanizm (pozytyw organowy) spo
rządził Bartłomiej Juszkowicz, a dekorację 
wspomniany snycerz Jędrzej. Złocenia i polero
wania wykonał złotnik Wojciech Kantor. Urzą-

1. Plan kaplicy Matki Boskiej Różańcowej przy 
kościele dominikańskim w Krakowie: 1 - kapli
ca, 2 - przedsionek, 3 - zakrystia, 4 - prezbite
rium kościoła, 5 - kaplica Myszkowskich, 6 - 
południowa nawa kościoła (rys w Jankowski) 

dzanie to zakończono w 1690 r. Ustawione 
wówczas ołtarze nie przetrwały do naszych cza
sów, zachował się natomiast chór muzyczny 
o wklęsło-wypukłej formie parapetu. Obecne 
ołtarze, późnobarokowe, wykonane z czarnego 
marmuru z dekoracją stiukową, podobnie jak 
marmurowa balustrada z kutą bramką przed 
głównym ołtarzem, pochodzą z drugiej połowy 
XVIII w.
W ołtarzu głównym znajduje się szczególnie 
czczony obraz Madonny Różańcowej. Józef 
Mączyński w „Pamiątce z Krakowa”, jednej 
z najdawniejszych publikacji poświęconych za
bytkom tego miasta i jego okolic (wyd. 1845 r.), 
pisze: Trzy tu znajdują się ołtarze. IV środko
wym z marmuru wyrobionym, na tle srebrnym 
z kopalń olkuskich, jest obraz Najświętszej Ma
ryi... obraz ten jest w Rzymie malowany, od 
Klemensa papieża poświęcony i odpustami na
dany...
Analizując rzut i konstrukcję kaplicy oraz jej 
usytuowanie, możemy przypuścić, że została 
ona dobudowana do średniowiecznej kaplicy 
Zwiastowania, położonej zapewne na zamknię
ciu południowej nawy kościoła. Dawną kaplicę 
zamieniono przy tym na przedsionek. Kompo
zycja architektoniczna kaplicy Różańcowej 
oparta na rzucie krzyża odzwierciedla treść 
ideową fundacji, upamiętniającej zwycięstwo 
chrześcijańskiego oręża nad pogańskim najeź
dźcą-„in hocsigno vinces"; znak krzyża w pla
nie kaplicy jest znakiem zwycięstwa.
Warto dodać, że - jak relacjonuje J. Mączyński - 
w krakowskim kościele dominikanów znajdo
wały się jeszcze inne pamiątki związane z wy
prawą wiedeńską króla Jana III. Nad cyborium 
przy ołtarzu głównym widniał obraz Madonny 
malowany na drewnie, który jest pamiątką his
toryczną ... po Janie Sobieskim. Przed tym obra
zem, według tradycji, król w dniu walki pod 
Wiedniem podczas... mszy... krzyżem leżał i bło
gosławieństwo odbierał. Natomiast w prezbite



rium, nad stallami wisiały wielkie obicia, zdoby
ty lup pod Wiedniem, dar Jana Sobieskiego, 
który niemi przekazać pragnął swą przyszłości 
wdzięczność za odebrane tu błogosławieństwo, 
tak w skutkach błogie.

Druga z fundacji sakralnych nie dotrwała do 
naszych czasów. Fundatorem jej był Jan Sro
czyński, przedstawiciel miejskiego patrycjatu 
Krakowa, wójt wyższego prawa magdeburskie
go. Zgodnie z tradycją brał on udział w wypra
wie, a po szczęśliwym powrocie - ex voto - 
odnowił i przebudował średniowieczny kościół 
Św. Krzyża na Kleparzu, zwany słowiańskim, 
zniszczony przez pożar w 1655 r. Kościół ten 
wzniesiono staraniem pary królewskiej, Jadwigi 
i Jagiełły, pod koniec XIV w., z przeznaczeniem 
dla benedyktynów obrządku słowiańskiego, 

wów. Podział wertykalny akcentowały zdwojo
ne pilastry, w dolnej kondygnacji toskańskie, 
wgórnej kompozytowe. Zmieniono wykrój i roz
miary otworów okiennych, zgodnie z wymoga
mi sztuki baroku. Na osi fasady znajdował się 
boniowany, barokowy portal wejścia głównego. 
Fasada przypomina rozwiązanie architektoni
czne zastosowane przy sąsiednim kościele wi
zytek, którego autorem był Jan Solari. Można 
więc przypuścić, że ten sam architekt (tak suge
ruje Michał Rożek, badacz krakowskiej archi
tektury tego czasu) sporządził projekt przebu
dowy kościoła Św. Krzyża zleconej przez Sro
czyńskiego. Warto nadmienić, że wewnątrz 
świątyni - jak wiadomo z opisów zawartych 
w wizytacjach biskupich - znajdowały się trzy 
drewniane ołtarze, ambona i chór muzyczny 

Inny charakter miała fundacja krakowskiego 
domu i kościoła trynitarzy, przybyłych do Kra- 
kowaw 1686 r„ związana jednak z zagrożeniem 
tureckim, wyprawą wiedeńską i osobą króla 
Jana III. W roku zwycięstwa pod Wiedniem, król 
Jan III osadził we Lwowie zakon trynitarzy - 
ojców Redemptionis Sanctissimae Trinitatis, 
których powinnością jest uproszonemi jałmuż- 
nami wykupywać chrześcian zostających w nie
woli pogańskiej a w braku pieniędzy siebie 
samych oddać w zamian, dla uratowania ich od 
niewoli jak podaje J. Mączyński. W trzy lata 
później trynitarze przybyli do Krakowa, gdzie 
otrzymali od biskupa Jana Małachowskiego ze
zwolenie na założenie klasztoru. Osiedli na Ka
zimierzu, w domu ofiarowanym im przez staros
tę oświęcimskiego Józefa Adama Lubowieckie-
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3. Kościół Św. Krzyża według rys. J. Brodow
skiego z 1821 r.

(reprod. J. Krzyszkowski)
4. Kościół trynitarzy według rys. J. Brydaka 
(reprod. J. Krzyszkowski)
5. Fragment polichromii w kościele trynitarzy 
przedstawiający wykupowanie jeńców po bi
twie pod Wiedniem

(fot. J. Krzyszkowski)

przybyłych do Krakowa z,Pragi. W 1470 r. koś
ciół stał się filią kościoła Św. Floriana, głównej 
świątyni Kleparza, a po pożarze w 1655 r. popadł 
w ruinę. W roku 1686 król Jan Sobieski zatwier
dził wotywną fundację Sroczyńskiego i nadał 
świątyni liczne przywileje. Kościół odbudowano 
w oparciu o dekret konsystorski z 1685 r. Prace 
budowlane oraz wyposażanie wnętrza zakoń
czono około 1690 r. Odnowiony kościół wznosił 
się na dawnym miejscu, zwrócony frontem do 
ulicy Długiej, u wylotu ulicy Pędzichów, w sąsie
dztwie zabudowy szpitalnej oraz kościoła Św. 

Walentego.
W zbiorach Muzeum Historycznego miasta Kra
kowa zachował się rysunek Józefa Brodowskie
go przedstawiający kościół przed zburzeniem 
w 1818 r. Na podstawie tego rysunku można 
wnosić, że przy przebudowie zaadaptowano, 
zapewne wzmacniając, średniowieczne mury 
budowli. Świadczą o tym smukłe proporcje jed- 
nonawowego kościoła o wystroju barokowym. 
Zmieniony został kształt dachu, przez obniże
nie. Zbudowano nową, barokową fasadę-była 
ona trójosiowa, dwukondygnacjowa, o polach 
nierównej szerokości, połączonych spływami 
zakończonymi obeliskami. Górną kondygnację 
wieńczył trójkątny naczółek. W ścianie fasado
wej zawieszono dwa niewielkie dzwony, zapew
ne w otworach znajdujących się poniżej spły-

5

oraz dwa marmurowe pomniki. Przy ścianie 
północnej widniał pomnik pary królewskiej - 
Jana III i Marii Kazimiery. Przy południowej 
natomiast, nad wejściem do zakrystii, znajdo
wał się pomnik Jana Sroczyńskiego i jego mał
żonki.
Po zajęciu Krakowa przez wojska austriackie 
kościół zamieniono na skład zboża. W 1808 r. 
władze austriackie podjęły decyzję zburzenia 
opuszczonej świątyni, pomimo sprzeciwu kon- 
systorza. Budowlę sprzedano na licytacji i roze
brano w 1818 r. w pierwszych latach istnienia 
Rzeczypospolitej Krakowskiej, kiedy jeszcze 
nie rozumiano dostatecznie zabytkowej wartoś
ci dawnej architektury; dopiero w kilkanaście 
lat później podjęto w Krakowie działania w kie
runku ochrony dziedzictwa kulturowego. Nie 
istniejąca już dzisiaj fundacja Jana Sroczyń
skiego zasługuje na przypomnienie jako intere
sujący przykład realizacji wotum przez miesz
czanina krakowskiego i okresu odsieczy wie
deńskiej. I tutaj - tym razem w wezwaniu koś
cioła - fundator nawiązał do zwycięskiego 
Krzyża. 

go. Dom ten przebudowali ze składek dobro
czyńców na klasztor i kościół. Dzieje zakonu 
trynitarzy świadczą, że zakonnicy dopełniali 
swoich powinności, zyskując poparcie moż
nych i społeczeństwa. Znacznymi sumami 
wspierała ich poczynania kapituła katedralna 
krakowska. Zachowany do dziś kościół trynita
rzy (obecnie bonifratrów) przy ul. Krakowskiej 
jest budowlą późniejszą, wzniesioną w latach 
pięćdziesiątych XVIII w., według projektu wybit
nego architekta Franciszka Placidiego, zapew
ne na miejscu dawniejszego kościoła czy kapli
cy. Jest to dzieło póżnobarokowe, o wysokim 
poziomie artystycznym. Wnętrze tej świątyni 
ozdabia póżnobarokowa polichromia autorstwa 
Józefa Piltza z Holeszowa na Morawach. Te
matyka polichromii wiąże się z działalnością 
zakonu. Na specjalną uwagę zasługuje 
pełna ekspresji scena przedstawiająca wykup 
jeńca z niewoli tureckiej, umieszczona na skle
pieniu nawy głównej.

Maria Borowiejska-Birkenmajerowa 
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Zapomniane
sobiesciana w Krakowie

Wobec trzech- 
setnej rocznicy 
Wiktorii Wiede
ńskiej zaintere
sowanie dzieła
mi sztuki i pa

miątkami związanymi z Janem III 
Sobieskim staje się bardzo powsze
chne; jest to znakomita okazja, aby 
przypomnieć jak najwięcej pamią
tek po rodzinie Sobieskich i po kró
lu tak bliskim wszystkim Polakom. 
Kościół Mariacki jest najczęściej 
oglądaną, po katedrze wawelskiej, 
świątynią Krakowa. Stojąc przed 
ołtarzem dłuta Wita Stwosza 
w prezbiterium bazyliki, któż zwra
ca uwagę na wydzielającą część ka
płańską balustradę z czarnego - 
dębnickiego i czerwonego - pa- 
czułtowskiego marmuru o dwutral- 
kowych balasach. Przejścia w balu
stradzie zamykają dwie dwuskrzy
dłowe, odlane z brązu bramki, o wy
sokim poziomie artystycznym i nie
codziennej kompozycji. Są one 
ażurowe, zdużymi owalami pośrod
ku i dekoracją roślinną. Owe owale, 
stanowiące centralne punkty po
szczególnych skrzydeł bramek, 
mieszczą duże, precyzyjnie odtwo
rzone herby: Orzeł Królestwa Pol
skiego z herbem „Janina" - króla 
Jana III Sobieskiego na piersi, godło 
miasta Krakowa, herb „Kłośnik" - 
księdza Jerzego Januszewicza, ar
chiprezbitera kościoła Mariackiego 
w Krakowie (z przysługującymi du
chownemu insygniami biskupimi), 
oraz herb „Prawdzie”. Szczególnie 
piękny jest Orzeł Polski z herbem 
„Janina”. Nieznany projektant czy 
rysownik dzieła znakomicie wkom
ponował go w owal, zaś ludwisarz 
(odlewnik), precyzyjnie wykonał 
głowę zwieńczoną koroną, szpony 
i upierzenie ptaka.

Znane jest miejsce wykonania tych 
bramek. Niewątpliwie odlano je 
w 1681 r. w Nysie według projektu 
przesłanego z Krakowa, tam za
mówiono też zachowane do dziś 
w kościele cztery ogromne świecz
niki z brązu. Niezmiernie interesują
cy jest fakt, że dzieła te mają swój 
krakowski pierwowzór. Są nimi 
dwie również z brązu odlane bramki 

z 1595 r. włączone dziś w podest 
cyborium (ołtarza mieszczącego 
Sanctissimum) w kościele Mariac
kim w Krakowie - dzieło miejscowe
go ludwisarza Michała Otta.

Pora jednak przejść do kolejnego 
dzieła sztuki w Mariackiej świątyni, 
łączącego się tym razem bezpo
średnio z Wiktorią Wiedeńską. 
Wspomniany powyżej wspaniały 
ołtarz - cyborium w głównej nawie 
kościoła (dzieło włoskiego mistrza 
Jana Marii Padovano z lat 
1551-1554) wzbogacony został po 
roku 1683 przez nowy marmurowy 
podest z dwubiegowymi schodami, 
o balustradzie otaczającej też całe 
cyborium. W wejściach na podest 
znajdowały się też prawdopodob
nie bramki umieszczone dziś przed 
ołtarzem głównym. Dla nas jednak 
najcenniejszą pamiątką są marmu
rowe kartusze umieszczone na 
frontowej ścianie podestu z panegi- 
rycznymi łacińskimi napisami od
noszącymi się do zwycięstwa od
niesionego przez króla Jana III So
bieskiego pod Wiedniem, dzieło 
wybitnego rzeźbiarza Piusa Weloń- 
skiego, wmurowane w dwuchsetną 
rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej; 
otacza je kamienne obramienie, 
które wykuł, według projektu archi
tekta Karola Zaręby, Edward Stehlik

- mistrz ze znanej rodziny krakow
skich kamieniarzy.
W uniwersyteckiej kolegiacie Św. 
Anny znajduje się komplet haftowa
nych szat liturgicznych, opony, dwa 
buńczuki tureckie, wizerunek 
gwiazdozbioru „Tarcza Sobieskie
go" na pomniku Mikołaja Koperni
ka. W kościele ŚŚ. Piotra i Pawła - 
polichromia ze sceną bitewną włą
czona w nagrobek Branickich (?). 
Wreszcie w kościele Bożego Ciała

2

na Kazimierzu - duże brązowe na
czynie o rytej dekoracji z inskryp
cjami, ścianki wejściowe tureckich 
namiotów z haftem złotym i srebr
nym, zakupione na Wawel w latach 
siedemdziesiątych bieżącego stule
cia. Natomiast w niezwykle boga
tych zespołach szat liturgicznych, 
których przetrwały w Krakowie nie 
setki, lecz tysiące, znaleźć można 
liczne wspaniałe przykłady tkanin 
tureckich, zwłaszcza perskich, 
głównie z XVII wieku. Wiele może 
pochodzić z czasu Wiktorii Wiedeń
skiej lub innych walk z Turkami. 
Zabytki te czekają na szczegółowe 
opracowanie,

Jan Samek

3

1. Bramka z 1681 r. w balustradzie 
przed ołtarzem głównym kościoła 
Mariackiego; na piersiach orła herb 
Sobieskich „Janina”
2. Buńczuk turecki sprzed 1683 r. 
w kolegiacie Św. Anny
3. Ornat z kompletu darowanego, 
według tradycji, przez króla Jana III 
kolegiacie Św, Anny
4. Waza wschodnia sprzed 1683 r. 
ofiarowana, według tradycji, koś
ciołowi Bożego Ciała na Kazimierzu 
po wiedeńskim zwycięstwie
5. Ścianka wejściowa namiotu tu
reckiego ofiarowana, według trady
cji, kościołowi Bożego Ciała
(zdjęcia: 1, 2. 4. 5-J. Langda,3-W. 
Gumula)
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Tajemniczy znak 
na srebrach 

warszawskich

Produkcja złotnicza od zarania swych dziejów stwarzała ogromne pole do 
nadużyć - trudno bowiem jest nabywcy natychmiast stwierdzić z jakiego 
stopu wykonany jest przedmiot, a przy metalach szlachetnych ma to 
przecież zasadniczy wpływ na jego wartość. Dlatego poważniejsze ośrodki 
złotnicze oddawały produkcję swych rzemieślników pod kontrolę cechu lub 
rady miejskiej. Widocznym znakiem takiej kontroli były wyciskane na 
przedmiocie stemple gwarantujące jakość wyrobu zgodną z obowiązujący
mi w danym mieście przepisami. Zabieg ten zaczęto w Polsce stosować 
w XVI i XVII w., najpierw w dużych, potem w mniejszych miastach. Z czasem 
kontrolę nad produkcją złotniczą przejęły państwowe urzędy probiercze. 
Ponieważ znaki te umożliwiają ustalenie pochodzenia, a często także czasu 
powstania obiektu - są przedmiotem badań naukowych.

Cech złotników warszawskich powstał na 
początku XVI w., a organizację swoją 
opierał na statucie nadanym mu przez 
Radę Miejską w roku 1516. Statut ten 
z wielką precyzją normował wszelkie 
sprawy związane z pracą tutejszych złot
ników, zaś w punkcie 10 stanowił, że 
każdy wyrób srebrny wychodzący z war
sztatu ma być przedłożony starszym ce
chu, którzy sprawdzą jakość i wagą sreb
ra oraz wybiją na nim pieczęć Miasta 
Warszawy. Tekst tego, nie istniejącego 
już dziś dokumentu, opublikował w poło
wie minionego stulecia A. Wejnert, poda
jąc obok oryginalnego tekstu łacińskiego 
polskie tłumaczenie1. W przekładzie zna

lazła się jednak pewna, pozornie drobna 
nieścisłość, która narobiła sporo zamie
szania w późniejszych badaniach. Miano
wicie zwrot: „sigillo Civitas Varsoviensis 
signare deberunt" został przetłumaczony 
na: „winni go oznaczać stemplem herbo
wym Warszawy”. Nieścisłość tłumacze
nia: „sigillum" - pieczęć, przełożone jako 
„stempel herbowy”, wyniknęła zapewne 
z założenia, że pieczęcie miejskie z reguły 
zawierają herb miasta, a więc - jak dalej 
rozumowano - będzie to stempel z syre
ną, czyli herbem Warszawy. Błąd ten po
kutował przez następne sto lat, a Leonard 
Lepszy - największy jak dotychczas ba
dacz polskich znaków złotniczych - po
wtórzył go jako pewnik2.

Tymczasem próżno szukać syreny na 
srebrach warszawskich przez następne 
lat dwieście od chwili wydania statutu. Ale 
przecież przepis stanowczo wymagał, aby 
takowe „sigillum" na srebrach przybija
no, przeto powinno się ono gdzieś odna
leźć, mimo że wyroby szesnastowiecz- 
nych złotników warszawskich dochowały 
się do naszych czasów w niewielkich iloś
ciach. I tak najstarszy, jaki udało się auto
rowi odnaleźć, bezspornie datowany 
obiekt opatrzony cechą warszawską po
chodzi z roku 15493. Wybita na nim obok 
sygnatury złotnika Andrzeja Półtoraka ce
cha miejska zaskakuje swą formą. Jest to 
bowiem półksiężyc, zwrócony ku górze 
barkiem, z którego sterczą trzy masywne 
kolce. Znak ten pojawia się także na in
nych srebrach warszawskich z drugiej 
połowy XVI w. i początku następnego 
stulecia. Raz nawet, w 1563 r„ spotkać go 
można z dodatkiem litery „F”, która za
pewne stanowi sygnaturę probierza wła
dającego w tym czasie cechą miejską4.

Przedziwny ten znak występuje również 
na dokumentach i pieczęciach warszaw
skich z pierwszej połowy XVII w„ pojawił 
się wreszcie jako cecha miejska na konwi 
cynowej z 1630 r., potem - jak się wydaje - 
zniknął bezpowrotnie. Niespodzianie raz 
jeszcze można go było spotkać sto lat 
później na dzwonie spiżowym z 1730 r.5 
Dla nie wtajemniczonych dziwne to go
dło, o nie rozszyfrowanej po dzień dzisiej
szy symbolice, nie kojarzy się w żaden 
sposób z „sigillum Civitas Varsoviensis". 
W. Szaniawska poświęciła mu sporo uwa
gi w swej pracy o konwisarzach 
warszawskich6 i ustaliła, że jest to znak 
urzędu wójtowsko-ławniczego miasta 
Starej Warszawy, który m.in. sprawował 

znaki zawierają jeszcze jej dziwaczny, 
dawny wygląd z dwoma ogonami, póź
niejsze, zapewne z połowy stulecia pre
zentują godło Starej Warszawy zbliżone 
do tego, jakiego używamy dzisiaj. Mimo 
pewnej luki, jaka daje się zauważyć w dru
giej połowie XVIII w„ cecha miejska z sy
reną przetrwała do upadku Rzeczpospo
litej. Co więcej - od 1788 r. zaczyna maso
wo pojawiać się na warszawskich sreb
rach, wprowadzona tam stanowczym za
rządzeniem Departamentu Policji. Okres 
bezpośrednio po trzecim rozbiorze oraz 
nadchodzące po nim wojny napoleońskie 
nie sprzyjały kontroli miejskiej nad podu
padłą sztuką złotniczą. Dopiero 1823 r. 
przyniósł nowe normy prawne znakowa

pojawiła się znowu jako znak firmowy na 
srebrach jednego z zakładów INCO w po
staci maleńkiej cechy fabrycznej zapro
jektowanej przez M. Szadkowskiego®.

Michał Gradowski

Przypisy
1. A. Wejnert, Starożytności Warsza
wy. t. IV, Warszawa 1856, s. 351 i nast.
2. L. L e p s z y, Przemysł złotniczy 
w Polsce, Kraków 1933, s. 289.

3. Monstrancja w kościele parafialnym 
w Sarbiewie (woj. ciechanowskie), dato
wana inskrypcją fundacyjną Stanisława 
Sarbiewskiego z roku 1549 (karta ewiden
cyjna w ODZ, wykonana przez autora 
w 1966 r.). Wydaje się, że jest to w ogóle 
najstarszy, zachowany w Polsce, bez
spornie datowany obiekt opatrzony ce
chą miejską.

5 6 7

Znaki probiercze na srebrach 
warszawskich: 1 - z 1549 r.,2- 
z 1563 r., 3 - z drugiej ćwierci 
XVIII w , 4-zokołopołowy XVIII 
w., 5 - z 1788 r., 6 - znak fabry
czny firmy K. Lilpopa z lat dwu
dziestych XX w., 7 - znak fabry
czny INCO używany obecnie

kontrolę nad jakością produkcji rzemieśl
niczej. Skąd jednak się wziął i co oznacza 
- pozostaje do dziś tajemnicą.
Jak wspominałem ostatnie, pewnie dato
wane srebra warszawskie opatrzone zna
kiem półksiężyca z kolcami spotkać moż
na jeszcze w pierwszej ćwierci XVII w. Od 
tego momentu nastąpiła stuletnia luka 
w historii tego znaku miejskiego, co łatwo 
zrozumieć, zważywszy wojny, pożogi i za
razy przetaczające się nad Stolicą, kiedy 
to wszelka sztuka obumiera, a cóż dopie
ro mówić o przestrzeganiu przepisów 
prawnych. Dopiero druga ćwierć XVIII w. 
przyniosła znowu wyroby tutejszych złot
ników opatrzone znakiem miejskim. Tym 
razem była to jednak nasza dobra znajo
ma - warszawska syrena. Wcześniejsze 

nia wyrobów z metali szlachetnych7. Za
równo jednak te, jak i wszystkie następne 
były zarządzeniami państwowymi, defini
tywnie wyjmującymi złotników spod kon
troli miasta lub cechu, a więc cecha miej
ska już nie pojawiała się na ich dziełach. 
Syrena jednak tak mocno zrosła się z war
szawską sztuką złotniczą, że nie opuściła 
jej nigdy. Wydziedziczona z cechy miej
skiej znalazła się niebawem na tutejszych 
wyrobach jako znak fabryczny i służąc 
kolejno różnym wytwórcom przetrwała 
w tym charakterze cały wiek XIX. Pierw
szym producentem, który wybijał syrenkę 
na swoich srebrach już w latach dwu
dziestych minionego stulecia był Karol 
Lilpop. Kiedy zaś wydawało się, że w na
szym stuleciu odeszła od nas na zawsze, 

4. Cecha wybita dwukrotnie na monstra
ncji w kościele parafialnym w Prażmowie 
(woj. warszawskie), datowanej inskrypcją 
fundacyjną na 1563 r.
5. Znak odlany na płaszczu dzwonu 
z kościoła parafialnego we wsi Błędów 
koło Grójca, datowanego inskrypcją na 
1730 r. Dzwon ten został zarekwirowany 
przez niemieckie władze okupacyjne 
w 1943 r. i zapewne przetopiony (rękopiś
mienny wykaz zarekwirowanych dzwo
nów w Archiwum ODZ).
6. W. Szaniawska, Z dziejów war
szawskiego rzemiosła. Konwisarstwo 
i ludwisarstwo od połowy XV do połowy 
XVII w., (w:) Studia warszawskie, t. XXIV, 
z. 2, Warszawa 1977.
7. Instrukcja Kommissyi Rządowey 
Spraw Wewnętrznych i Policyi, podpisa
na w Warszawie przez ministra T. Mosto
wskiego 7.III.1823 r.
8. Materiał zawarty w tej notatce stanowi 
fragment pracy autora poświęconej zna
kom miejskim i państwowym na srebrach 
polskich, przewidzianej do wydania przez 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków.

69



Akcja cmentarze • Akcja cmentarze • Akcja cmentarze • Akcja cmentarze

Cmentarz katolicki 
„stary” 

w Kielcach
Cmentarz katolicki „stary" w Kiel
cach należy do zespołu czterech 
cmentarzy grzebalnych przy prowa
dzącej do Buska ul. P. Ściegienne

go, powstałych w XIX w. i jest wśród 
nich najstarszy. Od południa grani
czył z cmentarzem prawosławnym, 
od północy - z ewangelickim; po 
drugiej stronie ulicy znajduje się 
cmentarz katolicki „nowy". Cmen
tarz założono prawdopodobnie na 
początku XIX w. Do tego czasu 
zmarłych chowano przy kościele 
Św. Wojciecha, zrazu drewnianym, 
od 1764 r. murowanym, który do 
czasu utworzenia osobnej parafii 
w końcu 1889 r. pełnił funkcję kapli
cy cmentarnej dla parafii kolegiac- 
kiej obejmującej Kielce i 19 wsi. 
Zmarłych chowano także koło koś
ciółka Św. Leonarda, zbudowanego 
około 1674 r. (późniejszego klaszto
ru i szpitala ss. miłosierdzia) oraz 
przy kolegiacie, gdzie w 1760 r. 
wzniesiono kaplicę pogrzebową - 
„ogrójec”. Wobec zakazu grzeba
nia zmarłych przy kolegiacie, wyda
nego przez Austriaków po zajęciu 
miasta w 1795 r. oraz wobec zapeł
nienia cmentarza przy kaplicy Św. 
Wojciecha, mimo jego poszerzenia 
w 1765 r„ założono za miastem 
osobny cmentarz grzebalny. Po
wstał on „przy trakcie bitym kielec
ko- buskim", za figurą św. Antonie
go z 1776 r„ na gruntach rządowe
go (niegdyś biskupiego) folwarku 
Psiarnia’.
Pierwotny cmentarz, zwany „staro
żytnym”, miał wymiary 380 x 233 
stóp. Stała tam murowana kostnica 
i dom grabarza oraz kaplice grobo
we; część nagrobków przystawiona 
była do murowanego ogrodzenia. 
W 1818 r. do cmentarza przyłączo
no od północy teren o wymiarach 
286 x 390 stóp. W nowym miejscu 
obok katolików grzebano unitów 
i ewangelików; po utworzeniu gmi
ny ewangelicko-augsburskiej w la
tach 30-ych XIX w. ta część cmen
tarza, opasana osobnym murem, 
służyła przede wszystkim ewange
likom.
W latach 60-ych XIX w. cmentarz 
ponownie poszerzono, stawiając 
w 1861 r. nowe, murowane z kamie
nia i tynkowane ogrodzenie, kryte 

jednospadowym daszkiem gonto
wym. Na zewnątrz ogrodzenia wy
kopano rów. Projekt W. Borkow
skiego z 1857 r. przewidywał po
dział przyłączonej od południa 
części o powierzchni ponad 4 mórg 
- na 24 kwatery. W tym czasie po
większono także położony obok 
cmentarz prawosławny istniejący 
od 1857 r., odrzucając sugestie jego 
przeniesienia na wzgórza Wietrznia 
i Kadzielnia. Po 1868 r. powstał 
cmentarz żydowski (ślady zamknię
tego w 1965 r. cmentarza znajdują 
się przy ul. Pakosz).

Ostatniego powiększenia cmenta
rza katolickiego dokonano na pod
stawie projektu architekta guber- 
nialnego Franciszka K. Kowalskie
go z 1881 r. Przewidywał on włącze
nie obszarów między cmentarzem 
a szosą do Buska, zajętych m.in. 
przez kamieniołom i pola uprawne 
oraz przyległych do cmentarza 
ewangelickiego. Cmentarz dotarł 
wówczas do figury św. Józefa i bie
gnącej pod kątem drogi do cmenta
rza ewangelickiego, co tłumaczy je
go nieregularny kształt w części 
północnej. Na podstawie projektu 
F. Kowalskiego wzniesiono od stro
ny szosy zachowane do dziś muro
wane, pełne ogrodzenie z wnękami 
i jednospadowym daszkiem z płyt 
kamiennych.

Fazy rozwoju cmentarza, następu
jące po sobie w coraz krótszych 
okresach (przyłączony w począt
kach lat 80-ych obszar był zaplano
wany dla 6036 pochówków na 12 
lat), uchwytne są w planie współ
czesnym (pomiar E. Pińczewskiego 
z 1943 r.). Najstarsza część cmenta
rza między główną aleją biegnącą 
od bramy a cmentarzem ewangelic
kim charakteryzuje się nieregular
nym przebiegiem alejek i zróżnico
waną wielkością kwater. Znajdują 
się tu najstarsze - od lat 30-ych XIX 
w. - tablice inskrypcyjne, nagrobki, 
grobowce i kaplice grobowe. Część 
przyłączona w latach 60-ych po
dzielona została na wielkie, prosto
kątne kwatery. Podział części naj
nowszej wynika z nieregularnego 
planu obszarów przyłączonych od 
strony drogi przed 100 laty.

2

1 Zespól cmentarzy w Kielcach: 1 - prawosławny, założony w 1857 r, 
od 1972 r. komunalny, 1a - od 1925 r. legionistów, po drugiej wojnie 
światowej także żołnierzy WP. 1b - żołnierzy radzieckich, 2 - katolicki 
tzw. stary, 3 - pierwotny katolicki z 1817 r. oraz wyznań unickiego 
i ewangelickiego, od 1969 r. komunalny, 4 - partyzantów. 5 - kato
licki tzw. nowy

2. Plan cmentarza katolickiego „starego" (przerys z planu E. Pińczew
skiego z 1943 r ), z numeracją kwater oraz czterema etapami poszerze
nia

3. Przykład inwentaryzacji kwatery 8d: a - alejki ziemne, b - alejka 
utwardzona tłuczniem, c-słupek betonowy z oznaczeniem kwatery; A- 
akacja średn. 60 cm, T - tuje średn. 20-35 cm; 1 - kamienny krzyż na 
postumencie: E. Leszczyńska +1912 i grobowiec: J. Królikowska 
+ 1965, w ogrodzeniu z kamiennych słupków i żelaznych rur; (...) 5 - 
fjrobowiec w żeliwnym ogrodzeniu z żeliwną kolumną (lane figurki): 
Kasperskich +1873 1897; 6 - grobowiec Połoskich +1949-1972; 7 - 
kamienny grobowiec (ozdobne drzwiczki, z tyłu 2 żelazne palmy) 
z oktogonalnym mauzoleum (pilastry, wazony, krzyż): Stumpfów 
+ 1869-1875; (...)

Wstępne rozpoznanie ilości i rodza
ju nagrobków, dokonane na cmen
tarzu przez Biuro Dokumentacji Za
bytków w Kielcach w 1981 r., ujaw
niło 915 nagrobków sprzed 1918 r. 
(z tego 431 w części najstarszej) 
i 1040 z lat 1919-1939. Przytoczone 
liczby ilustrują ilościowy, aktualny 

stan zachowania nagrobków, nato
miast liczbę osób pochowanych 
można będzie określić na podsta
wie ksiąg zgonów oraz wykazów 
wpływów tzw. funduszu pokładne- 
go (np. w 1858 r. - 610 zmarłych, 
w 1859 - 463, w 1860 - 591 zmar
łych). Wykazy są interesującym źró
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dłem do poznania charakteru spo
łeczności parafii kieleckiej: wśród 
prawie 100 określeń przynależności 
zawodowej, a właściwie „kondycji 
społecznej” zmarłych, przeważają 
włościanie (rolnicy), wyrobnicy, 
służący i żebracy. Znaczną część 
zmarłych stanowili jednak rzemieśl
nicy, miejscowi urzędnicy oraz ro
botnicy i personel dozoru technicz
nego okolicznych zakładów górnic
twa (Tumlin, Niewachlów, Śamso- 
nów, Miedziana Góra), przemysłu 
maszynowego (Białogon), papier
nictwa (Suków) .

ne mają kształt kolumny (np. A. Zeit- 
heim + 1842), obelisku lub postu
mentu (M. Kalinowska +1847), lecz 
najliczniejsze są leżące płyty in- 
skrypcyjne. Z drugiej połowy XIX w. 
pochodzą murowane z kamienia 
grobowce oraz pomniki architekto- 
niczno-rzeźbiarskie, przybierające 
niekiedy formę kapliczek. Posiada
ją one przeważnie formy klasycysty- 
czne i eklektyczne, choć jest także 
kilkanaście realizacji neogotyckich 
(A. Zarzecki +1897), odosobniony 
pomnik nawiązujący do sztuki egip
skiej (Ciecholewskich, po 1865) 

wcześniejsze nagrobki żeliwne na 
cmentarzu kieleckim pochodząz lat 
30-ych XIX w. Należy do nich tabli
ca epitafijna Szkota J. Makonala, 
w formie tarczy z krzyżykiem oraz 
monumentalny grobowiec M. Poża- 
rskiej (+1837). Wśród ponad 70 za
chowanych nagrobków żeliwnych, 
pochodzących przeważnie z lat 
60-80-ych XIX w., przeważają krzy
że w kilkunastu odmianach, od 
prostych do ażurowych, bogato 
zdobionych, wolno stojących lub 
wieńczących kamienne postumen
ty. Z ponad 30 żeliwnych pomników 

na cmentarzu tabliceepitafijne oraz 
ozdobne, ażurowe ogrodzenia. 
Większość grobowców i nagrob
ków w starszej części cmentarza 
ustawiona była rzędowo w kierunku 
wschód-zachód; układ ten zatarły 
późniejsze pochówki. Na uwagę za
sługuje zachowana częściowo na
wierzchnia alejekztłuczniazodpty- 
wem wody wykonanym z płytek 
czerwonego piaskowca.
Istniejąca zieleń ma charakter par
kowy, nie zorganizowany - z wyjąt
kiem pięknych, podwójnych alei 
60-70-letnich kasztanowców przy

4

4. Nagrobki w najstarszej części cmentarza 
(kw. 10c): na pierwszym planie kapliczka na 
grobie Ignacego Zagłoby Smoleńskiego, por. 
Gwardii Narodowej (1831 r.), +1873; w głębi 
najstarsze nagrobki żeliwne

5. Fragment grobowca żeliwnego Marianny 
Pożarskiej, żony kasjera białogońskiego 
(+1837)

6. Przykład odlewu białogońskiego z lat czter
dziestych XIX w.

7. Stela nagrobna Marianny Kalinowskiej 
(+1849)

8. Żeliwny nagrobek klasycystyczny Edwarda 
Plewińskiego, oficera Wojsk Polskich (+1866)

6

Nie zachowały się najwcześniejsze 
grobowce z pierwszej ćwierci XIX 
w., ani wzmiankowane w źródłach 
kostnica i dom grabarza (obecny 
budynek zarządu cmentarza po
chodzi z lat 80-ych XIX w.). Najstar
sze pochówki dokumentuje kilka 
zachowanych kamiennych tablic 
inskrypcyjnych wmurowanych 
w ogrodzenie d. cmentarza ewan
gelickiego (np. J. Miernickiej 
+1837) i w elewację kapl icy Łąckich 
(Lardellich +1837, 1838) oraz na
grobki kamienne i żeliwne. Z daw
niejszych kaplic grobowych zacho
wały się trzy (Malinowskich, Łąc
kich i biskupów sufraganów).
Najwcześniejsze nagrobki kamien

i kilka przykładów secesji z pięknym 
nagrobkiem Mayzlów (po 1908 r.) 
na czele. Wśród sygnatur wykonaw
ców znaleziono firmę W. Smyczyń- 
skiego z Kielc oraz zakłady kamie
niarskie z ul. Dzikiej w Warszawie. 
Specyfiką cmentarza w Kielcach 
(jak zresztą wielu cmentarzy woj. 
kieleckiego) są nagrobki żeliwne, 
odlewane w pobliskich zakładach 
metalowych, głównie w białogonie, 
gdzie w 1820 r. powstała przy tam
tejszej hucie ludwisarnia do wyro
bu m.in. galanterii metalowejJ. Pro
dukowała ona, m.in. w oparciu 
o wzory z Berlina: pomniki, rzeźby, 
elementy architektoniczno-rzeż- 
biarskie i galanterię metalową. Naj- 

najczęstsze są krzyże na postumen
tach klasycystycznych (J. Brzezicka 
+1866). Do bogatszych nagrobków 
żeliwnych należą kolumny na po
stumentach zwieńczone krzyżem 
na kuli (J. Łęski +1871), wzbogaco
ne lanymi figurami (S. Praus 
+1896). Do unikatowych nagrob
ków należą: klasycystyczna płyta 
Remiszewskich z lat 60-ych XIX w., 
klasycystyczne postumenty z wazo
nami (Plewińskich z lat 60-ych i R. 
Laskowskiego +1895), nagrobki 
w formie neogotyckich kapliczek 
(Łukaniewiczów po 1878 i F. Kowal
skiego +1903), ażurowy obelisk ro
dziny M. Smirnowa. Z żeliwa odle
wano też dość licznie zachowane 

ul. P. Ściegiennego i ul. Spokojnej. 
Brak drzew pomnikowych; najstar
sze okazy sosny, modrzewia liczą 
100-120 lat. Przeważają gatunki po
spolite, dekoracyjne (kasztanowce, 
akacje, klony, brzozy, jesiony, ży
wotniki), w większości samosiewy, 
o przeciętnym wieku 40-60 lat. 
Kwatery o intensywnym wykorzys
taniu każdego skrawka powierzch
ni pozbawione są w ogóle zieleni, 
nawet krzewów. Mała ilość krze
wów (najliczniejsze: bukszpan, ró
ża, jałowiec, bez, śnieguliczka) jest 
charakterystyczna dla kieleckiego 
cmentarza, podobnie jak gęstsze 
skupiska drzew (np. grupy tuj). War
tości przestrzenno-krajobrazowe
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oraz artystyczne kieleckiego cmen
tarza wspierają wartości historycz
ne zawarte w zachowanych inskry
pcjach, dotyczących pięciu poko
leń kielczan; są wśród nich nazwi
ska znaczące dla historii i kultury 
regionu i kraju.

Choć cmentarz ten od dawna budził 
zainteresowanie mieszkańców 
Kielc4, to jed nak stan jego zachowa
nia jest katastrofalny, co wynika 
m.in. z faktu, że jest to cmentarz 
czynny, położony blisko centrum 
miasta. Po zajęciu d. cmentarza 
ewangelickiego (1969 r.) i prawo
sławnego (od 1972 r.) na cmentarze 
komunalne, obecnie niemal całko
wicie zapełnione pochówkami, 
znikła większość starych nagrob
ków. Podobny proces degradacji 
wartości przestrzenno-kulturo- 
wych nastąpił na nowym cmentarzu 
katolickim z końca XIX w. Stawianie 
nowych nagrobków, pozbawio
nych. poza nielicznymi wyjątkami, 
wartości estetycznych, dokonuje 
się w sposób nie kontrolowany, zaś 
działalność inwestycyjna wyparta 
podstawowe zabiegi remontowo- 
konserwatorskie, a nawet sanitar- 
no-po rządkowe.

Losy starego cmentarza poruszały 
w ostatnich latach w coraz wię
kszym stopniu opinię publiczną, 
m.in. działaczy PTTK. W latach 
60-ych Wl. Pietrzykowski (+1980) 
dokonał pierwszego spisu mogił 
żołnierskich i powstańczych, od 
kampanii napoleońskiej po powsta
nie styczniowe. Prace ewidencyjne 
kontynuowali od 1978 r. T. i Z. Saba
łowie, dokumentując około 60 mo
gił. Podjęto też społecznie prace 
porządkowe, a nawet wyremonto
wano pięć rozpadających się gro
bowców. Działania te nie ograni
czyły się przy tym do cmentarza 
„starego”, ale objęły mogiły po
wstańcze na sąsiednich cmenta
rzach. Wspierane one były przez 
miejscową prasę.5 Do ewidencji na
grobków włączyła się kielecka Wyż
sza Szkoła Pedagogiczna, której 
studenci w ramach prac koła nau
kowego przy Instytucie Historii spi
sywali inskrypcje.

12

9. Fragment żeliw
nego nagrobka Re
miszewskich, po 
1862 r.

10. Nagrobki że
liwne z końca XIX 
w.

11. Pomnik zmar
łego w stroju szla
checkim na grobie 
Władysława Radzie
jowskiego (+ 1904)

12. Secesyjny po
mnik Róży z Po
znańskich Mayzlo- 
wej (+1908)
(zdjęcia: 4-9 - B. 
Paprocki. 10-12 -
H. Pieczul)

Działania społeczne wsparto urzę
dowymi. W 1981 r. cmentarz kato
licki „stary" w Kielcach, jako pierw
szy cmentarz grzebalny w woj. kie
leckim, wpisany został do rejestru 
dóbr kultury. Ochroną objęty został 
układ przestrzenny całego cmenta
rza, drzewostan oraz nagrobki do 
1939 r.; w części najstarszej, stano
wiącej największe skupisko zabyt
kowych nagrobków, wprowadzono 
zakaz nowych pochówków. Przy 
wejściu na cmentarz zawisła plan
sza z planem cmentarza i wykazem 
nagrobków o wartości historycznej 
i artystycznej. Biuro Dokumentacji 
Zabytków podjęło prace ewidencyj
ne i wydawnicze (przewidywana pu
blikacja źródeł oraz przewodnik). 
Dewastacja i degradacja cmentarza 
postępuje jednak naprzód, a nie 
kontrolowana działalność inwesty
cyjna trwa w najlepsze. Nie została 
bowiem jeszcze wyegzekwowana 
decyzja o uznaniu cmentarza za do
bro kultury; chodzi tu przede wszy
stkim o praktyczne zamknięcie naj
starszej części dla nowych pochów
ków, rozpoczęcie przenoszenia na 
to miejsce zagrożonych nagrobków 

oraz zatwierdzanie nowych lokali
zacji i projektów nagrobków8. 
Cmentarz wymaga gruntownego 
uporządkowania i planowego zago
spodarowania zielenią (np. przerze
dzenia niektórych skupisk drzew, 
wysadzenia określonych gatunków, 
np. cisa, wprowadzenia krzewów 
ozdobnych). Pilnego zabezpiecze
nia wymagają dziesiątki grobow
ców i nagrobków. Prace te tylko 
w niewielkiej części może wykonać 
obecny dozór cmentarza, skupiony 
niemal wyłącznie na działalności in
westycyjnej.
Degradacji ulega także otoczenie 
cmentarza, a zwłaszcza obszar mię
dzy ul. P. Ściegiennego a cmenta
rzem „nowym”, z pięknymi niegdyś 
skałkami (wapienie dewońskie ze 
zjawiskami krasowymi), traktowany 
jako wysypisko śmieci. Jeszcze nie
dawno myślano o urządzeniu tu ar
boretum... Niefortunnie wysadzone 
topole tworzące aleje przy ul. Gaga
rina i Koniewa osiągnęły tzw. wiek 
techniczny i winny być zastąpione 
alejami lipowymi lub kaszta
nowców.

Bogusław Paprocki

Przypisy
1. F. Mazurek, Kościół i parafia Św 
Wojciecha w Kielcach. Kielce 1935. s. 35, 
37,39; T. Wróbel, Osiemsetlecie fun
dacji bpa Gedeona w Kielcach. „Kielecki 
Przegląd Diecezjalny" nr 5, Kielce 1971, s. 
197, 203-204.
2. Dane dotyczące dziejów cmentarza 
w XIX w. pochodzą z Wojewódzkich Ar
chiwów Państwowych w Kielcach 
i Radomiu.
3. J. Pazdur, Zakłady metalowe 
wBialogonie (1614-1914). Wrocław 1957, 
s.76.
4. Po południu byliśmy na cmentarzu. 
Widziałem pomnik Ksawery Towiańskiej, 
siostry Andrzeja. Tamten w Zurichu - ona 
tu... Zajął mię oryginalny jeden pomnik 
Holzmana - b. oficera wojsk polskich, 
później artysty dramatycznego, zmarłego 
wskutek ran w r. 1848 - a ułożony z natu
ralnych głazów w kształcie piramidy. (S. 
Żeromski, Dzienniki, t. I, 1882-1886, 
Warszawa 1953, s. 349).
5. L. Kaczanowski, Groby mówią, 
„Przemiany", nr 11,1975; J. J. Braun, 
Pamięć i szacunek. „Echo dnia" nr 76 
z 17.IV.1981; S. Mijas, Wśród cieni. 
„Przemiany", nr 8,1981; M. Dar mas, 
Tajemnice kieleckich cmentarzy, „Maga
zyn Słowa Ludu", nr 1156 
Z30.X.-1.XI.1981.
6. Prace takie podjęto na cmentarzu ka
tolickim w Pińczowie, wydzielając obszar 
30 x 60 m z zachowanymi 40 kamiennymi 
nagrobkami, traktowany jako lapidarium.
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i.

Cmentarz 
żydowski 

w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

1. Lapidarium cmentarza żydowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

ko miasto. Brak jest również adno
tacji na ten temat w „Metryce Ko
ronnej”. Jako kolejne daty podaje 
się: 1614, 1624 i 1625 r. Początek 
XVII w. jest bardziej prawdopodob
ny. W 1637 r„ w aktach wizytacji 
parafii katolickiej zanotowano, że: 
Ostrowiec nowe miasto lokowano 
na surowym korzeniu, oraz poinfor- 
mowano o istnieniu w nim Żydów. 

Po zniszczeniu miasta w okresie 
„potopu”, przede wszystkim przez 
wojska Rakoczego i Kozaków, do
piero w drugiej połowie XVII w. mo
żemy mówić o istnieniu już samo
dzielnej gminy żydowskiej z własną 
synagogą oraz cmentarzem. O uży
waniu kirkutu w 1657 r. wzmiankuje 
Stefan Żuchowski w dziele wyda

nym w 1717 r„ zaś istnienie synago
gi odnotowano w wizytacji parafii 
katolickiej w 1682 r.
0 ile lokalizacja wzmiankowanej sy
nagogi jest obecnie niemożliwa do 
ustalenia, to cmentarz prawdopo
dobnie był w innym niż obecny 
miejscu. Jak podaje Joske Apter, na 
podstawie informacji uzyskanych 
od „starych Żydów”, w roku 1734 

założono nowy cmentarz będący 
przedmiotem naszego
zainteresowania2. Według tego 

przekazu stary cmentarz istniał przy 
drodze do Bałtowa. Fakt użytkowa
nia obecnego cmentarza potwier
dza protokół lustracyjny gminy 

Sprawę inwentaryzacji i konserwa
cji cmentarzy żydowskich uznać 
należy dzisiaj za działanie pilne. Ni
szczone świadomie i systematycz
nie w okresie ostatniej wojny, długo 
potem pozostawały bez opieki i po
za zainteresowaniem władz. Pozba
wione naturalnego opiekuna kirku
ty z macewami stanowią dzisiaj ka
pitalne źródło do poznania narodu 
związanego z dziejam i naszego kra
ju od chwili powstania państwa pol
skiego. Walory estetyczne i history
czne macew informują nie tylko 
o artystycznych gustach, ale przede 
wszystkim o kulturze i mentalności 
części społeczeństwa, odgrywają
cej w dziejach Polski znaczną ro
lę. Uświadomienie tego jest mierni
kiem nie tylko naszej kultury i świa
domości historycznej, ale także zro
zumieniem, że kulturę polską po
przez stulecia kształtowały także in
ne narody i religie.
W licznych polskich miastach, 
w których wol no było Żydom miesz

kać w okresie średniowiecza, kirkut 
dzisiaj to najczęściej najstarszy 
cmentarz grzebał ny, a zarazem - po 
zniszczeniu wszystkich drewnia
nych synagog i archiwaliów wię
kszości gmin żydowskich - jedyny 
materialny ślad pobytu i działalnoś
ci Żydów. Wydarzenia ostatniej woj
ny spowodowały, że jest on także 
miejscem pamięci narodowej. 
Wszystkie te aspekty wystąpiły 
w Ostrowcu Świętokrzyskim* 1. 
Określenie początków ostrowiec
kiej gminy żydowskiej, a tym samym
i cmentarza, nastręcza wiele pro
blemów. Niewątpliwie powiązać je
możemy z okresem lokacji miasta, 
które aż do połowy ubiegłego stule
cia było prywatne, nie mając przy 
tym przywileju de non tollerandis 
Judaeis. Aktualnie nie wiemy do
kładnie, kiedy lokacja ta miała miej
sce. Wprawdzie w opracowaniach 
z ubiegłego stulecia pojawia się rok 
1524, ale w lustracji województwa 
sandomierskiego z lat 1564-1565 
miejscowość Ostrów nie figuruje 
w wykazie podymnego (podatek 
płacony od domu mieszkalnego) ja-

z 1929 r., w którym zanotowano, że 
istnieje on już przeszło 200 lat. Poza 
tym protokół podaje, że na cmenta
rzu znajdował się pochodzący 
z 1734 r„ prawdopodobnie już nie 
istniejący nagrobek rabina ostro
wieckiego Naftalego, syna rabiego 
Hercle, podniesiony i odrestauro
wany kosztem gminy w 1926 r. Znaj
dował się wówczas przy wejściu na 
cmentarz. W okresie międzywojen
nym był to jeden z najstarszych na
grobków.
Na początku XVIII w. poza lokacją 
współczesnego cmentarza dokona
no w 1714 r. odbudowy spalonej 
synagogi. Był to obiekt wzniesiony 
z modrzewia, ozdobiony bogatą po
lichromią. Uznany za zabytek 
w okresie międzywojennym, roze
brany z polecenia Niemców, dzisiaj 
jest częściowo znany z fotografii. 
Należy podkreślić, że w połowie 
XVIII w. gmina to znaczące środowi
sko w społeczności żydowskiej. 
Eliezer, syn Salomona Lipschuetza, 
wydal w 1749 r. respons, pełnił rów
nież obowiązki rabina ziemskiego, 
zaś rabin Ezekiel, syn Awigdora, 
uczestniczył w 1755 r. w sejmie 
czterech ziem.
Dzieje cmentarza w okresie rozbio
rów są nieznane. Stan finansów 
gminy pozwala przypuszczać, że 
nie dokonywano wówczas poważ
niejszych prac. Znana jest jedynie 

budowa parkanu wokół cmentarza 
z 400-rublowego spadku uzyskane
go w 1900 r. po śmierci Chany, córki 
Awremałego.
W okresie międzywojennym pro
blem cmentarza pozostawał w cen
trum uwagi władz gminnych i admi
nistracji miasta. W latach dwudzies
tych centralne władze administra
cyjne zwracając uwagę na niewielki 
dochód płynący z cmentarza przy
puszczały, że część pieniędzy 
przejmuje nielegalnie działające 
bractwo pogrzebowe. Śledztwo wy

kazało jego istnienie, a decyzją sta
rosty powiatowego 22.X.1931 r. zo
stało rozwiązane. W tej sytuacji 
gmina preliminowała określoną su
mę pieniędzy na najem osób zajmu
jących się religijnym pochówkiem. 
Kolejnym problemem, który wów
czas jedynie częściowo zdołano 
rozwiązać, było zabezpieczenie 
przed dewastacją zapełnionego już 
kirkutu, natomiast wytyczenie no
wego terenu pod cmentarz pozos
tało nie załatwione. Z jednej strony 
gmina nie miała odpowiednich 
środków, z drugiej do wybuchu 
wojny nie zakończono prac związa
nych z planem regulacyjnym mias
ta. Istniejąca od 1929 r. komisja 
cmentarno-pogrzebowa zdołała 
odnowić w 1932 r. parkan, oraz 
ustalić wysokość opłat za miejsce 
na cmentarzu i od wystawionego 
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pomnika. Sporządzone z tego po
wodu wykazy płatników informują, 
że około połowę rodzin sklasyfiko
wano jako najuboższe. Analogiczny 
odsetek występował już w połowie 
ubiegłego stulecia wskazując, że 
Żydzi ostrowieccy byli ubodzy. Za
znaczyć przy tym należy, że docho
dy budżetu gminy uzyskiwane z ad
ministrowania cmentarzem były 
niewielkie, na ogól niższe od preli
minowanych. Tradycyjnie, jak we 
wszystkich gminach, najwyższe 
uzyskiwano z rytualnego uboju.

Druga wojna światowa była ostat
nim etapem dziejów gminy żydow
skiej w Ostrowcu. W kwietniu 1941 
r. utworzono w mieście getto, poło
żone w pobliżu cmentarza. W maju 
1942 r. zgromadzono w nim około 
15 000 Żydów. W tym okresie cmen

tarz był miejscem egzekucji. 11 i 12 
października 1942 r. około 11 000 
Żydów wywieziono do obozu zagła
dy w Treblince, a ostatnich Żydów 

ostrowieckich wywieziono do 
Oświęcimia w lipcu i sierpniu 1944 
r. Dodajmy, że ostatni zapis zgonu 
w aktach urzędu stanu cywilnego 
pochodzi z 5 października 1942 r. 
W tym okresie nastąpiła planowa, 
częściowa dewastacja cmentarza. 
Macewami wybrukowano ulicę 
Czerwińskiego, zamieszkałą wów
czas przez Niemców. Zniszczono 
istniejące budowle cmentarne: 
mur, bramę oraz kaplice grobowe 
(ohele).

Krótko po wojnie mieszkało w mieś
cie kilka rodzin żydowskich. W1960 
r. przeniesiono pozostałe na tere
nie cmentarza nagrobki umiesz
czając je w północno-wschodniej 
części cmentarza. Stworzone lapi
darium nawiązuje wyglądem do 
dawnego cmentarza żydowskiego. 
Znajduje się w nim 157 macew. W 
roku 1979 około tysiąca nagrobków 
wydobyto z ulicy Czerwińskiego 
gromadząc je w dwóch pryzmach 
obok lapidarium. Teren cmentarza 
adaptowano na park, posadzono 
drzewa i przeprowadzono alejki.

Pierwotnie cmentarz był usytuowa
ny na obrzeżu miasta, w pobliżu 
dzielnicy żydowskiej, tworząc wraz 
z synagogą, szkołą (beth-hami- 
drasz) oraz łaźnią zespół synago- 
galny. Analogiczne usytuowanie 
kirkutu odnajdziemy w miastach 
prywatnych lokowanych na tym te
renie w XVI-XVII w. Taka lokaliza
cja, w suchym miejscu na wzgórzu, 
chętnie była widziana przez lud
ność żydowską. W okresie kiedy kir
kut pełnił funkcję cmentarza grze
balnego charakterystycznym jego 
elementem była tradycyjna kamien
na macewa często polichromowa
na. Poza tym znajdowały się trzy 
ohele - kaplice grobowe. J. Apter 

wspomina o ohelach „starego" ca
dyka rabiego Gutmana oraz współ
czesnego mu talmudysty rabina 
Meira Jecchiela z Lewitów Halszto- 
ka. Obecnie po ohelach tych nie ma 
już śladu. Nie znamy ich wyglądu 
i pierwotnej lokalizacji. Zachowała 
się jedyn ie macewa z ohel u rabiego 
Halsztoka. Macewy usytuowane by
ły rzędowo, zwrócone stroną tablicy 
z inskrypcją w kierunku wschod
nim. Jedynie nagrobek rabiego 
Naftalego z 1734 r. był odwrócony. 
Cmentarz był ogrodzony, wejście 
prowadziło przez bramę, obok któ
rej znajdowało się miejsce do ob
mycia rąk dla osób biorących udział 
w obrzędach pogrzebowych. Nie 
został po nim ślad, podobnie jak po 
jednopokojowym domku grabarza- 
dozorcy. Z cmentarnych dębów za
chował się jeden, pamiętający czas 
założenia cmentarza.

W lipcu i sierpniu 1980 r. wykonano 
inwentaryzację 157 macew umiesz
czonych w lapidarium. Na 123 ma
cewach odczytano datę zgonu. Za
kładając, że odpowiada ona czaso
wi wykonania nagrobka sądzimy, że 
większość macew - 93 (75,5%), po
wstało w okresie międzywojennym. 
Pozostałe można datować na czas 
po 1841 r. Po wstępnym rozpozna
niu zgromadzonych w pryzmach 
nagrobków sądzimy, że pochodzą 
głównie z połowy XIX w. i z okresu 
międzywojennego.

Formy macew są w zasadzie podob
ne do siebie. Są to płyty wykonane 
z białego piaskowca w formie pros
topadłościanu, zaokrąglone u góry, 
na których w górnej partii techniką 
wypukłego reliefu wyrzeźbiono pik- 
tograficzne elementy symboliczne, 
a poniżej umieszczono tablicę z in
skrypcją, wyodrębnioną na ogół 
przy pomocy półkolumn. Wymiary 
większości płyt, przede wszystkiem 
z okresu międzywojennego, suge
rują, że produkowano je masowo 
uzupełniając odpowiedniąsymboli- 
ką i tekstem. Rzeźbiony tekst in
skrypcji wykonany jest w języku 
hebrajskim. Jedynie na kilku na
grobkach, z tyłu, występują perso
nalia i data zgonu w języku żydow
skim, zaś jeden nagrobek odbiega
jący formą od pozostałych opatrzo
no tekstem polskim; wypadki te ma
ją swe uzasadnienie.

Autor, lub raczej autorzy nagrob
ków pozostają nieznani. Tradycyj
nie nie podpisywali swych dzieł, ich 
nazwiska nie występują w odnale
zionych źródłach i opracowaniach. 
Nie ulega wątpliwości, że byli po
chodzenia miejscowego. Wskazuje 
na to materiał kamienny wydobywa
ny w okolicznych kamieniołomach. 
W kamieniołomie kunowskim żydo
wscy kamieniarze pracowali już na 

początku XIX w. Z analogicznego 
materiału wykonano płyty nagrob
ków na kirkutach w Ożarowie, Mir
cu koło Skarżyska Kamiennej, Bo
dzentynie, Wąchocku i Starachowi
cach. Z relacji współczesnych wyni
ka, że autorami nagrobków w Os
trowcu byli głównie kamieniarze ży
dowscy. Dodajmy, że hebrajski 
tekst inskrypcji jest bezbłędny. Po
zornie macewy sprawiają wrażenie 
monotonnych, na co wpływają ich 
podobne wymiary i kamienny mate
riał. Ale już wstępne rozpoznanie 
wykazuje ich różnorodność. Do te

go stopnia, że nie ma tu, podobnie 
jak na cmentarzach w wymienio
nych miejscowościach, dwóch ta
kich samych nagrobków. Podo
bieństw dopatrywać się możemy je
dynie w treści inskrypcji i detalach 
zdobnictwa, które są charakterysty
czne dla określonego kamieniarza, 
lub raczej warsztatu kamieniarskie
go. Dodajmy, że detal zdobniczy, 
głównie o motywach roślinnych 
i architektonicznych, odpowiadał 
zdobnictwu wieku XIX i okresu mię
dzywojennego.

Jedynie dwa nagrobki odbiegają od 
formy tradycyjnej macewy. Jeden 
ujęty w formie obelisku, pozbawio
ny symboliki, informuje inskryp
cją w języku polskim o zgonie Ró
ży z' Rozenbergów Malingero- 
wej, z zawodu lekarza, co zazna
czono w tekście. Ten nagrobek 
inteligenta stanowi przykład 
postaw asymilatorskich, charakte
rystycznych dla tej grupy społe
czeństwa żydowskiego. Poza for
mą zwraca uwagę zwięzłość zapi
su, ograniczonego w zasadzie do 
personaliów i daty zgonu, poda
nych według kalendarza łacińskie
go. Podobna forma zapisu wystę
puje przede wszystkim w okresie 
międzywojennym tna nagrobkach 
burżuazji i inteligencji żydowskiej 
na cmentarzach w Kielcach i w Ra
domiu. Równocześnie zwraca uwa

gę wyjątkowość użycia języka pol
skiego. Na żydowskich cmenta
rzach prowincjonalnych występuje 
wówczas język hebrajski i rzadko 
żydowski. Sprawa wprowadzenia 
innego języka była wprawdzie oma
wiana w gminach Królestwa Pol
skiego w końcu XIX w., ale zwycię
żył kierunek ortodoksyjno-religijny 
i do wyjątków, szczególnie w ma
łych miasteczkach, należy używa
nie innego języka. Poza tym znający 
ten problem z autopsji Majer Bała- 
ban zaznaczył, że w miastach pro
wincjonalnych nikt nie troszczył się

3

4

o nazwisko zmarłego, tradycyjnie 
wypisując jego imię i imię jego ojca. 
Jedynie czasami bardziej świadomy 
fundator podaje z drugiej strony 
płyty personalia i datęzgonu w języ
ku żydowskim3 Tego typu zapis 

występuje na nielicznych mace
wach cmentarza ostrowieckiego. 
Drugi nagrobek usytuowany jest 
poziomo. Wskazuje to, że znajdo
wał się pierwotnie w ohelu - kaplicy 
grobowej i w związku z tym grób ten 
otaczano specjalną troską. O ohelu 
tym wspominaj. Apter. Macewa po
zbawiona jest dekoracji. Jedynie 
hebrajska inskrypcja informuje, że: 
Tu spoczywa święty rabi. światłość 
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diaspory, przewodniczący świętej 
gminy Ostrowiec, MeirJecchiel Ha- 

lewi Halsztok. Zmarł 19 adar 1688 
roku. Umieszczona poniżej arabska 
data 1847 informować miała zapew
ne o roku jego urodzenia, podkre
ślając tym samym sędziwy wiek 
zmarłego.
Pozostałe nagrobki opatrzono tra
dycyjną symboliką żydowską oraz 
tekstem będącym przede wszyst
kim pozytywnym opisem życia 
zmarłego. Przy czym symbolika 
w sposób graficzny ilustruje naj
ważniejszy fragment tekstu.

5

2. Nagrobek Róży z Rozenbergów 
Malingerowej
3. Nagrobek Abrahama Sztomy
4. Nagrobek Ajdyl Bebisz
5. Nagrobek Mosze Dawida
6. Nagrobek Azwiela Zisla
7. Nagrobek Sary Pesil
(zdjęcia: 1 - S. Machała, 2-7 - J. 
Marchlewicz)

Na nagrobku Abrahama Szlomy, sy
na Menaszego, lew informuje o po
chodzeniu z pokolenia Judy, zaś 
okładka księgi - o religijnej gorli
wości. Do tych elementów nawiązu
je tekst. Dowiadujemy się, że Abra
ham: ...zmarl dnia 22 miesiąca 
szwat w roku 5689. Był to człowiek 
szanowany wśród ludzi. Chwałą 
okryte są jego dobre czyny. Do Bejt 
Hamidraszu przybywał w dzień 
i w nocy, aby spełniać przykazania 
boskie i prawa liturgii. Pozostał po 
nim syn jedyny. Odszedł na zawsze 
w wieku 53 lat, by otrzymać nagrodę 
za swoje czyny. Niech dusza jego 
żyje wiecznie.

Świece, charakterystyczny element 

symboliki nagrobka kobiecego, 
a także kwiat i ptak z nagrobka Ajdył 
Bebisz informują o najważniejszym 
fragmencie tekstu, a mianowicie 
młodym wieku zmarłej: Pani Ajdył 
Bebisz córka rabiego Józefa Bebisz 
zmarła w dniu 5 miesiąca tajwet 
w roku 5698. Zmarła młodo, w wie
ku trzydziestu lat. Opłakujemy ją 
z goryczą w sercu. Pozostał po niej 
syn jedyny. Orędowniczką sprawie
dliwą niech nam będzie. Niech jej 
dusza żyje wiecznie.
Złożone w geście modlitewnym dło-
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nie - charakterystyczny element 
symboliki rabina - na nagrobku Mo
sze Dawida Sztaj na wskazują na je
go pochodzenie, a także być może 
przygotowywanie się do tego zawo
du. Tekst informuje, że: Tu spoczy
wa Mosze Dawid Sztajn syn znako
mitego rabi Efraima Hakonena bło
gosławionej pamięci, zmarl 6 mar- 
cheszwan 5688 roku. Pamięci 
chwały jego która znikła, prostych 
dróg znanych wszystkim. Do tego 
dusze nasze wzdychają. Zbladłe na
sze serca, że zmarl tak młodo. Wiel
ka rozpacz po same niebiosa. Wszy
scy jego przyjaciele i znajomi opła
kują go. Ręce miał otwarte dla ubo

gich i dla udzielenia wsparcia. Nie
chaj dusza jego żyje wiecznie.
Wyjątkowo macewa była pozbawio
na dekoracji symbolicznej, którą 
wówczas zastępował dość obszer
ny tekst. Na nagrobku Mordechaja 
napisano, że: Tu został pochowany 
rabi Mordechaj syn rabiego Chaima 
zmarl 15 menachem aw 5697 roku. 
Wielka gorycz po naszej stracie, 
ozdoba naszej głowy i naszej rodzi
ny, same zalety posiadał ten cnotli
wy cztonekjrodziny, gminy - przyp. 
autora). Droga jego wiodła wśród 
sprawiedliwych. Zmarł w wieku 62 
lat. Będzie naszym dobrym orędow
nikiem. Niechaj dusza jego żyje wie
cznie.

Księga uwieńczona koroną Tory 
wskazuje przede wszystkim grób 
uczonego lub nauczyciela. W ten 
sposób podkreślono zawód Azwie
la. Informuje o tym tekst: Azwiel 
Zisel syn Borucha zmarł w wigilię 
święta Szawillot. Starzec, nasz nau
czyciel Azwiel Zisel syn Borucha był 
człowiekiem czcigodnym wśród lu
dzi. Żył ponad 70 lat. Drogą prostą 

szedł przez życie, był łubianym i bo
gobojnym, przykazania boskie 
spełniał skrupulatnie. Jego dusza 
wzniosła się, umarł i niechaj orę
downikiem będzie w niebiosach. 
Niechaj dusza jego żyje wiecznie. 
Dłoń wrzucająca monetę do skar
bonki lub skarbonka, to symbol 
działań charytatywnych, zaś świeca 
informuje, że była to kobieta. Do 
centralnego elementu symboliki 
nawiązał autor tekstu: Sara Pesil 
córka Abrahama zmarła 6 tamuz 
5680 roku. Zasłużysz na przyjrzenie 
się światłości oblicza Boga, dzięki 
spełnianiu przykazania o czynieniu 
dobra, tym ustrzegła się od nie
szczęść. W wielu księgach jej chwa
ła. Chodziła pieszo zbierać datki na 
biednych. Jej czyny godne były do
brych matek. W zasługę za jej do
broć i łaskawość wiecznie chronio
na będzie jej pamięć. Niechaj dusza 
jej żyje wiecznie.
Kwiat informuje o zgonie bezżen- 
nej dziewczyny. Z tekstu dowiadu
jemy się, że: Dziewica Sara Debora 
Rajzla córka Nachuma Klajnmana 
zmarła 11 tamuz 5694 roku i tu spo
czywa. Ból i rozpacz dla rodziny na 
śmierć dziewczynki zmarłej w wie
ku siedemnastu lat i trzech miesię
cy. Mądrej i szlachetnej w poczyna
niach, roztropność i wiedzę stale 
nabywała. Dusza jej wzniesie się na 
wyżyny. Niech dusza jej żyje wie
cznie.

Często występująca na nagrobkach 
ręka z dzbanem informuje, że zmar
ły był lewitą. Fakt ten zaznaczano 
również w tekście inskrypcji: Pan 
Naftali Halewi syn Abrahama Jaku
ba z Lewitów zmarł dnia 5 miesiąca 

tebet w 5696 roku. Opanował nas 
gorzki żal z powodu wielkiej straty. 
Strzegł i wykonywał nakazy Boga 
a jego nauki chronił i realizował. 
Przez cale życie kochał prawdę 
i sprawiedliwość. Niech się Bóg zli
tuje nad jego duszą, niech znajdzie 
wypoczynek w raju. Oby w niebio
sach był (naszym - przyp. autora) 
orędownikiem. Niech dusza jego 
żyje wiecznie.

Przekazany w treści inskrypcji 
wyidealizowany obraz życia zmarłe
go jest odbiciem przede wszystkim 
złożonej kultury i mentalności miej
scowego społeczeństwa żydow
skiego. W tym też aspekcie winien 
być przede wszystkim rozpatrywa
ny. Treści te, mające charakter mo
ralizatorski, są wyrazem tradycyj
nych postaw religijnych i kulturo
wych. Żydów ostrowieckich, wśród 

których dominowały ugrupowania 
religijno-ortodoksyjne, a znacznym 
autorytetem cieszyło się duchowie
ństwo. Autorzy tekstów zaznacza
jąc swój duchowy rodowód czerpią 
porównania ze Starego Testamentu 
podkreślając wyłącznie pozytywne 
aspekty życia ziemskiego: wiarę, 
oddanie Bogu, gorliwość w wypeł
nianiu praktyk religijnych, dobroć 
w stosunku do współwyznawców 
oraz żal, jaki zmarły pozostawił 
wśród bliskich.
W porównaniu z zachowanymi ar
chiwaliami ostrowieckie macewy 
stanowią dzisiaj cenne źródło po
znania różnorodnych stron życia lo
kalnego społeczeństwa. Ich analiza 
wymaga udziału przedstawicieli 
różnych dziedzin humanistyki: his
toryków sztuki, historyków, filolo
gów. Pisząc o historycznych i este
tycznych wartościach macew nale
ży zaznaczyć, że są to uwagi wstęp
ne. Nie poznaliśmy jeszcze wszyst
kich cmentarzy żydowskich w doli
nie Kamiennej wykazujących z os
trowieckim tyle analogii. Prowa
dzone prace inwentaryzacyjne do 
uwag tych niewątpliwie dorzucą je
szcze sporo nowych spostrzeżeń.

Adam Penkalla

Przypisy
1. Artykuł opracowano na podsta
wie dokumentacji Cmentarz żydow
ski w Ostrowcu Świętokrzyskim 
(maszynopis w bibliotece BDZ WKZ 
w Kielcach i PP PKZ w Kielcach). 
Zamieszczono tam m.in. pełną in
wentaryzację macew oraz przekazy 
ikonograficzne związane z obiekta
mi administrowanymi przez gminę 
ostrowiecką.
2. J. Apter, Wokót historii Os
trowca Świętokrzyskiego, (w:) Os
trowiec, Buenos Aires 1949, s. 19 (w 
jęz. żydowskim).
3. M. Bałaban, Zabytki history
czne Żydów w Polsce. Warszawa 
1919, s. 122.
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Stary 
cmentarz 

w Szczawnicy 
i______
Szybki rozrost kurortu szczawnic
kiego w drugiej ćwierci XIX w. skło
nił właściciela Zdroju Józefa Szala- 
ya do założenia w nowym centrum - 
u zbiegu ulic Głównej i Zdrojowej - 
cmentarza, miejsca pochówku ro
dziny Szalayów, kuracjuszy i gości- 
letników. Niewielki, czworoboczny 
teren wybrano poniżej traktu ul. 
Głównej, nie opodal korytaGrajcar- 
ka (zob. T.M. Trajdos „Szczawni
ca”, w tym zeszycie). Ta ważna pa
miątka dziejów Szczawnicy, zawie
rająca cenne pomniki architektury 
nagrobnej, znajduje się niestety 
w czasach najnowszych, po założe

pitowy na żelaznych słupach nad 
wąską werandą. Wewnątrz znajduje 
się przyścienny ołtarz drewniany, 
z obrazem „Zmartwychwstanie" 
między parą kolumn. W lunecie 
zwieńczenia widnieje spory kartusz 
herbu Szalayów z bogatym labro- 
waniem (ozdobne obramienie tar
czy herbowej zwieńczone tzw. klej
notem). Pod kaplicą mieści się 
krypta grobowa Szalayów. Kaplica 
cmentarna jest jakby ostatnim sta
dium pomysłów architektonicznych 
Józefa Szalaya (zm. 1876): kompo
nenty neogotyckie, tak mocne 
w budynkach wcześniejszych (ka
plica w Parku Górnym -1846), są tu 
już nieśmiałe i słabo uwydatnione. 
Cmentarz jest obecnie tak gęsto za
rośnięty wysoką trawą i chwastami, 
że wielu mogił już nie podobna 
zauważyć. Ziemne kopczyki nikną 
w gąszczu zieleni. Ocalało jednak 
jeszcze sporo nagrobków kamien
nych i żeliwnych, ciekawych jako 
dzieła sztuki i ślady XIX-wiecznej 
historii uzdrowiska. Pośrodku par
celi cmentarnej wznosi się wielki 
krzyż drewniany, przykryty dwuspa

niu nowego cmentarza, w stanie 
żałosnego opuszczenia i zaniedba
nia. Stosunkowo najlepiej zacho
wana jest kaplica cmentarna funda
cji i projektu Szalaya (1870), prze
znaczona na mauzoleum rodziny 
właścicieli. Skromna, czworobocz
na budowla, murowana i tynkowa
na, kryta dwuspadowym dachem, 
pozbawiona jest na zewnątrz deko
racji. Jedynie fasadę zdobi wgłębna 
płycina zamknięta schodkowym, 
podwieszonym fryzem, ujmująca 
mały oculus (okrągłe okno). Ściany 

pod dachem obiega profilowany 
gzyms. Wejście osłania daszek pul

dowym daszkiem, z wizerunkiem 
Chrystusa wyciętym w blasze i po
malowanym. Wizerunek ten otacza 
wycięta w drewnie wić roślinna. 
Do najciekawszych zachowanych 
pomników cmentarza szczawnic
kiego należą: nagrobek wykonany 
przez warsztat Piotra Kulki z Tarno
wa, kamienny, zapewne z potowy 
XIX w„ w postaci kwiecistej woluty 
zwiniętej na cokole (tablica inskryp- 
cyjna z marmuru została już rozbi
ta); nagrobek Johanny Roxer, wę
gierskiej Niemki, z końca XIX w., że
liwna neogotycka konstrukcja z os- 
trołukowym maswerkiem: nagro-

1. Kaplica cmentarna z 1870 r. 
(proj. J. Szalay); po lewe) stronie 
grobowiec Zofii Umienieckiej 
(+1873)
2. Grobowce; Janinki Jezierskie) 
(+1899) i Heleny Smoleńskiej 
(+1889)
3. „Chrystus ukrzyżowany” na 
cmentarzu

(zdjęcia: T. Trajdos)

bek Zofii Umienieckiej, zm. 1873, 
kamienny, neogotycki: czworobo
czny trzon pomnika na narożach 
ujmują pinakle, od frontu widnieje 
tablica kommemoracyjna, poniżej 
podwieszona konsola; tę elewację 
grobowca wieńczy trójkątny szczyt, 
a wyżej smukłe fiale (ozdobne wie
życzki szpiczasto zakończone) i ma
sywny krzyż na wielobocznym co
kole; nagrobek Heleny Smoleń
skiej, zm. 1889. kamienny, neokla- 
syczny: na wysokim cokole usta
wiono urnę osłoniętą częściowo ca
łunem; nagrobek Janinki Jezier
skiej, zm. 1899, kamienny: na poro

watym kamieniu imitującym natu
ralną skałę, którego front zajmuje 
tablica inskrypcyjna, spoczywa fi
gura siedzącej dziewczynki-anioł- 
ka, ujęta bardzo naturalistycznie, 
wsparta na urnie, trzymająca w dło
nie wianek.

Podane przykłady wskazują na is
totną wartość artystyczną XIX-wie- 
cznej nekropoli w Szczawnicy. Wy- 
daje się wręcz nieodzowne jak naj
szybsze przeprowadzenie prac ra
tujących ten obiekt. Istnieje przy 
tym konieczność nie tylko konser
wacji samych nagrobków i kaplicy, 
ale i całkowitego uporządkowania 
terenu - przywrócenie alejek po
między mogiłami, wyznaczenie gra
nic kwater, oczyszczenia grobów 
z zielska, które rozsadza i kruszy 
kamienne pomniki. Zachowując 
centrum Szczawnicy jako układ za
bytkowy - zlekceważyć wartości 
starego cmentarza nie sposób.

(T.M.T.)
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Szanowny Zespół Redak
cyjny ,, Spotkań z zabyt
kami”!

(...) Po głębokim ukłonie 
za wydany zeszyt z począt
ku 1982 r. (7-1981), pozwo
lę sobie obok podziękowa
nia za wspaniałą ucztę du
chową zwrócić uwagę na 
kilka artykułów, które jak ja 
to nazywam, są „glogerow- 
skie”, bo wszak: „Obcerze
czy wiedzieć dobrze jest, 
swoje - obowiązek”...

Zacznę od artykułu Jana 
Zachwatowicza „Opolskiej 
szkole konserwacji zabyt
ków” (str. 2). Szkoła taka na 
pewno jest, chociaż coraz 
częściej rozmienia się na 
drobne (...) Urodziła się 
z potrzeb, po wojnie - przy 
nie wszystkich na szczęście 
wymordowanych humanis
tach i wspaniałych rzemie
ślnikach. Ale szkoła ta ma 
ich coraz mniej. Bo „kultu
rę” obecnie tworzy coraz 
częściej,, ta wspaniała płyta 
budowlana wielkogabary
towa ' ’, a rzemiosło -,, tysiąc 
i jeden drobiazgów”. I ja 
w Gdańsku (...) opłakałem 
kilka zapadłych baszt, roz
biórek murów obronnych, 
a stare kamieniczki wokół 
Poczty Gdańskiej uratowali 
pośmiertnie jej obrońcy - 
bo gdyby tam na ich cześć 
nie stawiano pomnika, to 
chyba okoliczne domki ry
backie z XVI i XVII w. już by 
też się zawaliły. Dziękuję 
autorowi za zwrócenie 
uwagi na ten problem, bo 
lepiej jedne ruchome scho
dy (przeważnie nieczynne) 
mniej wybudować a środki 
przeznaczyć na to, co się 
jeszcze nie zawaliło, chyba 
tylko dzięki temu, że pod
piera to duch praojców.

Na str. 11 są POLSKIE 
ZDROJE Jerzego Stankie

wicza. Dobry to byłby cykl 
artykułów, gdyby zdroje 
rzeczywiście na' taką nazwę 
obecnie zasługiwały. Bo jak 
w moim pojęciu nic nie zo
stało ze wsi góralskiej Za
kopane, tak samo po Sopo
cie. Ale jest tam piękna, co
raz bardziej rozsypująca się 
secesja, no a dla star
szych... miłe wspomnienia. 
Autorowi należy się podzię
kowanie za umieszczenie 
zdjęcia dawnego dworku 
Sierakowskich (siedziba 
Towarzystwa Przyjaciół So
potu) z podaniem ulicy: 
Czyżewskiego, bo chyba 
dużo miejscowych nie było 
tam ani razu...

Wśród innych artykułów 
spotkałem to, czego często 
wypatruję - bezpośrednie
go zderzenia zabytku ze 
współczesnością. Nie mó
wię tu o brutalności spot
kań współczesności z za
bytkami, bo te zauważam 
i na tym spotkaniu, niestety, 
często wygrywa „współ
czesność”. Zwróciłem uwa
gę na artykuł Hanny Do
mańskiej „Współczesna 
rzeźba w zabytkowym wnę
trzu” (str. 37). Jakże suges
tywny, pokazujący możli
wość mądrej koncepcji 
uszanowania zabytku 
i możliwość doskonałego, 
autentycznie współczesne
go uzupełnienia jego wypa
lonego wnętrza! Artykuł, 
przypuszczam, napisany 
został przez historyka sztu
ki, aż nieprzyzwoicie ciepły 
(okazuje się, że są krytycy 
sztuki będący „normalny
mi” ludźmi). A że artykuł 
dotyczył tych wspaniałości, 
wśród których żyję na co 
dzień (i nigdy nie będę 
chciał dobrowolnie żyć 
w innym miejscu), zacząłem 
po jego przeczytaniu zada
wać sobie pytania. Pytanie 

podstawowe: co powoduje 
mój rozwój kulturalny? Ta
kie pytanie prędzej czy póź
niej każdy winien sobie za
dać, ja je zadawałem znacz
nie wcześniej, lecz odpo
wiedzi przeważnie były po
wierzchowne. Dzięki Wa
szym artykułom w tę tema
tykę zacząłem wchodzić 
głębiej.

(...) Ioto mogę stwierdzić, 
że znając tradycje narodo
we wiem, że najbardziej 
uczęszczanym miejscem 
kulturowym jest kościół. 
Wydaje mi się, że artyści tej 
miary co Elżbieta Szczo- 
drowska-Peplińska i Robert 
Pepliński też ocenili, iż to, 
co ludzi powinno w sztuce 
chociażby tylko zastanowić 
(a to jest właśnie sztuka) - 
powinno się mieścić 
w miejscu najliczniej i naj
częściej odwiedzanym, 
w którym można przeżywać 
chwile głębokiego skupie
nia. Człowiek wracać bę
dzie do tych miejsc, gdzie 
artyści ci stworzyli swoje 
dzieła, w tych wspaniałych 
wnętrzach opisanych przez 
panią Hannę Domańską. 
Będą się uczyć wrażliwości 
odbioru sztuki, tak zabytku, 
jak i sztuki współczesnej, 
nauczą się rozumieć to, co 
było i to, że nie należy tego 
burzyć. Że można tworzyć 

współczesnymi środkami 
to, co zostało przez „durni” 
zniszczone. Prawdą jest to, 
co pisze pani Domańska, że 
w kościele Św. Brygidy....

wyczuwa się tu jednak brak 
„klamry” spinającej 
wschodnią i zachodnią 
część kościoła w jedną ca
łość”. Podejrzewam, że 
chodzi tu o brak drogi krzy
żowej odpowiadającej ca
łości wystroju i będącej tą 
właśnie klamrą. I tu nie 
wiem czemu nastąpił za

stój. Czy, brutalnie mówiąc, 
administratorzy tego koś
cioła uważają, że twórcy 
wystroju żyć będą wiecznie 
(czego im zresztą życzę)? 
I jeszcze jedna sprawa: ar
tykuł pani Hanny Domań
skiej traktuję jako część 
rozdziału książki o tytule ta
kim, jak artykułu, tj.: 
„Współczesna rzeźba w za
bytkowym wnętrzu”. Niech 
to stanowi dosłownie frag
ment podręcznika dla 
uczniów i studentów szkół 
plastycznych - przecież to 
jest sztuka, która spina 
przysłowiową klamrą archi
tekturę zabytkową ze sztu
ką współczesną. Nie wiem, 
czy się nie mylę, ale osobiś
cie nie spotkałem się z ta
kim wydawnictwem.

(...) Na koniec bardzo ser
deczne podziękowania za 
zwrócenie uwagi na „Spi
skie żeliwne krzyże nagrob
ne” (str. 49), „Zabytkowe 
bramki cmentarne na Po
morzu Zachodnim (str. 50), 
a szczególnie za artykuł 
„Konserwacja metalowych 
zabytków cmentarnych” 
(str. 53). Wydaje mi się jed
nak, że dzieł starych mis
trzów kowalstwa (patrz 
m.in. Powązki) nie da się 
uratować w całości poda
nymi metodami, np. roz
warstwiania się materiału 
w kutych kwiatonach, 
i w ogóle w sprawie zabyt
ków nie można mówić o ko
szcie 1 m2 konserwacji, co 
nie znaczy, żeby nie liczyć 
groszy i złotówek.

Dziękuję Zespołowi Re
dakcyjnemu za wspaniałe 
pismo. Pozdrawiam, życząc 
żeby spotkania z zabytkami 
odbywały się z korzyścią dla 
zabytków.

Jerzy Janowicz
Gdańsk

Szanowna Redakcjo!
Przypadkowo przejeż

dżałem 8 czerwca 1982 r. 
drogą prowadzącą z Byto
mia do Lublińca i zauważy
łem, jak kończono rozbiór
kę budynku stacji kolejowej 
Piekary-Szarlej. Nie miałem 

ze sobą aparatu fotografi
cznego, aby to udokumen
tować. Szczęściem mamy 
w Muzeum Architektury we 
Wrocławiu zdjęcie wykona
ne w 1979 r„ gdy był on jesz
cze cały, chociaż opusz
czony.

Był to chyba najlepszy 
z budynków wzniesionych 
przez Lecha Niemojewskie- 
go. Zaprojektował go 
w efekcie wygranego 
w 1927 r. konkursu. Został 
zbudowany w latach 
1927-1928. W ówczesnym 

układzie granicy polsko- 
niemieckiej było to konie
czne, aby ułatwić dojazd 
pielgrzymującym do Piekar. 
Po 1945 r. budynek jakby 
przestał być potrzebny. 
Jednak jego funkcjonalisty- 
czno-konstruktywistyczna
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forma wyróżniała go spo
śród innych polskich 
dworców kolejowych, 
a również stawiała na do
brym miejscu wśród innych 
dzieł awangardy architek
tonicznej. Wielka to szkoda 
i poważny błąd, że zezwolo
no na rozbiórkę cennego 
zabytku konstruktywistycz- 
nej architektury.

Lech Niemojewski 
(1894 -1952) był profesorem 
na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej, 
historykiem architektury, 
autorem bardzo awangar
dowych projektów wnętrz 
statków ..Batory" i ..Piłsud
ski ’'. Z pośród jego licznych 
publikacji warto w tym wy
padku wskazać na ..Kon
struktywizm w architektu
rze” (1932) i ..Dwie szkoły 
polskiej architektury no
woczesnej" (1934). Byl wi
ceprzewodniczącym jury 
Międzynarodowej Wystawy 
w Paryżu w 1937 r.

Wobec faktu, że nie ist
nieją statki,,Batory" i ,.Pil-

Budynek stacji kolejowej Piekary-Szarlej, dzieło L. Niemojewskiego już nie istnieje

sudski”. a teraz rozebrano 
dworzec w Szarleju-Pieka- 
rach, nie zachowało się już. 
poza publikacjami, żadne

poważne dzieło L. Niemoje
wskiego.

Komu powinniśmy tego 
pogratulować?

prof, dr Olgierd Czerner
dyrektor Muzeum Architek

tury we Wrocławiu

Szanowna Redakcjo!
Nawiązując do apelu re

dakcji w sprawie krynickie
go kirkuta, zamieszczone
go w z. 7 informatora 
,.Spotkania z zabytkami", 
pragnę podzielić się zebra
nymi wiadomościami na te
mat tego opuszczonego 
zabytku.

Kirkut krynicki znajduje 
się w górnym biegu ul. Pol
nej. Aby dojść do niego na
leży udać się ul. J.I. Krasze
wskiego w kierunku Miej
skiego Szpitala i obok., Su
persamu" skręcić w prawo 
kierując się cały czas w gó
rę. W górnym swoim biegu 
ul. Polna rozwidla się i tu 
należy wejść wprawą odno
gę tego rozwidlenia; na pra
wym zboczu zobaczymy 
zrujnowany mur krynickie
go kirkuta.

Krynicki kirkut powstał 
pod koniec ubiegłego stu
lecia. Do 1939 r. był miej-

1. Tak wygląda dziś dawne wejście 
na kirkut
2. Zrujnowane nagrobki

scem grzebania zmarłych. 
Od tego czasu ulegał po
wolnej. ale systematycznej 
ruinie. Dzisiejszy wygląd te
go miejsca jest bardzo przy
gnębiający. Mur okalający 

kirkut, wykonany z kamie
nia. rozpada się. Z zacho
wanych fragmentów wyni
ka, że miał on ok. 1,8 m wy
sokości. Należy jednak są
dzić, że ogrodzenie kirkuta 

było wyższe. Świadczą 

o tym metalowe słupki na 
szczycie muru z resztkami 
kolczastego drutu. W mu
rze zachowało się wejście 
z metalową furtą. Furta ta 
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jest badzo skorodowana 
i zarośnięta krzakami. Przez 
znaczny ubytek w murze 
kirkuta można wejść na je
go teren. Zachowała się 
znaczna ilość macew wyko
nanych z czarnego marmu
ru i piaskowca. Macewy 
z piaskowca stanowią wię
kszość. Wmontowano w nie 
tablice z białego i czarnego 
marmuru. W większości na
pisy na tablicach są w języ
ku hebrajskim. Znalazłem 
jednak macewę, gdzie obok 
napisu hebrajskiego umie

szczono napis w języku pol
skim. Napis ten brzmi na
stępująco: , .NAJUKOCHA
ŃSZEJ CÓRCE MARII GRO- 

DOWER ZE LWOWA. 
ZMARŁEJ W KWIECIE WIE
KU - ZBOLAŁA MATKA. 
Macewa ta wykonana jest 
z piaskowca z tablicą z bia
łego marmuru. Znajduje się 
ona w okolicy furty w mu
rze, zaraz w pierwszym sze
regu. Cały kirkut porośnięty 
jest drzewami liściastymi. 
Chodząc między macewa
mi należy zachować ostroż

ność, gdyż istnieje niebez
pieczeństwo ich zapadania. 
W uzupełnieniu pragnę do
dać, że w miejscu gdzie dzi
siaj znajduje się budynek 
Okręgowej Spółdzielni Mle
czarskiej stała żydowska 
synagoga. Została ona zni
szczona w pierwszym roku 
wojny, po wkroczeniu do 
Krynicy wojsk niemieckich.

W załączeniu przesyłam 
dwa szkice obrazujące 
fragmenty krynickiego kir
kuta. Sam uczuciowo zwią
zany jestem z ochroną 

i konserwacją zabytków 
i pragnę, aby moje wiado
mości przydały się służbom 
konserwatorskim, które 
w przyszłości przystąpią do 
działań zabezpieczających.

Marek Citak
Radom

OD REDAKCJI. Jako pierwsza po
mogła nam zlokalizować kirkut pani 
Elżbieta Nitribitt z Krynicy za co 
serdecznie dziękujemy. W jed
nym z następnych zeszytów „Spot
kań" zamieścimy artykuł dr. T. Traj- 
dosa na temat krynickiego kirkuta

Szanowna Redakcjo!

Z zainteresowaniem 
przeczytałem artykuł „Spi
skie żeliwne krzyże nagrob
ne" zamieszczony w zeszy
cie 7-1981 „Spotkań z za
bytkami". Nie mogę jednak 
zgodzić silę ze stwierdze

niem autora, który pisze, że: 
„zasięg występowania 
owych krzyży ograniczony 
jest do terenu Spiszą''. Pod
czas wędrówek po Beski
dzie Sądeckim i Niskim. 
Bieszczadach oraz Pogó
rzu Przemyskim często na
potykam krzyże tego typu, 
a nawet w kilku miejsco
wościach natrafiłem na eg
zemplarze posiadające 
identyczne elementy jak 
krzyże spiskie. Nie sporzą
dzałem dokumentacji tych 
krzyży, ale z całą pewnością 
mogę stwierdzić, że obszar 
występowania żeliwnych 
krzyży nagrobnych jest 
o wiele większy, a Spisz sta
nowi jedynie jego drobną 
część. Krzyże takie napot
kać można na cmentarzach 
i przy drogach, przede 
wszystkim we wsiach za
mieszkiwanych przez Rusi
nów. Podam tu przykłado
wo kilkanaście miejsco
wości, gdzie one występują. 
W Beskidzie Niskim: Prze- 
gonina, Bartne, Wołowiec, 
Banica koło Bartnego, 
Olchowiec, Turzańsk, Rze- 
pedż. W Bieszczadach: 
Czarna, Rabę koło Hoszo- 
wa, Stefkowa. Na Pogórzu 
Przemyskim: Rozpucie, 
Brzeżawa, Lipa Dolna, Ko
niusza, Tyrawa Wołoska.

Nie jest to oczywiście wykaz 
wszystkich miejscowości. 
Podaję tu wyłącznie te, 
w których żeliwne krzyże 
zwróciły moją uwagę i gdzie 
wykonałem ich zdjęcia. Za
uważyłem też, że w miej
scowościach znacznie od 
siebie oddalonych wystę
pują krzyże o identycznych 
kształtach np.: Międzybro- 
dzie-Kacwin (150 km), Bart- 
ne-Niedzica (80 km), Prze- 
gonina - Krempachy - Tu
rzańsk (140 km), Frydman- 
Nowica (70 km), Wierchom- 
la Wielka - Brzeżawa (120 
km), Koniusza-Bartne-Ra- 
be koło Hoszowa (100 i 40 
km). Wydaje mi się, że w tym 
świetle stwierdzenie auto
ra, iż ośrodek wytwórczy 
musiał istnieć w bezpośred
nim sąsiedztwie Spiszą jest 
mocno problematyczne. 
Odległości w jakich spoty
kamy krzyże o identycznych 
kształtach oraz zasięg wy
stępowania tego zjawiska 
świadczą, że ciężar i trud
ności transportu w górzys
tym terenie nie były prze
szkodą - wbrew temu, co 
sugeruje autor. Wydaje się, 
że ośrodków wytwórczych 
było kilka, z czego część 
zapewne na terenach za
mieszkiwanych przez Rusi
nów. W Bieszczadach dzia
łały w XIX w. dwie huty żela
za: w Cisnej i Rabem koło 
Baligrodu. Nie wykluczone, 
że tu też powstawały intere-

Krzyż przydrożny w Beskidzie Ni
skim w Wołowcu

sujące nas krzyże. Napoty
kane przeze mnie egzem
plarze pochodzą z lat 
1877-1916, a więc powstały 
w tym samym okresie, co 
krzyże na Spiszu. Sądzę, że 
warte są one opisania

i opieki konserwatorskiej 
na całym obszarze ich wy
stępowania, nie tylko na 
Spiszu.

Stanisław Kryciński
Warszawa
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Serdecznie dziękujemy 
za zeszyt 8-1982 ,, Spot kań 
z zabytkami”, który rzeczy
wiście nie jest przyjemny 
i optymistyczny, ale praw

Szanowna Redakcjo!
Jestem stałym prenume

ratorem Waszych „Spotkań 
z zabytkami”, ale nie ten 
fakt skłonił mnie do ko
respondencji. Chcę bić na 
alarm i prosić z Waszej stro
ny o pomoc, aby ratować 
i tak już szczupłe zabytki 
kultury materialnej w mojej 
rodzinnej miejscowości. 
Jest nią miasteczko Kań
czuga w woj. przemyskim, 
miasto o bogatych trady
cjach. założone aktem pra
wa magdeburskiego w po
czątku XIV w. Organizuję 
Towarzystwo Miłośników 
Miasta, chcę wydać „Rocz
nik Przeworski” (materiały 
historyczne).

Szanowna Redakcjo!
Pragnę zwrócić uwagę 

na zespół trzech starych 
cmentarzy znajdujący się 
w centrum najstarszego 

W sprawie kaliskich cmentarzy otrzyma
liśmy odpowiedź z Wydziału Kultury 
i Sztuki - Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Kaliszu, której fragmenty 
przytaczamy poniżej:
(...) Wojewódzki Konserwator Zabytków 
informuje: 1. Dotychczas zasadniczo ze
spól cmentarzy znajduje się na etapie 
opracowań dokumentacyjnych, w tym. 

Szanowny Panie Redak
torze!

Pragnę na Pańskie ręce 
przekazać dla całego Ze
społu Redakcyjnego „Spot
kań z zabytkami” wyrazy 
mojego uznania za dotych
czasową działalność wy
dawniczą, a w szczególnoś
ci za zeszyt 8 poczytnego 
Informatora. Wysoko cenię 
fachowość i wielkie zaan
gażowanie Redakcji 
w sprawę popularyzacji za
bytków i idei ich ochrony. 
Godna uznania jest wola 
zdecydowanego sprzeciwu 
wobec społecznej znieczu
licy, bezmyślności władz 
administracyjnych (w tym 
także czasami służb kon
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dziwy i bardzo ciekawy. 
Niedawno wróciliśmy z wy
cieczki autokarowej po Pol
sce i nie pierwszy raz ude
rzają nas wprost skandali

czne standardowe domy 
z malowidłami i szkiełkami. 
Dobrze, że ktoś nareszcie 
(str. 8) poruszył ten pro
blem. A przecież mamy tylu 

Boli mnie inna sprawa. 
W Kańczudze istnieje cer
kiew zbudowana w 1600 r„ 
która była czynna dla lud
ności greckokatolickiej do 
wybuchu drugiej wojny 
światowej. Stan obecny 
urąga trosce dotychczaso
wych ojców miasta, wnę
trze zostało ograbione do 
gołych ścian, z dachu wiatr 
zrywa nadal blachę, stąd li
czne zacieki i w ogóle - ni
szczenie. Wewnątrz trzy
mają się jeszcze malowidła 
ścienne, a obok, na dzwon
nicy wyrastają zasiane wia
trem jarzębiny. Plac wokół 
cerkwi w stanie okropnym, 
gdyż w samym centrum 
miasta składa się materiały 

miasta polskiego - Kalisza. 
Są to: cmentarz ewangelic
ki, który powstał z począt
kiem XVIII w., cmentarz ka
tolicki z pierwszej połowy 

wykonano 70 kart ewidencyjnych zabyt
ków ruchomych dla cenniejszych gro
bowców, zlecono Politechnice Warszaw
skiej kompleksowe opracowanie ewiden- 
cyjno-rewaloryzacyjne, przeprowadzono 
I etap badań epigraficznych przez Kolo 
Naukowe studentów Instytutu Historii 
UAM; 2. W ramach prac wykonawczych 
udzielono pomocy finansowej parafii pra- 

serwatorskich), złej woli 
użytkowników, szkolnic
twa, wandali i złodziei. 
Przyjęliście słuszną zasadę, 
że dobre należy chwalić, 
a złe ganić, i to głośno, ze 
wskazaniem instytucji 
i osób odpowiedzialnych za 
użytkowanie, nadzór, nie
właściwą adaptację i roz
biórkę zabytków. Celowe 
było przypomnienie treści, 
dramatycznych w swojej 
wymowie, dwu raportów 
o stanie zabytków w Polsce 
z 1956 i 1972 r. Relacja dr. 
Ryszarda Brykowskiego p. t. 
„Drugi remanent zabyt
ków”, dotycząca dawnego 
powiatu Tomaszów Lubel
ski, jest szokująca, ale taka 

budowlane GS-u, a we
wnątrz Urząd Miasta ma 
składowisko materiałów 
gospodarskich.

Nie chcę w tym miejscu 
obrażać nikogo - a sprawę 
poruszałem w Urzędzie 
Miasta - ale nie mogę wraz 
z osobami, które zakładają 
Towarzystwo Miłośników, 
kiedyś stwierdzić, że ten 
obiekt rozleciał się. Podob
no Urząd Miasta jest bezsil
ny i nie stać go na zabezpie
czenie, nie mówiąc już o 
dalszych inwestycjach (...)

Wraz z aktywnie działają
cą Strażą Pożarną sądzimy, 
że w tym obiekcie należy 
urządzić muzeum, do któ

XVIII w. oraz cmentarz grec
ki, (po kolonii greckiej) 
z XVIII w. Te cmentarze to 
pomniki historii. Niestety, 
pozbawione wszelkiej opie

woslawnej na remont muru ogrodzenio
wego i bramy cmentarza: 3. Urząd Mie/ski 
w Kaliszu zlecił wykonanie ekspertyzy 
i prac konserwatorskich grobowca Alfon
sa Parczewskiego na cmentarzu katolic
kim: Wojewódzki Konserwator Zabytków 
nadzoruje te prace od strony merytorycz
nej; 4. W1983 r. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków planuje udzielenie pomocy 

jest prawda i tej prawdy nie 
można wstydliwie ukrywać. 
Jestem pewien, że jeszcze 
bardziej szokująco wypadł- 
by remanent zabytków War
szawy, rozebranych bez 
uzasadnienia w okresie po
wojennym oraz dewasto
wanych obecnie.

Ochrona zabytków i kon
serwatorstwo polskie prze
żywa głęboki kryzys. Ale na
prawę musimy zacząć od 
bilansu nieodwracalnych 
strat i określenia genezy tej 
sytuacji, mówiąc o tym 
z pełną szczerością i odwa
gą. Tak jak to zostało uka
zane w ostanim zeszycie 
„Spotkań z zabytkami”. Za
chęcam więc Redakcję do 
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zdolnych architektów! Łą
czymy pozdrowienia dla 
redakcji

J. i A. Huebnerowie
Szczecin

rego mieszkańcy chętnie 
oddali by eksponaty, które 
są w ich posiadaniu. Winny 
tam również znaleźć się 
materiały z martyrologii 
polskiej w tzw. izbie pamię
ci, tajnego nauczania czy 
ruchu oporu. Takie mu
zeum jest przede wszystkim 
lekcją dla uczącej się mło
dzieży.

Piszę do Was prywatnie, 
co nie oznacza, że troska 
o ratowanie zabytku nie jest 
powszechna w naszym 
mieście.

mgr Tadeusz Ruchel
Przeworsk

ki rozsypują się na naszych 
oczach. Proszę o inter
wencję.
dr med. Tadeusz Pniewski

Łódź

gminie ewangelickiej w przeprowadzeniu 
remontu ogrodzenia i kaplicy cmentarnej. 
Ponadto kontynuowane będą prace in
wentaryzacyjne i projektowe w catym ze
spole cmentarzy.

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
inż. Bożena Wożniak

kontynuowania rzeczowej 
i odważnej publicystyki 
walczącej o zachowanie 
narodowej spuścizny histo- 
ryczno-artystycznej. W tej 
walce nie jesteśmy osamot
nieni, o czym świadczy po
kaźna liczba współpracu- 
jącch z magazynem auto
rów zabytkom oddanych.

Życzę powodzenia i prze

syłam koleżeńskie pozdro
wienia

doc. dr. Jerzy Kowalczyk
Warszawa

Do wiadomości:
Dr Bohdan Rymaszewski 
Generalny Konserwator Za
bytków PRL
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Wilanów

Pałac w Wilanowie 
od strony parku 

(fot. K. Nowiński)

Gasnące nieba tło. 
Park stary jak Watteau. 
Blady monsieur Pierrot, 
Klitander z Kolombiną, 
z gitarą, z mandoliną 
nad wody przyjdą siność. 
W listopadową bladość, 
dzień skończą serenadą.

Blisko w mgle miasta szum. 
Nerwowy, miejski tłum.
Z głośników refren tang. 
Nie przyjdą od stron Watteau. 
Tylko samotny pan 
Księżyc - monsieur Pierrot.

Marian Ośniałowski
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Cena zł. 120.

krajowa 
agencja 
wydawnicza

3. Golub-Dobrzyń - 
zamek krzyżacki z XIV w., 
przebudowany w stylu 
renesansu w latach 1604- 
1625 (fot. W. Górski)

7. Gontowe dachy drewnianego kościoła p.w.Św. 
Michała Archanioła z XV w. w Dębnie (fot. P.F. 
Nowicki)

1. Czerwińsk - kościół 
p.w. Zwiastowania 
NPMarii z około 1160 r., 
później wielokrotnie 
przebudowywany 
(fot. J. Augustyniak)

2. Toruń - ratusz z XII 
XIV i XVII w. (fot. P.F. 
Nowicki)

5. Gdańsk Dwór Artusa zbudowany w latach 
1476-1481. z fasada przebudowana w 1552 a na
stępnie 1616-1617 r. (fot. W. Pawelec)

6. Bogate między Makowem Maz. a Przasnyszem 
- kościół Św. Anny zbudowany przed 1481 r. (fot. 
P.F. Nowicki)

4. Żnin - zachowa
na wieża gotyckie
go ratusza z końca 
XV w. (fot. K. Nowi
ński)


