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NA OKŁADCE: Ten pan w rene
sansowym hełmie na tle gotyckie
go ołtarza znany jest w całej Pols
ce dzięki swojej twórczości gra
ficznej i malarskiej, a także dzięki 
zbiorom różnych dzieł sztuki. W 
tym właśnie numerze przedsta
wiamy w dziale „Zbiory i zbiera
cze” Franciszka Starowieyskiego I 
jego kolekcjonerstwo.

(fot. L. Kowalski)
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Od redakcji
Nareszcie coś drgnęło w sprawie ochrony krajobrazu kulturowego 
naszego kraju! Odbyło się już kilka narad, choć oczywiście narady to 
jeszcze nie wszystko. Dopiero w codziennej praktyce okaże się, 
jakie podejście do tego niezwykle ważnego problemu będą miały 
władze centralne, poszczególne resorty, nasz parlament itd., ale 
przede wszystkim władze terenowe - wojewódzkie i gminne. Właśnie 
od ogniw terenowych, od właściwego zrozumienia przez nie, jakie 
wartości składają się na krajobraz kulturowy kraju i co przede wszy
stkim trzeba chronić - zależy najwięcej. Doświadczenie uczy bo
wiem, że takie akcje, jak „estetyzacja wsi” lub „porządkowanie kra
ju” przyniosły kulturze polskiej, krajobrazowi kulturowemu i natural
nemu więcej szkód niż pożytku, bo polegały one m.in. na rozbiórce 
„nieestetycznych” obiektów zabytkowych, wycinaniu pomników 
przyrody, itp.
Wieści, jakie nadchodzą do nas z różnych stron kraju, podtrzymują 
nasze obawy. Oto w woj. ciechanowskim, bez wiedzy służby konse
rwatorskiej, „zaplanowano” podobno wyburzenie w najbliższych la
tach wszystkich czworaków folwarcznych, gdzie indziej mogą to być 
oficyny, spichlerze, stajnie, obory, a może nawet dwory! Nie pamię
tamy lub nie chcemy pamiętać o niejednokrotnie już przedstawia
nych na łamach „Spotkań” ekonomicznych wartościach zabytków, 
także wiejskich; mówiła o tym na forum sejmowym poseł Maria Sar- 
nik (zob. „Spotkania z zabytkami” nr 1 (15)-1984) - niestety bez rezul
tatu. Przykładem może być skazany na zagładę w 1983 r. przez wła
dze gminne drewniany dworek w Łosicach, tzw. Starostwo. A prze
cież właśnie na wsi brakuje pomieszczeń dla ośrodków kultury, 
bibliotek, klubów.
Apelujemy do służb konserwatorskich - ZWIĘKSZCIE CZUJNOŚĆ 
NA SWOICH TERENACH! Szczególnie odnosi się to obecnie do tych 
wiejskich obiektów zabytkowych, które od wielu lat czekają na po
moc, bo porządkowanie i ochrona krajobrazu kulturowego musi po
legać na remontowaniu zagrożonych zabytków, a nie na ich likwida
cji. Krajobraz mamy jeden - polski i niepowtarzalny. Składają się na 
niego WSZYSTKIE zabytki i ściśle z nimi związana przyroda.
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Czytelnicy 
o „Spotkaniach”
Na wstępie podajemy kilka spostrzeżeń ogólnych. Nadeszło ok. 300 
ankiet, co stanowi ok. 1,5% nakładu kwartalnika; jest to liczba, którą — 
według ocen fachowców-prasoznawców - należy uznać za miaro
dajną. Przypuszczamy, że są to wypowiedzi co najmniej połowy tych 
Czytelników, których spotkania ze „Spotkaniami" interesują i cie
szą najbardziej, a jednocześnie są najbardziej zaangażowani w spra
wę ochrony zabytków w Polscę.
Ankiety napłynęły z 23 miast wojewódzkich i 37 województw (małe 
miasta, wsie, osiedla). Najwięcej wypowiedziało się Czytelników z: 
Warszawy (17%), Trójmiasta, Krakowa (po 5,5%) oraz Wrocławia i 
Szczecina (po 4%). Z województw przoduje katowickie (4,5%) oraz 
zielonogórskie (3%). Otrzymaliśmy także 4 ankiety z zagranicy (RFN 
- 2, Austria - 1 i CSRS - 1).
Odnotowujemy brak ankiet z sześciu województw i ich stolic (cie
chanowskie i Ciechanów, elbląskie i Elbląg, kaliskie i Kalisz, koniń
skie i Konin, ostrołęckie i Ostrołęka oraz sieradzkie i Sieradz). 
Wśród respondentów 76,5% - to mężczyźni (uwzględniając także 
najmłodszych), pozostały odsetek stanowią kobiety. Najwięcej an
kiet napłynęło od osób w wieku 20-30 lat (26,5%) oraz 30-40 (20%), 
następnie 40-50 (13,5%) oraz 50-60 (13%) i 10-20 lat (9,5%). Naj
młodszy uczestnik ankiety liczył lat 12, najstarszy - 87.
Reprezentowane są bardzo różne zawody. Najmniej ankiet nadesłali 
ludzie związani profesjonalnie z zabytkami i ich ochroną, najwięcej - 
przedstawiciele zawodów bardzo od tej dziedziny odległych. Wśród 
respondentów zdecydowaną przewagę mają inżynierowie różnych 
specjalności - ponad 13%, w tym m.in. inżynierowie budownictwa, 
chemicy, elektrycy, elektronicy, automatycy. Za nimi plasują się ro
botnicy (10%) o różnych zawodach - górnicy, kolejarze, drukarze, 
hutnicy, monterzy, tokarze itd„ a następnie technicy (7%), w tym 
budowlani, samochodowi, rolnicy ltd. Kolejni respondenci wywodzą 
się ze środowisk uczniowskich (6,5%), nauczycielskich i studenckich 
(po 6%). Z innych zawodów warto odnotować: lekarzy (3,5%), ekono
mistów i prawników (po 3%) oraz dziennikarzy (2%). Ankiety wpłynęły 
także od: wojskowych, księży, psychologów, muzyków, jednego ma
rynarza i jednej kelnerki, jednej położnej i jednego cybernetyka 
ltd.
Przystępujemy teraz do omawiania kolejnych punktów ankiety.

1. Od kiedy Pan(l) czytuje „Spotkania z zabytkami”?
Od pierwszego zeszytu (1977 r.) czyta „Spotkania” 30,5% respon
dentów, zaś 42% poznało nasz kwartalnik (wówczas jeszcze informa
tor) w latach 1980-1981. O tym, że pismo ma już stałych odbiorców, 
świadczy fakt poznania go w 1983 r. zaledwie przez 4,5% ankietowa
nych.

2 Czy ma Pan(i) trudności w nabywaniu informatora?
W zasadzie tych trudności nie ma, choć o tym, że „Spotkania" są nie 
najlepiej rozprowadzane świadczy owe 9,1% ankietowanych z ma
łych miast i 6,2% z wiosek, którzy „trafiają” na „Spotkania” od przy

padku do przypadku, najczęściej z okazji wyjazdów do większych 
miast. Także 13,2% respondentów z miast wojewódzkich ma kłopoty 
z nabywaniem kwartalnika. Dowiedzieliśmy się od Czytelników, że 
bardzo często kioski „Ruch" dysponują „Spotkaniami" sprzed 4 lat, 
natomiast nie otrzymują nowych; ten brak systematyczności w dy
strybucji wpływa oczywiście na sprzedaż.

3. Czy czyta Pan(i) cały zeszyt czy wybrane działy lub artykuły? 
Zdecydowana większość (75%) czyta cały zeszyt. Z pozaankieto- 
wych zwierzeń wynika, że Czytelnicy najczęściej najpierw czytają 
wybrane artykuły, które ich najbardziej interesują, a potem wszystkie 
pozostałe.

4. Które działy (lub artykuły) są najlepsze i najciekawsze?
Przyznajemy, że pytanie zostało sformułowane niezbyt precyzyjnie, 
ale sami respondenci w większości wypadków nie wymieniali arty
kułów, lecz działy, cykle lub określali tematykę. Wynikła z tego nastę
pująca tabela pierwszej piątki:
1) dział „Zabytki na turystycznych szlakach” 29%
2) dział „To też są zabytki” 17%
3) cykl „Akcja cmentarze” 16%
4) dział „Z warsztatu konserwatora" 14,5%
5) cykl „Porozmawiajmy o ...” 12%
Wysoko oceniane są także materiały o dewastacji zabytków, działy: 
„Polskie zabytki na świecie”, „Rozmaitości", „Zbiory i zbieracze" i „Z 
zagranicy” oraz cykl „Ginące krajobrazy”.

5. Które działy (lub artykuły) są najgorsze?
Większość respondentów (65%) takich nie znalazła. Niektórzy poda
wali szczegółowe zestawienia, z których wynika następująca tabe
la:
1) dział „Z zagranicy" 11,5%
2) dział „Nasz felieton" 4,5%
3) działy: „Rozmaitości" i „Polskie zabytki na świecie” 3%
4) dział „Konkursy” 2,5%
5) działy: „To też są zabytki" i „Zbiory i zbieracze" 2%

6. Krótka ocena szaty graflczno-technicznej Informatora.
Dla większości respondentów jest dobra (29,5%) i bardzo dobra 
(21%), dla pozostałych dość dobra (6,5%) i coraz gorsza (4,5%). W 
tym punkcie ankiety posypały się także szczegółowe uwagi krytycz
ne, które kierujemy pod różne adresy. Oto niektóre z tych uwag:
1) za mało zdjęć kolorowych 26%
2) zła jakość ilustracji 19,5%
3) coraz gorszy papier 10%
4) za małe ilustracje 9%
5) mało czytelny druk 6,5%
6) brak numeru na grzbiecie okładki 5%
7) coraz gorsza okładka 4%

Punkty ankiety: 7. Co chciałby Pan(l) zmienić ew. dodać w Infor
matorze I jakie tematy należałoby rozwinąć? i 8. Ewentualne 
uwagi o dotychczas wydanych zeszytach traktujemy łącznie. 
Wzbudziły one zresztą największe zainteresowanie Czytelników i 
najczęściej odpowiedzi przechodziły .na drugą stronę karty ankieto
wej lub zamieniały się w wielostronicowe listy. W związku z tym nie 
można oczywiście rozpatrywać tych odpowiedzi w kategoriach sta
tystycznych. Dla zdecydowanej większości respondentów różnorod
ność zamieszczanych w „Spotkaniach” materiałów jest najważniej
szym i największym walorem pisma. Większość nie życzy sobie żad
nych zmian. „Tak trzymać dalej"(prawnik, 33 lata),„nic nie zmieniać" 
(jubiler, 39), „to jest to" (hutnik, 35), „proszę o dalsze numery bez 
zm/an" (pracownik umysłowy, 38) „najgorsze są zm/any'(biolog, 60), 
„uważam, że rozwijanie pewnych działów lub tematów prowadziłoby 
do specjalizacji i branżowości. Tego typu informator powinien mówić 
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o wszystkim - podobnie jak to czyni" (architekt, 58) - oto garść 
wybranych z ankiet wypowiedzi na ten temat.

Z postulatów zgłaszanych przez respondentów wybraliśmy te, które 
wzbogacają program kwartalnika. Zrozumiałe, że wiele propozycji, 
często ze sobą sprzecznych (jak to w życiu!), pochodzi od hobby
stów szczególnie zainteresowanych jakąś wąską, ściśle określoną 
tematyką (np. dotyczącą miast lub regionów, w których mieszkają). 
Tym Czytelnikom możemy odpowiedzieć, że z biegiem czasu na 
pewno zaspokoimy także ich życzenia. A więc po kolei.

Czego nie możemy zrobić?
Nie możemy podawać w kwartalniku najbardziej aktualnych informa
cji. Cykl produkcyjny „Spotkań" od chwili złożenia w drukarni trwa 
około 6 miesięcy. Z tego samego powodu nie prezentujemy nowych 
książek, nie możemy także publikować rubryki poszukujących pracy 
w dziedzinie konserwacji zabytków ani pośredniczyć w kupnie- 
sprzedaży materiałów konserwatorskich (były i takie propozycje).
Nie jesteśmy upoważnieni do utworzenia Narodowego Funduszu 
Ratowania (w innych ankietach: Ochrony, Rewaloryzacji) Zabytków. 
Przypominamy, istnieje Społeczny Fundusz Ochrony Zabytków - 
wpłaty na konto NBP III O/M Warszawa nr 1036-9700-189-85.
Nie możemy rozszerzać poszczególnych działów lub cykli. Czytelni
cy chcą na przykład, aby dłużsże były felietony, obszerniejsza „Akcja 
cmentarze" i „Ginące krajobrazy", rozbudowane działy: „Zabytki na 
turystycznych szlakach", „Z zagranicy”, „Polskie zabytki na świecie”, 
„Zbiory i zbieracze". Każde powiększenie liczby artykułów w obrębie 
jednego działu uszczupliłoby inne działy, a w konsekwencji „Spotka
nia” straciłyby tak często podkreślaną przez Czytelników wielotema- 
tyczność.
Kilku respondentów dopomina się o materiały z zakresu archeologii. 
Otóż ze względu na wychodzący w naszym kraju od 1928 r. kwartal
nik popularnonaukowy „Z otchłani wieków", wyczerpująco informu
jący o zagadnieniach archeologii polskiej i zagranicznej, w „Spotka
niach" publikujemy i będziemy publikować tylko tematy z pogranicza 
tej dziedziny z historią sztuki czy zabytkoznawstwem.
Następne sprawy poruszane przez respondentów są dla nas najbar
dziej przykre. Postulaty (czasem wręcz żądania) dotyczą bowiem: 1) 
zwiększenia objętości, 2) zwiększenia nakładu, 3) zwiększenia liczby 
ilustracji kolorowych, 4) zwiększenia częstotliwości (miesięcznik!) i 
regularności ukazywania się, 5) złej dystrybucji. Realizacja tych po
stulatów nie zależy od redakcji. Nawet gorzej - jakby na przekór 
żądaniom Czytelników, właśnie ostatnio względy ekonomiczne po
dyktowały konieczność: zmniejszenia objętości zeszytu z 80 do 64 
stron; zmniejszenia nakładu - poprzednio z 30 000 do 20 000, obec
nie do 15 000 egzemplarzy; zmniejszenia liczby arkuszy ze zdjęciami 
kolorowymi z 3 do 1.
Nie od nas zależy zwiększenie częstotliwości i regularności ukazy
wania się „Spotkań", podobnie jak ich dystrybucja, ale przypomina
my, że jest już możliwość prenumerowania kwartalnika.
Nie zależy także od nas pogarszający się poziom poligraficzny pi
sma. Zdajemy sobie sprawę z opisywanych w ankietach mankamen
tów poszczególnych zeszytów. Jest to rezultat ogólnie złej sytuacji 
naszej poligrafii i przemysłu poligraficznego.
Sprawy poruszane wyżej mamy stale na uwadze i traktujemy je jako 
„kryzys przejściowy”, może lepiej - „zło konieczne, ale przejścio
we”.

Co postaramy się zrobić?
Zdajemy sobie sprawę, że cena jest zbyt wysoka dla młodzieży. 
Pisze w ankiecie uczennica (1.17): „kupuję »Spotkania« i chętnie je 
czytuję, ale chyba nie będę - po prostu są za drogie!" Inne głosy: 
„od czasu podwyżki ceny zmienił się krąg odbiorców, a zarazem 
zmniejszył się zakres społecznego oddziaływania pisma. Prawie 
przestali kupować pismo uczniowie i studenci. Kupują głównie ci, 

których można zaliczyć do warstwy bogatszej, nieco snobistycznie 
nastawionej do spraw sztuki... Czy Państwo nie mogłoby tak waż
nego społecznie pisma doinwestować?!(cybernetyk, 27); „Uważam, 
że cena zeszytu w stosunku do jakości zdjęć i papieru jest wygóro
wana, ale mam nadzieję, że część funduszu jest przekazywana na 
renowację zabytków ..." (nie jest przekazywana - red.) (lekarz, 26). 
Jak Czytelnicy zapewne zauważyli, od pierwszego tegorocznego 
numeru cena kwartalnika wynosi już tylko 100 zł; zawdzięczamy to 
Krajowej Agencji Wydawniczej, która wzięła pod uwagę zgłoszone 
przez Czytelników postulaty.
Nie będziemy tworzyli osobnego działu traktującego o niszczonych 
zabytkach z „imiennym wskazywaniem winnych, a nie tylko ich funk
cji", ani nie będziemy powtarzali „czarnego" zeszytu nr 8 - 1982, 
czego domagają się liczni respondenci, ale będziemy starali się 
podtrzymywać ideę, którą w taki sposób ujął jeden z respondentów: 
„zadaniem pisma oprócz popularyzacji jest ratowanie zabytków" 
(student, 21), a inny dodał: „"Spotkania z zabytkami« muszą być 
stałym forum dla obrony ginących i dewastowanych zabytków"(his
toryk, 34). Nie zaprzestaniemy więc walki o wszystkie zabytki, publi
kując - przede wszystkim w formie felietonów „artykuły budzące 
sumienie społeczne" (wojskowy, 47). Materiały takie przyjmowane 
są z uznaniem, respondenci podkreślają bowiem, że „ton tych wypo
wiedzi wyraźnie odbija od artykułów w prasie codziennej” (inżynier 
budownictwa, 55).
Postaramy się również publikować materiały dotyczące „wandalizmu 
budowlanego" przy odbudowie obiektów zabytkowych. Będzie tak
że więcej niż dotychczas artykułów na temat osób ratujących zabytki 
od zniszczenia.
Bardzo często poruszano w ankietach brak w „Spotkaniach" wska
zówek praktycznych dla konserwatorów różnych „staroci”. Przyzna- 
jemy, że w gronie redakcyjnym rozmawiamy na ten temat od kilku lat. 
Przed uruchomieniem działu porad konserwatorskich wstrzymuje 
nas obawa, że niektórzy „domorośli renowatorzy" mogą niezbyt 
umiejętnie obchodzić się z odczynnikami chemicznymi i nie tylko 
zniszczyć zabytkowy przedmiot, ale również zagrozić zdrowiu - swo
jemu i otoczenia. Jest to jednak sprawa otwarta i przypuszczamy, że 
w najbliższym czasie znajdziemy „złoty środek".
Respondenci postulowali zamieszczanie ofert dotyczących sprzeda
ży obiektów zabytkowych. W tym miejscu chcemy zwrócić uwagę, że 
większość wojewódzkich konserwatorów zabytków wydaje katalogi 
takich obiektów z terenu swojej działalności. Faktem jest, że są to 
broszury niskonakładowe i nie wszyscy zainteresowani mogą do 
nich dotrzeć. Publikowanie ofert przez nas komplikuje - wspomnia
ny już - długi cykl produkcyjny „Spotkań”, który może spowodować 
dezaktualizację podanych informacji. Ale spróbujemy...
Wiele postulatów dotyczyło poloników znajdujących się na terenie 
krajów ościennych, bo gdzie, jak gdzie, ale właśnie tam, ze względu 
na dziejowe związki, powinno ich być najwięcej. Publikowaliśmy już 
w 1979 r. artykuł o polonikach w Bardiowie (Słowacja), postaramy się 
kontynuować tę tematykę.
Inne postulaty odnoszą się do organizowania konkursów dla czytel
ników (propozycje: ze znajomości zabytków i ich dziejów, fotogra
ficzne, rysunkowe). Dotychczas powstrzymywał nas przed tym brak 
statusu czasopisma, teraz sprawa jest możliwa do zrealizowania.
Na pewno będziemy publikować wywiady i rozmowy z ciekawymi 
ludźmi, niekoniecznie profesjonalistami. Nie będziemy unikać ży
wych reportaży i „sondaży opinii społecznej np. wśród mieszkańców 
starej zabudowy" (architekt, 52). Będziemy - jak dotychczas - za
mieszczać przy trudniejszych artykułach słowniczki terminologiczne 
lub wyjaśnienia w tekście, a także bibliografię oraz ściślejsze infor
macje o lokalizacji mniej znanych obiektów zabytkowych.
Liczba tematów, które sugerują nam Czytelnicy, jest olbrzymia, i 
trudno wszystkie propozycje tu wymienić. Chcieliśmy tylko zatrzy
mać się przy kilku, najczęściej powtarzających się postulatach. Nale
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ży do nich sprawa zabytków Dolnego Śląska i Wielkopolski, o któ

rych to regionach rzeczywiście było dotychczas najmniej publikacji. 
Bijemy się w piersi i obiecujemy poprawę, choć na to samo czekają: 
Warmia, Mazury, Białostockie, Koszalińskie, Bydgoskie i inne, Ale 
do „tysiącznego numeru" - którego życzy nam jeden z Czytelników 
(dziękujemy!) - jeszcze bardzo daleko!
Bardzo wielu respondentów pragnie osobnego działu, cyklu lub ak
cji na wzór „Akcji cmentarze” na temat dworów polskich. Będzie taki 
cykl, zaczął się już właściwie w tym numerze Macieja Rydla roman
sem z dworam/(„Sylwetki"). To samo można powiedzieć o fortyfika
cjach z XVIII—XX w. W numerze 2(12)—1983 ukazał się artykuł wstęp
ny, w bieżącym - kontynuacja tego tematu.
Będzie także więcej o zabytkach techniki. Gorsza sprawa z postula
tami dotyczącymi cyklu o stylach i kierunkach w dziejach sztuki. W 
zasadzie temat ten był już omawiany w cyklu „Porozmawiajmy o...” 
(drukowanym od pierwszego zeszytu z 1977 r.), lecz być może nie 
wszystkim udało się zdobyć komplet dotychczas wydanych „Spo
tkań". Do sprawy tej więc powrócimy.
Bardzo istotna dla Czytelników jest sprawa rzetelnej informacji na 
temat możliwości i podstaw prawno-organizacyjnych zakupu lub re
montu obiektów zabytkowych przez osoby prywatne. Piszemy o tym 
w bieżącym numerze, ponieważ jednak artykuł ten nie wyczerpie 
zapewne tematu - będziemy go kontynuować.
Dopominają się także Czytelnicy o prezentowanie zabytków mniej
szości narodowych w Polsce. Trudno nam utworzyć specjalny dział 
poświęcony np. cerkwiom, jak chcą respondenci, ale do tych, zawie
rających niewątpliwie sporo egzotyki spraw będziemy powracać. 
Wracać też będziemy do działalności społecznych opiekunów zabyt
ków. Chcemy również prezentować inicjatywy towarzystw regiona
lnych i innych organizacji społecznych w zakresie ochrony zabyt
ków.
Podsumowanie
Przede wszystkim: OGROMNIE, Z CAŁEGO SERCA - DZIĘKUJE
MY! To duża satysfakcja po zaledwie dziesięciu wydanych zeszy
tach otrzymać tyle wyrazów zainteresowania i serdeczności.
Możemy śmiało przyjąć, że opinie respondentów są wiarygodne i 
miarodajne, ponieważ większość czytuje „Spotkania" od ponad 3 lat 
i to w całości. Respondenci potwierdzili słuszność założeń „Spo
tkań” opublikowanych w 1977 r. Była w nich bowiem mowa o docie
raniu przede wszystkim do nieprofesjonalistów i jak najszerszych 
kręgów społecznych. Szczególnie cieszy, że czytają nas: robotnicy, 
rzemieślnicy, „technokraci”, uczniowie i studenci. Niewątpliwie więk
szość stałych Czytelników wykorzystuje „Spotkania" jako swego 
rodzaju „poradnik zabytkoznawczo-turystyczny”. I to założenie znaj
dowało się w programie „Spotkań”.
Różnorodność tematyki zamieszczanych w „Spotkaniach” materia
łów jest według Czytelników ich największą zaletą, bowiem każdemu 
pozwala znaleźć coś dla siebie. W ten też sposób potraktowali Czy
telnicy odpowiedzi na punkty 7 i 8 ankiety, prezentując bardzo dużo 
interesujących propozycji tematycznych, czasem zawężonych do 
własnych zainteresowań, bardzo subiektywnych, ale zawsze dla nas 
cennych.
Z ankiety wynika niezbity fakt - Czytelnicy chcą znać całą prawdę o 
stanie naszych zabytków, jakakolwiek by ona była. Dotyczy to prze
de wszystkim zabytków w kraju, ale także poza jego granicami. Jest 
to niezwykle ważne, bowiem świadczy o dużej wszechstronności 
zainteresowań kulturą ojczystą, jej dziejami i losami.
Powtarzaliśmy już niejednokrotnie, że największy wpływ na profil 
„Spotkań” mają nasi Czytelnicy. Podtrzymujemy to również teraz, 
znając już ich opinię o „Spotkaniach”.
Ankieta spełniła swoje zadanie, a tym samym udowodniła, że istnie
nie pisma o takim profilu, jak „Spotkania z zabytkami”, jest społecz
nie uzasadnione.

Redakcja

★ ★ ★

Jako uzupełnienie powyższych uwag przytaczamy kilka opinii negatywnych i 
pozytywnych o kwartalniku. Nie wpadając w samouwielbienie, musimy stwier
dzić, że tych pierwszych było bardzo mato i nie odnosiły się - w odróżnieniu 
od drugich - do całego pisma.

Opinie negatywne
1. „Jak najmniej »czarnych« zeszytów o ruinacji zabytków - przyprawiają o 
długotrwałe stresy" (profesor, 46). Jest to głos odosobniony, który cytujemy 
jednak jako przeciwwagę wielu wypowiedzi przytoczonych poprzednio.
2. „ Tak smutne są na ogół losy naszych zabytków, że pocieszajcie nas od 
czasu do czasu jakimś odzyskanym skarbem architektury, krajobrazu lub cho
ciaż nadzieją na pozytywne rozwiązania" (architekt, 40). Będzie to trochę trud
ne (sic!), ale postaramy się!
3. „Listę autorów artykułów zdominowała grupa osób, których nazwiska pow
tarzają się..."(konserwator dzieł sztuki, 40). Czasami trudno o dobrych auto
rów, a liczyć powinien się przede wszystkim temat i sposób jego przedstawie
nia - nie nazwisko.
4. „Najgorszym cyklem »Spotkań« jest według mnie »Porozmawiajmy o...«. 
Uważam, że osoba, która wydaje 120 zł za zeszyt, posiada pewne minimum 
wiedzy na temat sztuki... Nie dowiedziałem się z tych artykułów niczego nowe
go "(mężczyzna, 24). Inni dowiedzieli się, o czym świadczy wysoka ocena i 
lokata tego cyklu wśród „najlepszych, najciekawszych". Jego założeniem było 
od początku bardzo przystępne podawanie elementarnych wiadomości. I to 
zostało przez Czytelników zaakceptowane.
5. „Gdybym był redaktorem naczelnym zrezygnowałbym z działu »Zzagrani
cy*. Byłoby chyba z korzyścią dla »Spotkań«, gdyby ograniczały się do tema
tyki polskiej" (mężczyzna, 24). Dział ten zajął pierwszą lokatę wśród „najgor
szych”, od początku sprawia nam (obok działu „Polskie zabytki na świecie”) 
najwięcej kłopotów ze zdobywaniem ciekawych i wartościowych materiałów. 
Jednak - jak widać - nie chcemy z niego zrezygnować i zapewniamy, że 
materiały o polskich zabytkach nic w tym układzie nie tracą. Po prostu dział ten 
powinien stanowić szersze tło dla spraw krajowych, stąd często w nim mate
riały o metodach konserwacji, sprawach organizacyjnych itp.
6. „ IV niektórych artykułach zbyt specjalistyczne podejście do tematu "(profe
sor, 53). Z drugiej strony Czytelnicy żądają „podwyższania poprzeczki". Jest to 
pismo popularnonaukowe i jako takie musi mieć swoje miejsce pomiędzy 
fachowością i upowszechnianiem, a więc artykuły zawsze będą oscylowały 
między tymi cechami.

Opinie pozytywne
1. „"Spotkania* są jednym z niewielu czasopism potrzebnych kulturze pol
skiej. Bardzo dobre połączenie historii z prawdą" (pracownik umysłowy, 38).
2. „Od pierwszego do ostatniego numeru udaje się utrzymać pismo na wyso
kim poziomie, jest jednocześnie ciekawe i zachowujące charakter popularno
naukowy-co wcale nie jest łatwe" (historyk sztuki, 55).
3. „Dziękuję za lekcję historii, której mało i pobieżnie uczyłem się w szkole" 
(górnik, 30).
4. „ W "Spotkaniach* znajduje się wiele ciekawych informacji o zabytkach. 
Niektóre przydają mi się w szkole" (uczennica, 13).
5. „Niezależnie od ankiety chcę napisać, że jako technokrata nie mający 
dotychczas żadnego kontaktu z tą dziedziną, jestem naprawdę zachwycony 
Waszym pismem"(mżymer automatyk, 51).
6. „Dzięki "Spotkaniom* dowiadujemy się, ze zabytek to nie tylko Wawel, ale 
również stary nagrobek i zwykła na pozór brama" (technik chemik, 35).
7. „Uważam pismo za jeden z najlepszych periodyków"(inżynier, 47).
8. „Sposób przekazywania informacji dostępny dla przeciętnego odbiorcy. 
Informacje konkretne, bardzo przybliżające temat czytelnikowi" (wojskowy, 
47).
9. „Gratuluję redakcji tak udanego przedsięwzięcia, jakim było wprowadzenie 
na rynek wydawniczy jednego z niewielu periodyków, na które czeka się z 
niecierpliwością... "(informatyk, 39).
10. „Każdy nowy numer to dla mnie przeżyc/e" (ekonomista, 62).
11. „Po przeczytaniu kilku numerów "Spotkań* inaczej widzę mijane krajobra
zy" (kolejarz, 37).
12. „Duża ilość moich uwag wynika chyba z traktowania "Spotkań* jako swo
jego pisma i tak jak w swoim mieszkaniu chciałoby się czasami coś poprawić i 
częściej myśli się o brakach, bo o tym, co dobre - nie trzeba... "(mężczyzna, 
24).
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Tadeusz Jaworski 
Hanna Krzyżanowska

Kupić, nie kupić... 
wiedzieć warto!
Redakcja „Spotkań z zabytkami” otrzymuje wiele lis
tów od Czytelników zainteresowanych przejęciem i za
gospodarowaniem niszczejących, opuszczonych za
bytków architektury i budownictwa - z prośbą o infor
macje, co należy zrobić, aby nabyć dworek czy dom 
wiejski. Ze względu na to, że pytania powtarzają się, a 
nie możemy odpowiedzieć indywidualnie na wszystkie 
listy, za co Czytelników serdecznie przepraszamy, po
staramy się poinformować zainteresowanych, poten
cjalnych nabywców obiektów zabytkowych o proble
mach organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych, 
które występują przy realizacji takich zamierzeń. Są to 
zamierzenia ambitne i godne najwyższego uznania, ale
- co trzeba wszystkim szczerze i otwarcie powiedzieć
- trudne do spełnienia.
Tryb i zasady nabywania zabytków architektury i bu
downictwa określa uchwała nr 179 Rady Ministrów z 
dnia 8 grudnia 1978 r. (Monitor Polski z 1978 r., Nr 37, 
poz. 142). Uchwała jednak, siłą rzeczy, jest lakoniczna i 
zwięzła, zamierzamy więc nieco szerzej i przystępniej 
napisać o najważniejszych sprawach łączących się z 
przejmowaniem zabytków
Od czego zaczynać? Przede wszystkim należy znaleźć 
obiekt zabytkowy, opuszczony lub użytkowany niepra
widłowo, albo taki, którego chce się pozbyć obecny 
użytkownik. Tego rodzaju obiekty powinni wskazać 
wojewódzcy konserwatorzy zabytków. Wymieniona 
uchwała Rady Ministrów nakłada bowiem na terenowe 
organy administracji państwowej obowiązek sporzą
dzania wykazów zabytków (nie użytkowanych lub użyt
kowanych nieprawidłowo), które mogą być wykorzy
stane na współczesne cele użytkowe. Wykazy powin
ny zawierać informacje umożliwiające określenie przy
datności obiektów do celów użytkowych, ich charakte
rystykę (czas powstania, materiał, kubaturę, powierz
chnię użytkową, liczbę pomieszczeń, stan zachowania, 

charakterystykę otoczenia), szacunkowy koszt i zakres 
odbudowy albo remontu oraz przewidywany charakter 
przyszłego użytkownika. Uchwała zobowiązuje tereno
we organy administracji państwowej do udzielania 
wszystkim zainteresowanym informacji o możliwości 
wykorzystania zabytków na cele użytkowe. Podstawo
wymi informacjami o tego rodzaju zabytkach dysponu
ją wojewódzcy konserwatorzy, szczegółowe dane po
winni natomiast posiadać naczelnicy gmin lub miast, 
właściwi dla miejsca położenia zabytku.

Po uzyskaniu informacji o obiekcie należy zastanowić 
się nad formą jego przejęcia. Trzeba wiedzieć, że prze
kazanie zabytku stanowiącego własność państwa 
może nastąpić przez:
- oddanie w użytkowanie (może to być zmiana użyt
kownika, jeśli dotychczasowy użytkownik nie wywiązu
je się należycie ze swoich obowiązków),
- sprzedaż,
- oddanie w użytkowanie wieczyste,
- oddanie w dzierżawę,
- oddanie w najem.
Powyższych form prawnych przejęcia nie można sto
sować dowolnie. Przekazywanie zabytków następuje 
bowiem na warunkach przewidzianych w odpowied
nich przepisach prawnych, sama uchwała nr 179 Rady 
Ministrów nie wystarcza. Wynika to stąd, że przyjęta w 
polskim prawie reglamentacja obrotu państwowym 
majątkiem nieruchomym, więc także zabytkami stano
wiącymi własność państwa, dotyczy wszelkich form 
tego obrotu.

Procedura przejęcia zabytku nie jest prosta. Na przy
kład sprzedaż zabytku, będącego własnością państwa, 
podlega ogólnym zasadom normującym przenoszenie 
własności nieruchomości, zawartym w kodeksie cywil
nym i innym przepisom ustawowym. Wskazywanie 
norm prawnych, które mogą mieć zastosowanie przy 
przejmowaniu zabytku, wykracza poza ramy tej infor
macji, ograniczymy się więc do rady o charakterze 
ogólnym: przy przejmowaniu zabytku wskazane jest 
korzystanie z pomocy adwokata, zwłaszcza cywilisty 
obeznanego z problematyką obrotu nieruchomościa
mi. Taka pomoc ułatwi załatwienie formalności związa
nych z przejęciem zabytku i jednocześnie pozwoli 
przyszłemu użytkownikowi (właścicielowi) zająć się 
wieloma sprawami koniecznymi do doprowadzenia 
obiektu do należytego stanu.
Przejęcie zabytku nakłada na użytkownika lub nabyw
cę szczególne obowiązki. Najważniejszy jest obowią
zek doprowadzenia obiektu do stanu użytkowego w 
terminie 4 lat od dnia jego przejęcia. Termin ten dla 
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właściciela zabytku biegnie od dnia zawarcia umowy o 
przeniesienie własności, a dla użytkownika wieczyste
go - od dnia zawarcia umowy o oddanie terenu wraz z 
zabytkiem w użytkowanie wieczyste. Czteroletni ter
min, w ciągu którego zabytek powinien być doprowa
dzony do stanu umożliwiającego użytkowanie, może 
być z przyczyn obiektywnych nie dotrzymany. Właści
cielowi lub użytkownikowi przysługuje jednak prawo 
złożenia wniosku o przedłużenie terminu. Prolongaty 
może udzielić organ administracji, który nieruchomość 
przekazał.
Obowiązki osoby przejmującej zabytek można najo
gólniej sprowadzić do: zabezpieczenia budynku przed 
dalszym niszczeniem (np. naprawa cieknącego da
chu), następnie wyremontowania lub odbudowy oraz 
do konserwacji i bieżącej opieki. Obowiązki te mogą 
być przy niektórych formach przejęcia zabytku okreś
lone szczegółowo. Przykładowo, w decyzji administra
cyjnej poprzedzającej umowę użytkowania wieczyste
go powinny być dokładnie określone warunki użytko
wania zabytku. Są one następujące:
1) określenie zakresu niezbędnych robót, które zabez
pieczą zabytek przed dalszym niszczeniem;
2) stan docelowy, do którego ma być doprowadzony 
zabytek w oznaczonym terminie;
3) etapy robót budowlanych i konserwatorskich, któ
rych efektem będzie doprowadzenie zabytku do stanu 
docelowego;
4) podstawowe zasady utrzymania, konserwacji i 
opieki nad zabytkiem;
5) obowiązek i zakres uzgodnień z wojewódzkim kon
serwatorem zabytków.

Powyższe warunki wynikają z faktu znajdowania się na 
terenie przejmowanym w użytkowanie wieczyste 
obiektu zabytkowego, który podlega szczególnej och
ronie. Niedopełnienie tych obowiązków może nawet 
spowodować rozwiązanie umowy użytkowania wie
czystego. Przy ogólnie znanych trudnościach z naby
waniem materiałów budowlanych i wykonawstwem bu- 
dowlano-konserwatorskim, w praktyce najważniejsze 
jest zrealizowanie pierwszego warunku, tzn. niezwłocz
ne zabezpieczenie obiektu przed dalszym nisz
czeniem. Wiedząc, jak brak zabezpieczenia zabytku 
destrukcyjnie wpływa na jego stan oraz jak długo trwa
ją przygotowania do podjęcia robót konserwatorskich, 
warunek ten należy uważać za bardzo istotny. Jest 
mało prawdopodobne, aby przekazujący zabytek roz
wiązał umowę użytkowania wieczystego na skutek 
opóźnień w odbudowie lub remoncie, które wyniknęły 
z trudności mających charakter obiektywny.

(rys. M. Tabaka)

Państwo jest zainteresowane ratowaniem zabytków 
opuszczonych lub użytkowanych nieprawidłowo. Są to 
najczęściej obiekty niewielkie, zniszczone lub zanied
bane, na które nie ma i najprawdopodobniej nie będzie 
w przyszłości reflektantów wśród jednostek gospodar
ki uspołecznionej. Dlatego przejęcie takich zabytków 
wymaga od indywidualnych nabywców zaangażowa
nia znacznych środków finansowych na odbudowę lub 
remont.
Ludzi odpowiednio zamożnych, których stać byłoby na 
przejęcie i odbudowę lub wyremontowanie wszystkich 
bez wyjątku niewielkich obiektów zabytkowych, jest w 
Polsce wielu, co najmniej kilkakroć więcej niż zabyt
ków wymagających zagospodarowania. Niestety, nie 
ma prawie wśród nich osób doceniających wagę i zna
czenie ochrony naszego dziedzictwa kulturalnego. Czy 
więc przeciętnie zamożni, ale wielcy duchem obywate
le mogą przejmować niewielkie obiekty zabytkowe, na 
jaką pomoc mogą liczyć, jakie korzyści mogą z tego 
odnieść, czy wobec licznych obowiązków i zasygnali
zowanych wyżej trudności warto przejmować zabytki i 
ratować je?
Na te pytania i wątpliwości postaramy się odpowie
dzieć w kolejnych numerach „Spotkań z zabytkami”.

Tadeusz Jaworski 
Hanna Krzyżanowska
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Janusz Kubiak

Teraźniejszość 
rzeczy 
minionych

Prezentowany tu artykuł jest ostatnim tekstem Janu
sza Kubiaka. Zmarły pod koniec 1982 r. autor - his
toryk sztuki, urbanista, redaktor „Spotkań z zaby
tkami” (zob. wspomnienie o Nim w numerze 
2(12)1983), przez ponad dwadzieścia lat związany z 
konserwacją zabytków, zawarł w tym artykule wiele 
refleksji na temat rewaloryzacji zabytkowych zespo
łów miejskich.

Rewaloryzacja, w potocznym tego słowa rozumie
niu, stanowi tu jednak pretekst do wypowiedzenia 
prawd natury ogólniejszej. Jedna z tych prawd 
mówi, iż wszelkie działania konserwatorskie w skali 
miasta lub zespołu staromiejskiego są operacjami 
przeprowadzanymi na żywym społecznym organiz
mie. Jeśli więc jednostki i grupy społeczne będą w 
tych działaniach traktowane przedmiotowo, jeśli 
utrzymywać się będzie ich anonimowość - smutny 
znak naszych czasów, nie osiągnięte zostanie w 
pełni poczucie tożsamości, a zatem i wolności jed
nostki. Kto nie chce uznać tej prawdy, nie powinien 
zajmować się konserwacją, ani nawet o niej mó
wić.
Pod tym samym tytułem ukazała się w 1983 r. książka J. Kubiaka, wydana 
przez Oirodek Informacji Konserwatorskiej PKZ.

Jestem przekonany, że gdyby obecnie zapytać mieszkań
ców któregokolwiek z małych zabytkowych miast w Polsce o 
ich opinię na temat swojego miasta i jego starej zabudowy, 
to większość zaproponowałaby użycie spychacza, aby 
oczyścić plac pod budowę nowego osiedla. Zależy oczywiś
cie, kogo zapytamy. Jeden przyzna rację mieszkańcom, ma
jąc przed oczami wizję wspaniałego, cywilizowanego świata, 
drugi powie, że ludzie ci są nie uświadomieni co do wartości 
kulturowych miasta, że nie potrafią, jakby to wyraził Claude 
Levi-Strauss „odkrywać historii społeczeństwa zaklętej w 
jego utrwalonych w kamieniu śladach".

Obie postawy są bardzo abstrakcyjne, choć pierwsza mieści 
się w ramach tzw. zdrowego rozsądku. Faktem jest opinia 
mieszkańców, natomiast zupełnie nierealne, aby ktokolwiek i 
kiedykolwiek zapytał mieszkańców o to, co myślą o swoim 
mieście! Od myślenia na temat przyszłych losów miasteczka 
są bowiem odpowiednie urzędy administracji centralnej i lo
kalnej. Ewentualna dyskusja odbędzie się w gronie specjali
stów i przyszłe losy będą zależeć od tego, czy zwyciężą w 
tym sporze specjaliści od zarządzania, administracji, przemy

słu, komunikacji, budownictwa czy konserwatorzy zabyt
ków.

Polskie miasteczka mają często bardzo bogatą przeszłość, z 
której wiele elementów zostało w „utrwalonych w kamieniu 
śladach". Fakt ten jednak nie funkcjonuje w pełnym stopniu 
w świadomości społecznej. Wszyscy wiedzą, że to, czy inne 
miasto powstało przed kilkuset laty - plansza umieszczona 
na środku rynku często dumnie fakt ten obwieszcza, wszy
scy wiedzą, że stary zamek to szacowny zabytek, wiedzą, że 
stare są kościoły, że starymi budowlami są również dawne 
synagogi, mieszczące dziś na ogół kina i biblioteki. Dzięki 
pracom konserwatorskim, przeprowadzanym od wielu lat w 
rozmaitych miasteczkach, ich mieszkańcy dowiedzieli się, że 
dużo tu jest starych domów, czasem znają nawet daty ich 
budowy i nazwiska dawnych właścicieli. Więcej szczegółów 
o historii miast można dowiedzieć się z popularnych prze
wodników turystycznych, ale te przecież, jak sama nazwa 
wskazuje, przeznaczone są dla turystów, którzy miasto zwie
dzają, ale w nim nie mieszkają.

W pamięci rodowitych mieszkańców miast lub dłużej tu mie
szkających przechowuje się wiele faktów z najnowszej histo
rii miasta, lecz w miarę upływu .lat przesuwa się również 
wstecz granica owych wspomnień. Tragiczną wyrwę w tej 
społecznej pamięci spowodowała ostatnia wojna, jakże czę
sto niosąc ze sobą eksterminację zasiedlającej niewielkie 
miasteczka ludności żydowskiej. Konsekwencją tej tragedii 
jest również fakt, że znaczny procent obecnych mieszkań
ców naszych miasteczek stanowi ludność napływowa, dla 
której owe miasteczka są nowym miejscem zamieszkania.

Zasobniejsi mieli możliwości, aby stworzyć sobie odpowied
nie warunki mieszkaniowe, najczęściej w nowym budownic
twie jednorodzinnym, gorzej sytuowani czy mniej operatywni 
musieli pozostać w „starych ruderach”, traktując to jako etap 
przejściowy „do bloków" lub z rezygnacją - jako smutne 
dożywocie.

Pojawia się również problem ucieczki z małej mieściny mło
dego, a więc bardziej zaradnego pokolenia, zostawiającego 
na „starych śmieciach” dziadków i rodziców. Te „stare śmie
ci" - to przeważnie dawna zabudowa mieszkaniowa, starsze 
domy budowane z kamienia lub drewna, nowsze z cegły.

Pokutuje o nich jednoznaczna opinia - „stare rudery”. Fakt, 
znany zresztą dokładnie tylko badaczom przeszłości miast, 
że domy te w pewnych partiach pochodzą często z XVI czy 
XVII w., nie potrafi złagodzić autentycznych trudów związa
nych z eksploatacją tych budowli. Na ogół w świadomości 
społecznej funkcjonuje taki obraz: „są to stare rudery, z któ
rymi nic nie można zrobić, bo konserwator zabrania, a gdyby 
nawet, to nie warto w to już inwestować". Przemyślni i dyspo
nujący pieniędzmi ukradkiem gruntownie je przebudowują 
lub wręcz stawiają nowe, bardziej sobie ceniąc komfort mie
szkania niż historię i „strukturę zabytkową”.

Przegląd planów zagospodarowania przestrzennego wielu 
naszych miasteczek oraz analiza ich realizacji w ramach in
westycji budowlanych (społecznych i prywatnych) skłania do 
stwierdzenia, że przeważająca ich część nadal niestety czeka 
na swoje „odkrycie", że opinia o wartościach architektonicz
nych i krajobrazowo-urbanistycznych tych małych zespołów 
funkcjonuje jedynie w kręgach naukowych i konserwator
skich. W niewielkim stopniu, raczej na zasadzie hasła fakt ten 
dotarł do służb planowania przestrzennego i władz budowla
nych, a już prawie zupełnie nie dotarł do świadomości mie
szkańców. Wspomniałem już, że jest to w większości lud
ność napływowa, pozbawiona więc trwalszych związków 
emocjonalnych (a może i własnościowych) ze starą zabudo
wą, określaną raczej mianem „niepotrzebnych ruder".
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i.

'-7. „Rzeczy minione" - PAMIĘĆ: 
zabudpwa Wiśnicza (woj. tarno
wskiej w XVII-XVIII w. wedtug rysun: 
ku Jana Matejki (1); rynek w Kazimie
rzu Dolnym (woj. lubelskie) na po- 
czątku XIX w. wedtug rysunku. M. 
Czernoffa (2): rynek w Zgierzu (woj. 
łódzkie) według zdjęcia z 1913 r. (3); 
rynek w Płońsku (woj. ciechano
wskie) według zdjęcia z 1916 r. (4); 
rynek w Skierniewicach wedtug (za
pisaną korespondencją!) widokówki 
z początku XX w. (5); rynek w Chęci
nach (woj. kieleckie) według zdjęcia 
z 1918 r. (6); ulica w towiczu (woj. 
skierniewickie) w latach trzydzie
stych XX w. (7)

PtOk.SK. STARY RVNŁK ■ PUŁTUSKA
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Proces ten nasila się i będzie się nasilał w miarę realizacji 
nowych osiedli w .miastach. Kompleks mieszkania w „zabyt
kowej ruderze” zamiast w „bloku" występuje w wielu mia
stach. Zresztą czy tu chodzi jedynie o kompleks, jeżeli blok 
zapewnia nie tylko światło, ale i wodę, kanalizację oraz cen
tralne ogrzewanie?! Żeby w takiej konkurencji mogła wygrać 
stara kamieniczka, to oprócz udogodnień cywilizacyjnych 
musi nastąpić fakt społecznej akceptacji jej historii. Po pro
stu przymiotnik „stary" musi utracić sens pejoratywny.
Stefan Czarnowski (Kultura, Warszawa 1948, s. 175-197) pi

sał: „Powiedziano już dawno, że "społeczeństwo ludzkie 

składa się z drobnej garstki żyjących i niezmiernej rzeszy 
umarłych». Żyją oni wkoło nas i w nas samych w postaci 

swoich wytworów materialnych i duchowych... Są dawnością 

obarczającą teraźniejszość. Ale obarczającą ją w bardzo nie
równej mierze. Nie wszystko co było, przetrwało... To zaś, co 
z przeszłości przetrwało, przetrwało w pewien sposób. Nie 
jest tym samym zupełnie, czym było niegdyś: zostało prze

tworzone, zmieniło miejsce, ma inną wagę niż w czasie swe
go powstania... W szeregu wypadków obserwujemy nie tylko 
zaznaczoną zmianę «miejsca» elementu kulturowego, ale 
także zmianę jego natury, słowem zmianę nie tylko ilościową, 
ale także jakościową... Zmiany te uwarunkowane są właśnie 
tym, co w szerszym znaczeniu nazwać należy teraźniejszoś

cią. Uwarunkowane są charakterem życia zbiorowości w da
nej chwili teraźniejszej. Słowem, obarczona dawnością teraź

niejszość przekształca dawność, zmienia układ jej elemen

tów odrzucając jedne z nich, asymilując inne, stosownie do 

tego, czym jest sama".

Teraźniejszość kolejnych wieków historii naszych miast do
konała w nich licznych przemian, jednak w wielu z nich pozo
stał prawie nie zmieniony rysunek planu miasta lokacyjnego, 
często z reliktami założenia sprzed lokacji. Gdy fakt ten, z 
braku odpowiednich badań historycznych, pozostawał nie 
uświadomiony, był w sytuacji nie zrealizowanego w świado
mości społecznej przedmiotu intencjonalnego. Obecnie na
leży tylko rozszerzyć krąg wtajemniczonych, dotrzeć do 
świadomości mieszkańców i nie tylko ich. No właśnie, ale 
czy to wystarczy, czy „uświadomione” oznacza automatycz
nie „akceptowane”. W sferze rozważań teoretycznych, ba
dawczych - tak (naturalnie pod warunkiem, że inne badania 
nie podważą tej hipotezy).

A jak w sferze społecznej? Pod względem funkcjonalnym 
lokacyjna siatka ulic na ogół z powodzeniem spełnia nadal 
swe zadanie, choć w większości wypadków wprowadzono w 

ciągu lat pewne korekty, nastąpiły zmiany w funkcji pewnych 
ulic, a nawet i rynków, zaś ruch kołowy przeszedł z „napędu 

konnego" na motorowy, a tu nie są obojętne szerokości ulic i 
charakter ich nawierzchni. Czy właśnie w tym wypadku rów
nież na spełnianą nadal w jakiś sposób funkcję pierwotną 
musi nałożyć się jednocześnie funkcja wtórna - „wspornika 

społecznej pamięci”?

Ażeby odkrycie (nawet hipotetyczne, lecz z dużym prawdo
podobieństwem) w rozplanowaniu miasteczka wyraźnych e- 
lementów urbanistyki średniowiecznego miasta lokacyjnego 
było akceptowane w sferze społecznej, na podobnej zasa
dzie jak np. w wypadku urbanistyki Starego Miasta w Krako
wie czy w Warszawie, musi nastąpić to, co Jan Białostocki 
(Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980, 
s. 112) nazywa „umową społeczną": „Niewątpliwie dzieło 
sztuki jest faktem artystycznym, dlatego też posiada specy
ficzne jakości. Ale zarazem jest ono faktem społecznym i w 
ten sposób przynależy do szerszej kategorii. Fakt artystycz

ny jest możliwy dzięki zjawisku, które proponuję nazwać «u- 
mową społeczną sztuki»; dzięki przyznaniu jakiemuś przed
miotowi takiej właśnie artystycznej funkcji w systemie idei i 
wartości jakiejś grupy społecznej".

W tym miejscu mogą się rodzić wątpliwości, czy nie sięgną
łem do zbyt wysokich rejestrów, czy urbanistyka małego 

miasta jest dziełem sztuki.
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Pierwsza odpowiedź - to walory krajobrazowe wnętrza miej
skiego, perspektywy ulic zamknięte różnorodnymi dominan
tami. Odkryli to już dziewiętnastowieczni malarze i graficy 
podróżujący po polskich ziemiach. Drugą odpowiedź odnaj

duję w dalszej przeszłości - według Władysława Tatarkiewi
cza (Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976, s. 21): ,,«Techne» 
w Grecji, «ars» w Rzymie i w średniowieczu, nawet jeszcze w 
początkach ery nowożytnej, znaczyły tyle, co umiejętność, 

mianowicie - umiejętność zrobienia jakiegoś przedmiotu, 
domu, posągu, okrętu, łóżka, garnka, odzieży, a ponadto tak

że umiejętność dowodzenia wojskiem, mierzenia pola, prze
konywania słuchaczy. Wszystkie te umiejętności były nazy

wane sztukami: sztuka architekta, rzeźbiarza, garncarza, 
krawca, stratega, geometry, retora". Inną odpowiedź na dru
gie pytanie odnajduję w bliższych nam czasach. W końcu 

XIX w. urbanistykę zaczęto nazywać „sztuką budowy miast” 
mając na myśli zarówno dawny sens sztuki, jako „umiejęt
ności zrobienia jakiegoś przedmiotu", jak i pamiętając o arty
stycznym pięknie kompozycji miejskiej.

Pisząc o średniowiecznych uliczkach wielu naszych miaste
czek mam stale w pamięci proste i tym bardziej słuszne 
stwierdzenie Janusza Ziółkowskiego (Socjologia miasta, 
Warszawa 1964, s. 29): „Myśl, że miasto jest czymś więcej 

niż zespłem domów, ulic i urządzeń komunalnych jest tak 
dawna, jak dawna jest sama sztuka budowania miast", gdyż 
miasto jest przestrzenią społeczną. W przestrzeni tej doko
nały się po drugiej wojnie daleko idące zmiany. Nie dyspo
nuję obecnie informacjami na temat struktury zatrudnienia 
mieszkańców małych miast, ale nawet „gołym okiem” do
strzec można zmiany w stosunku do „dawnych czasów". W 
porównaniu do stanu sprzed 1939 r. w zaniku jest drobny 
handel i rzemiosło, zniknęły zajazdy, których było bardzo 
dużo, zniknęły związane z nimi karczmy. Bez szczegółowych 
danych statystycznych można „w ciemno” powiedzieć, że 
obecnie wzrósł procent zatrudnionych w sektorze usług i 
administracji. Zmieniła się, a konkretnie zmniejszyła pozycja 
gospodarcza i administracyjna miasteczek w całym kraju, 
zmniejszyła się, a właściwie zaniknęła samorządność teryto

rialna władz miast i gmin.

Utrzymujące się tradycyjne zajęcia, jak rzemiosło i han
del, a częściowo i rolnictwo, zmieniły swoją technolo
gię nie tylko w sensie mechanicznym, ale i przestrzen
nym, w sensie sposobu gospodarowania powierz
chnią zabudowaną i wolną w granicach parcel miej
skich. Zmieniła się również funkcja zabudowań mie
szkalnych i gospodarczych. Pierwotnie byty to domy 
jednorodzinne, stopniowo przechodzące na system 
„czynszówek”. Obecna technologia „konsumowania" 
mieszkania, we wszystkich jego elementach: pokój, 
kuchnia, warsztat, składzik, magazyn, zmieniła się tak 
bardzo w stosunku do stanu historycznego, że wokół 
starej zabudowy słusznie rośnie aura o całkowitym jej 
zużyciu się technicznym i moralnym.

Zimne mury kamieniczek, bardzo często w złym stanie 
technicznym, nie stwarzają warunków do uzyskania 
przysłowiowego „ciepła domowego”. Ostatnimi, którzy 
widzą jeszcze w tych domach jakąś wartość, są „sta- 
rożytnicy” - konserwatorzy.

10

Aby jeszcze dokładniej wyjaśnić źródła negatywnego 
stosunku dużej grupy mieszkańców starych domów 
do swego obecnego „dachu nad głową” (często nie
stety dziurawego z powodu ich niedbalstwa), trzeba 
wspomnieć nie tylko o braku nowoczesnego wyposa
żenia, ale i o brakach w prawnym uporządkowaniu sta
nu własności, o braku przepisów podatkowych, które 
dawałyby jakieś bardziej konkretne i łatwo osiągalne 
ulgi użytkownikom czy właścicielom obiektów zabyt
kowych.
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Co w tej sytuacji należy zrobić - rozebrać „rudery” i 
pozwolić na realizację nowego osiedla, czy też przed
stawić wszystkie argumenty broniące tę starą, bardzo 
cenną zabudowę, której potrzebne są nie tylko nowo
czesne instalacje wewnętrzne, ale też, po prostu, tro
chę remontu, wzmocnienia i odkurzenia jej autentycz
nego uroku historycznego? Najpierw jednak musi być 
zawarta „umowa społeczna”.
Na postawione wyżej pytanie - co robić z małomia
steczkowymi kamieniczkami - znajdujemy pośrednią 

8-15. „Rzeczy obecne” - DOSTRZEGANIE: Chojna (woj. szczecińskie), ul. 
Jagiełły i kościół NMPanny (8); Nysa (woj. opolskie), wieża Bramy Ziębickiej i 
pobliska zabudowa (9); Lubomierz (woj. jeleniogórskie), północna pierzeja 
rynku (10); Stary Sącz (woj. nowosądeckie), ul. Kazimierza Wielkiego (d. Farna) 
(11); rynek w Sieradzu (12); rynek w Lanckoronie (woj. bielskie) (13); rynek w 
Wieliczce (woj. krakowskie) (14); widok Lipnicy Murowanej (woj. tarnowskie) 
(15)

odpowiedź w literaturze konserwatorskiej. Jeden ze 
znawców tej problematyki, Jan Tajchman, wygłasza 
dość powszechnie panującą opinię: „Z reguły funkcja 
użyteczności publicznej stwarza mniejsze zagrożenie 
dla kamienic niż funkcja mieszkalna... Teoretyczne za
łożenie, iż pozostawienie tej samej funkcji najlepiej 
chroni obiekt przed zniszczeniem, nie odnosi się do 
kamienicy mieszczańskiej" (Kamienica mieszczańska 
jako problem konserwatorski, (w:) Dzieło sztuki i zaby
tek, Warszawa 1976, s. 133).
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Gdy ostatnio bywałem w Zamościu, kamienice Rynku 
Wielkiego, zwłaszcza wieczorem, sprawiały na mnie 
wrażenie teatralnych dekoracji po skończonym spek
taklu. Rynek zionie pustką martwej sceny z wygaszo
nymi światłami, a wszystko dlatego, że „funkcja uży
teczności publicznej stwarza mniejsze zagrożenie dla 
kamienicy niż funkcja mieszkalna”. Specjalizujemy się 
ostatnio w robieniu „salonów usługowych" na tere
nach staromiejskich, ale chyba nie tędy wiedzie droga. 

Nie jestem pewien, czy technologia usług i związanych 
z tym parametrów powierzchni nie tylko w budynku, ale 
i w jego otoczeniu, nie jest bardziej szkodliwa dla ka
mienicy. Trzeba tu również brać pod uwagę nie tylko 
szkodliwość techniczną, związaną z adaptacją budyn
ku, ale i szkodliwość społeczną, bo jak uczą nas socjo
logowie - miasto jest przestrzenią społeczną, na którą 
składają się również obszary kulturowe.

Aleksander Wallis, pisząc o społecznym charakterze 
obszaru kulturowego, stwierdził: „Wymieniając taki ob
szar, tym samym stwierdzamy istnienie grupy, wspól
noty lub społeczności, która go użytkuje, jest z nim 
wielokrotnie powiązana i z nim się identyfikuje. Dlatego 
obszar bogaty w zabytki i usługi, lecz nie uznawany 
przez żadną grupę za swą kulturową potrzebę i włas
ność, może być przestrzenią turystyczną, lecz nie staje 
się przez to obszarem kulturowym" (Pojęcie obszaru 
kulturowego, Warszawa 1980, s. 70). Otóż podejrze
wam, że w swej działalności urbanistyczno-konserwa- 
torskiej tworzymy głównie przestrzenie turystyczne, do 
turystów wliczając również reprezentantów władzy.

Zanim przejdziemy do rozpatrywania dalszych aspe
któw problematyki konserwatorskiej małych miast, 
przyjrzyjmy się kilku refleksjom na temat projektowania 
urbanistycznego. Zacznijmy od tego, co powiedział 
kiedyś Kevin Lynch, że miasta nie należy rozpatrywać 
jako rzeczy samej w sobie, ale jako taką, która jest 
postrzegana przez mieszkańców. Jest to uwaga bar
dzo słuszna, wiemy jednak, że nie spełniana w prakty
ce. „Mieszkańcy miasta - pisze Bohdan Jałowiecki 
(Waloryzacja przestrzeni a planowanie miasta, Warsza
wa 1980, s. 228) - poza obszarem swojego mieszkania 
mają bardzo niewielki wpływ na kształtowanie prze
strzeni. Zdani są na specjalistów: urbanistów i archite
któw, którzy wprawdzie są także na ogół mieszkańcami 
projektowanego przez siebie miasta, ale widzą je zu
pełnie inaczej. Jawi im się ono jako określony abstrak
cyjny kształt i jako zespół poszczególnych, oderwa
nych od siebie form. Ich wzajemne powiązanie nie 
wynika najczęściej z działalności urbanistów opartej na 
codziennej praktyce, ale z teoretycznych schematów. 
Zbrojni w doktryny oparte na przebrzmiałych lub ob
cych ideologiach, urbaniści projektują nie «żywe» mia
sto, ale abstrakcyjny plan".

Zaczynam się zastanawiać, czy w naszej praktyce kon
serwatorskiej, zarówno na etapie badań historycznych 
stanowiących bazę dla programu konserwatorskiego, 
jak i na etapie opracowywania planów rewaloryzacji, 
również i nam miasto „jawi się jako określony abstrak
cyjny kształt i jako zespół poszczególnych, oderwa
nych od siebie form", czy i my też „projektujemy nie

16. „Rzeczy przyszłe" - OCZEKIWANIE ■
(reprod.: 1 -S. Deptuszewski, 2-A. Krzak, 3-J. Szandomirski; zdjęcia: 8- S. 
Latour, 9 - M. Maruszak, 13 - T Chrzanowski, 15 - A. Krupiński, 16 - P. F. 
Nowicki)

«żywe» miasto, ale abstrakcyjny plan"? Czy notując w 
naszych dokumentacjach historycznych dla miast po
szczególne obiekty i elementy historyczne, zabytkowe, 
notujemy również aktualny stan faktyczny przestrzeni 
społecznej miasta, czy też wyłącznie jej abstrakcyjny 
obraz „historyczny”, tak chętnie sprowadzany do rów
nie abstrakcyjnego „stanu pierwotnego"? Chyba 
wbrew Lynchowi miasto zabytkowe rozpatrujemy jako 
rzecz samą w sobie, a nie taką, jaką jest postrzegana 
przez mieszkańców. -

Pisząc o ekologii społecznej Zygmunt Pióro wyraził, między 
innymi, następującą myśl: „W tworzeniu struktur przestrzen

nych człowiek nie tylko zaspokajał podstawowe potrzeby: 
mieszkania, pożywienia, prokreacji i ładu społecznego, ale 
nadawał tym strukturom formy ładu przestrzennego, umiesz
czał w nich symbole wartości narodowych i religijnych, wi

zualne przekazy historycznych, kulturowych, militarnych i po

litycznych wydarzeń. Niektóre elementy struktury przestrzen
nej nabierają wysokiej wartości emocjonalnej i symbolicznej 
przez fakt dokonywania się w nich lub na nich wydarzeń o 

dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności lub narodu, a 
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nawet całej ludzkości" (Ekologia społeczna - nauka o struk
turach i zachowaniach przestrzennych, Warszawa 1982, s. 

117).

Mam wątpliwości, czy zewidencjonowane i określone histo
rycznie przestrzenne zespoły i elementy zabytkowe miasta 
mają mieć w naszych rozważaniach swój punkt odniesienia 
tylko „wstecz". Czy mamy badać tylko ich historię minioną, 
czy również ich percepcję przez miejscową „społeczność 

terytorialną”?

„...Obszar kulturowy nie jest eksponatem muzealnym, zespo
łem szacownych i martwych zabytków ani zaprogramowa

nych instytucji kulturowych. Nie jest synonimem obszaru o 
najwyższych wartościach artystycznych. Jest natomiast prze
strzenią, z którą związane są niemal organiczne potrzeby kul
turowe określonych społecznych grup lub społeczności" (A. 

Wallis, Pojęcie obszaru kulturowego). Tak więc poznanie 
przeszłości miast i ich materialnych elementów składowych 
nie może być etapem końcowym rozważań prowadzących 
do formułowania programów konserwatorskich i planów re

waloryzacji. Przypomnijmy tu definicję procesu rewaloryzacji 
sformułowaną przez Jana Zachwatowicza: „Rewaloryzacja - 
termin niedawno wprowadzony w Polsce na określenie ze
społu działań mających na celu przywrócenie wartości za

równo zabytkowo-estetycznych, jak i współczesnych wartoś

ci użytkowych zespołom zabytków, historycznym ośrodkom 

miast" (Wybór prac, Warszawa 1981, s. 53).

Definicja ta określa i porządkuje zakres działań w sferze 
techniczno-konserwatorskiej, nic natomiast nie mówi o celu, 
zakresie i skutkach tych działań w sferze przestrzeni spo
łecznej. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński mówił i pisał kie
dyś o tym samym problemie: „Oto ofiarą kilofów padają całe 

osiedla rodzinne, gdzie dotychczas żyły rodziny, które dzięki 
pracy i oszczędności, samodzielnie doszły do zabezpiecze

nia sobie przestrzeni życiowej. Dziś plany rozbudowy miast 
nie liczą się tym, że kilofy i buldożery godzą w ludzkie serca i 
niszczą bezlitośnie dorobek lat..."(„Tygodnik Powszechny”, 
nr 22, 1982).

Raporty konserwatorskie z krajów zachodnich coraz częściej 
informują o wzrastającym udziale i wpływie miejscowych 
społeczności na ogólny kierunek i szczegóły działań nazy

wanych u nas rewaloryzacją. Hasło „participation of the pu
blic" stało się również głównym tematem jednej z sesji Pol
skiego Komitetu ICOMOS. Francuski socjolog, marksista, 
Manuel Castells w swej pracy Kwestia miejska z pasją opi
suje działania społecznych komitetów starających się prze
ciwdziałać niesprawiedliwej i szkodliwej polityce społecznej 

towarzyszącej często renowacjom miast na Zachodzie. Autor 
przytacza teksty protestacyjne tych komitetów, z pełną listą 
bardzo szczegółowych żądań i sprzeciwów. W pewnym 
miejscu Castells pisze: „Można więc powiedzieć, że istnieje 
tendencja do wypierania większości dotychczasowych mie
szkańców i zajmowania nowej przestrzeni przez przedstawi

cieli grup społecznych o wyższym statusie". Zjawisko to zna
my również z naszego terenu, najnowszym przykładem jest 
Zamość, na całe szczęście lista przydziałów mieszkań w zre

waloryzowanych kwartałach została potem zweryfikowana. 
Fakty te miały miejsce w naszym kraju, choć nasi socjologo
wie notują, że w zakresie przekazywania przestrzeni na cele 
mieszkaniowe dominują na ogół zasady egalitarne. Dlaczego 
więc występują takie wynaturzenia, jak w przysłowiowym już 

Zamościu, a przedtem w Sandomierzu? Nieraz spotkałem 
się ze zdziwieniem „kolegów po fachu” z Zachodu, że u nas 
po rewaloryzacji następuje całkowita wymiana mieszkańców 
zabytkowych domów.

Szukając jakichś stwierdzeń wskazujących, że dostrzegamy 
człowieka mieszkającego w zabytkowym mieście, który ma 

swoje prawa współuczestniczenia w tym skomplikowanym 
procesie („participation of the public") znów zajrzałem do 
ksiąg naszych socjologów. W jednej z prac o ekologii spo
łecznej (Z. Pióro, Ekologia społeczna.... s. 122) czytamy m.in.: 
„Historyczny rozwój przestrzenny jednostek i układów sieci 

osadniczej w jego przetrwałej do dnia dzisiejszego postaci 
ma znaczący wpływ na dalszą organizację przestrzeni, gdyż 
trzeba się liczyć z wartościami instrumentalnymi i symbolicz

nymi tych struktur. Modernizując, przebudowując i rozwijając 
miasto urbanista uwzględnia historyczny układ ulic i placów, 

chce go zachować jako pomnik kultury narodowej dla 
przyszłych pokoleń, a zarazem atrakcyjny teren dla wycie

czek i różnego rodzaju rozrywek". Więc znowu - pomniki, 
przyszłe pokolenia, wycieczki, rozrywki - a gdzież tu się 
zapodział człowiek, tubylec mieszkający wśród tego? Nie 
dziwmy się, że lokalne społeczności przestają nam, konse
rwatorom, kibicować życzliwie i przychylnie, jak było to jesz
cze w warunkach odbudowy warszawskiej Stąrówki. Proces 
rewaloryzacji Krakowa budzi raczej społeczny sprzeciw i o- 
burzenie. Jan Władysław Rączka w swym artykule Czy prze

trwa nam jeszcze Kraków? („Tygodnik Powszechny”, nr 26, 
1982) pisał: „Bez badań socjologicznych, jedynie na podsta
wie rozważań typu administracyjnego wprowadza się z całą 
bezwzględnością zupełnie nowy podział funkcji miasta, choć 
dotychczasowy układ był doskonalony przez wieki... Ta me

toda odnowy miasta powoduje nie tylko bezsensowne 
zmniejszanie (jakże potrzebnych) zasobów mieszkań w Kra
kowie i bezkarną dewastację autentycznych wartości, ale 

przede wszystkim powoduje unicestwianie zasadniczego e- 
lementu życia miasta, którym są jego mieszkańcy".

Więc jak może wyglądać proces rewaloryzacji znacznie 
mniejszego zespołu? Od strony społecznej można już sobie 
teraz wyobrazić, nie ma sensu chyba powtarzać. A jak od 
strony praktycznej, technicznej? Uchwała władz odpowied
niego szczebla uruchamia kredyty, decyzje, moce przerobo
we itd. Będziemy się troszczyć o to, by miasto „zachować 
jako pomnik kultury narodowej dla przyszłych pokoleń, a 
zarazem atrakcyjny teren dla wycieczek i różnego rodzaju 

rozrywek".

Na pierwszym planie znajdą się badania historyczno-konse- 
rwatorskie i sformułowany na ich bazie program konserwa
torski dla różnych skal projektowania - od urbanistyki do 

architektury. Program ten dotyczyć będzie zarówno elemen
tów materialnych-zabytkowych, jak i funkcji. W tym momen

cie prawdopodobnie zapomnimy, że dawno już zwrócono 
uwagę, aby unikać nazwy „zabytki przeszłości”, gdyż po
przez swoistą „sakralizację" oraz odgrodzenie przeszłością 
odrywa się je od dnia dzisiejszego. Św. Augustyn kwestię 

czasu rozwiązał w ten sposób: ....istnieją następujące trzy

dziedziny czasu: teraźniejszość rzeczy minionych, teraźniej
szość rzeczy obecnych, teraźniejszość rzeczy przyszłych... 
Teraźniejszością rzeczy przeszłych jest pamięć, teraźniej

szością rzeczy obecnych jest dostrzeganie, teraźniejszością 

rzeczy przyszłych - oczekiwanie..."
Janusz Kubiak
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* Agnieszka Zabłocka

Cmentarze
Wczesne chrześcijaństwo, uznając, że szczątki ludzkie zasłu
gują na godziwe traktowanie, wykorzystywało na miejsce 
pochówku cmentarze rzymskie - katakumby. Pierwsi chrześ
cijanie umieszczali swoje nekropole poza miastami, zgodnie 
zresztą z obowiązującym wówczas prawem rzymskim. 
Cmentarz przykościelny do XVIII w.
Edykt mediolański (313 r.) równouprawniający chrześcijań
stwo z innymi religiami niósł ze sobą prawo budowania włas
nych kościołów i chowania w nich zmarłych. Uznanie, że 
pochówek obok ciała męczennika lub świętego daje większą 
gwarancję życia wiecznego, przyczyniło się do tego, że zmar
łych chowano w kościele lub pod jego murami. W prezbite
rium czy też krypcie - a więc najbliżej świętych relikwii, spo
czywali dostojnicy kościelni, książęta, fundatorzy, zaś pod 
posadzką naw - pozostali umarli. W 1059 r. sobór rzymski 
uchwalił przepis nakazujący w czasie budowy kościoła zo
stawiać ogrodzoną przestrzeń grzebalną szerokości 60 kro
ków, zaś wokół kaplic 30 kroków1. Od tej pory prawo po
chówku w kościele mieli tylko: wyższe duchowieństwo, ksią
żęta, fundatorzy oraz rycerze. Zasada ta jednakże, nigdy w 
pełni respektowana nie była, o czym świadczą z jednej stro
ny liczne zakazy grzebania zmarłych w kościele, z drugiej zaś 
epitafia na ścianach i w posadzce świątyń.
Średniowieczny cmentarz miejski w niczym nie przypominał 
dzisiejszych nekropoli. Wmurowane w ściany kościoła i mur 
cmentarny epitafia stanowiły często jedyną jego ozdobę, 
czasem na ogrodzeniu malowano wyobrażenia tańców 
śmierci - jak np. na słynnym Campo Santo w Pizie. W miejs
cu centralnym znajdował się zazwyczaj duży krzyż; groby 
rozmieszczano chaotycznie, nie znaczył ich żaden trwały na
grobek - czasem tylko drewniany krzyż. Dla podkreślenia, że 
jest to miejsce wiecznego spoczynku, stawiano tzw. latarnię 
umartych. Ze względu na szczupłość miejsca szczątki ludz
kie składano często we wspólnym grobie (mieszczącym na
wet do 500 ciał). Co kilkanaście lat następowała ekshumacja, 
kości składano wówczas w specjalnie do tego celu budowa
nych obiektach, tzw. ossariach, będących nieodłącznym 
składnikiem każdej nekropoli. Proces ten miał zwykle bardzo 
bogatą oprawę liturgiczną i zastępował niejako czynności 
świadczące o pamięci o zmarłych i pielęgnację ich gro
bów2.
Do czasów Odrodzenia cmentarze lokowano przy kościo-

Rzadko zastanawiamy się nad miejscem 
cmentarza w świadomości społecznej; 
wszyscy wiedzą, że nekropole istniały od 
najdawniejszych czasów, że są nośnikiem 
zjawisk kulturowych i skarbnicą wielu cen
nych informacji, ale właściwie często się na 
tych stwierdzeniach poprzestaje. Tymcza
sem w chrześcijańskiej Europie cmentarze 
przechodziły bardzo różne koleje losu. 
Zmieniały się zarówno zasady ich lokaliza
cji, planowania, jak również, a może przede 
wszystkim, poglądy o roli cmentarza w kul
turze.

łach parafialnych, klasztornych i przy szpitalach, prawie za
wsze w obrębie murów miejskich. Założone na planie wielo
kąta, ogrodzone rowem, płotem lub murem, prawie pozba
wione zieleni i trwałych elementów architektonicznych od
zwierciedlały ówczesny, prywatny kult pamięci zmarłych. Do
tyczył on głównie duszy zmarłego, nie jego doczesnych 
szczątków, niekiedy wkrótce po śmierci bliskiej osoby rodzi
na nie potrafiła wskazać dokładnego miejsca jej pochówku, 
wystarczyło określenie cmentarza. Wyrazem pamięci potom
nych były natomiast dzieła pobożne, tj. fundowanie mszy 
(nieraz „wieczystych”), rozdawanie jałmużny cmentarnym że
brakom z zaleceniem modlitwy za zmarłego itp.
Jedynymi cmentarzami, jakie do XVI w. pozostawały poza 
murami miejskimi, byty cmentarze żydowskie, cmentarze dla 
biednych, obcych, skazańców i samobójców, zakaźne oraz 
bitewne. Cmentarze wiejskie zakładano na planie owalu i 
przyjmowały one często funkcję obronną. Ufortyfikowane ne
kropole spotyka się powszechnie na Dolnym Śląsku i w 
Sudetach - pochodzą z okresu wojen religijnych (XV-XVI w.) 
oraz z czasów wojny trzydziestoletniej (XVII w.).
Wyodrębnioną przestrzenią cmentarną rządziły przepisy 
prawne regulujące nie tylko sposób jej rozplanowania (np. 
dla dzieci, szczególnie nie ochrzczonych, wyznaczano spe
cjalne kwatery), ale także chroniące ten obszar przed profa
nacją. Na średniowiecznym cmentarzu obowiązywało, po
dobnie jak w kościele, prawo azylu, a kościół i cmentarz two
rzyły jedną przestrzeń o charakterze sakralnym. Jednakże 
fakt, że średniowieczna świątynia obok rynku i ratusza sku
piała życie publiczne miasta, powodował, że cmentarz nara
żony byt na praktyki sprzeczne z uszanowaniem świętego 
miejsca. Dlatego też synody wielokrotnie zakazywały urzą
dzania tu targów i jarmarków, a także wypasu bydła, mycia 
naczyń kuchennych, suszenia zboża, bielizny itp., zresztą 
chyba nadaremnie, jeśli u Reja (Krótka rozprawa...) Pleban 
narzeka, że „na ołtarzu jajka liczą", to można wyobrazić so
bie, co działo się wokół kościoła podczas np. odpustu3.
Od XVI stulecia - wieku Odrodzenia i Reformacji następuje 
zmiana podejścia nowożytnego człowieka do problemu jego 
miejsca na ziemi, śmierci i pochówku. Coraz żywsza potrze
ba zachowania indywidualnego grobu, pycha wielkich rodów 
magnackich i książęcych zmieniają obraz świątyni. Wspania
łe renesansowe nagrobki zapełniają ściany kościołów, a
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wielkie kaplice grobowe dobudowuje się do gotyckich budo
wli. Wawelska Kaplica Zygmuntowska staje się wzorem 
licznych grobowych kaplic kopułowych w Polsce. Średnio
wieczny, dość przecież skromny pogrzeb przeradza się w 
wielką „pompę”. Przygotowania do niej trwają po kilka mie
sięcy, a kilkudniowe uroczystości połączone są z procesjami 
po kościołach, przedstawieniami teatralnymi i stypą. Rodzi 
się też nowy rodzaj architektury okazjonalnej: łoże paradne i 
katafalk.
Uroczyste „pompae funebres" pojawiły się w Polsce w XVI 
w., a szeroko rozpowszechniły się w wieku XVII. Stanowiły 
one duży krok ku zmianom w obyczajowości pogrzebowej i 
przybliżyły osiemnastowieczną rewolucję w planowaniu i wy
glądzie cmentarza1 2 3 4.

1. Okazały, całopostaciowy nagrobek księcia Bolka II i jego żony Judyty z 
potowy XIV w. w Henrykowie (woj. wałbrzyskie)
2. Późnośredniowieczne epitafium z początku XVII w. w kościele parafialnym 
w Grójcu
3. Epitafia ścienne umieszczane były także na zewnętrznych ścianach koś
ciołów i na murach cmentarnych; symbolizowały groby osób wpływowych i ich 
rodzin (kościótMarii Magdaleny we Wrocławiu)

Okres Reformacji przyniósł konflikt między protestantami i 
katolikami m.in. na tle grzebania zmarłych. Gminy prote
stanckie domagały się własnych nekropoli - miejsce na nie 
mogły znaleźć najczęściej jedynie za murami, gdzie ze 
względów militarnych, i nie tylko, o budowie kościoła nie 
mogło być mowy. Ażeby podkreślić symboliczny charakter 
miejsca, protestanci zaadaptowali dla swych potrzeb włoski 
typ cmentarza „campo santo”, charakteryzującego się wy
raźną oprawą architektoniczną (arkadowe obejście wokół wi- 
rydarzowego założenia). Jednym z pierwszych tego typu za
łożeń, niewiele młodszym od cmentarza w Halle, jest prote
stancki cmentarz we Wschowie (woj. leszczyńskie) z 1609 r. 
W związku z przejmowaniem świątyń katolickich przez prote
stantów zmieniano również wyznaniowy charakter cmentarzy 
przykościelnych.
Luter nie zgłaszał zresztą żadnych sprzeciwów zakazujących 
zakładania cmentarzy pozamiejskich, wręcz przeciwnie pod
kreślał, że ze względów higienicznych jest to bardzo pożąda
ne. Pozamiejskie cmentarze protestanckie stanowiły więc 
wyłom w 10OO-letniej tradycji chowania zmarłych „ad sanc- 
tos et apud ecclesiam".
Od XVI w. zatem jednolity dotychczas system chowania 
zmarłych zostaje zakłócony zarówno przez coraz żywszą po
trzebę indywidualizmu, jak i przez odejście przez protestan
tów od zasady lokowania cmentarza przy kościele. Nowo 
zakładane protestanckie cmentarze zamiejskie, planowane 
na wzór ogrodu, z zielenią i pomnikami nagrobnymi stanowią 
decydujący etap w rozwoju nowoczesnej nekropoli - od 
średniowiecznego cmentarza sakralizowanego, przez świą
tynię, do nowożytnego miejsca wiecznego spoczynku, świę- 
tegol dostojnego.

Kompromis między religią i kulturą
Tysiącletnia tradycja grzebania zmarłych „przy świętych, wo
kół kościoła”, zachwiana w XVI w. przez rozłam w Kościele i 
humanistyczną żądzę sławy także pośmiertnej, w następ
nych stuleciach uległa dalszej erozji już ze względów prak
tycznych i higienicznych. Rosły miasta, cmentarze przykoś
cielne stawały się za ciasne, zwłaszcza że prawo do indywi-
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dualnego grobu rościły sobie coraz szersze kręgi ludności. 
W drugiej ćwierci XVIII w. podniosły się we Francji liczne gło
sy, głównie lekarzy, krytykujące stan ówczesnych cmentarzy 
miejskich grożący wybuchem epidemii. Pojawiły się także 
broszury wzywające do szybkiego rozwiązania tego proble
mu.

W 1763 r. sprawą zajął się parlament paryski, który-zrewido
wał obowiązujące od stuleci prawo pochówku „ad sanctos et 
apud ecclesiam". Ze względów higienicznych nakazano za
kładanie cmentarzy poza murami miejskimi.

W latach 1770-1780 powstały pierwsze projekty dla nowych 
nekropoli, obrazujące wypracowany przez Oświecenie pro
gram ideologiczno-semantyczny nowoczesnego cmentarza. 
Miał on być:

1) symbolicznym przedstawieniem społeczeństwa w pom
niejszonej skali (zhierarchizowana przestrzeń zawierała: w 
centrum groby królewskie i książęce, w najbliższym ich są
siedztwie grobowce arystokracji i szlachty, na obrzeżu groby 
biedoty);

4.5. Nagrobki renesansowe świadczyły o ziemskiej stawie zmarłych: nagro
bek pary rycerskiej z XVI w. w kościele w Śmiałowicach (woj. wałbrzyskie) (4) 
oraz biskupa Izdbieńskiego w poznańskiej katedrze (5)
6. Barok wprowadził do nagrobków bogate treści symboliczne i architekto
niczne: nagrobek z początku XVIII w. w Mauzoleum Piastów w Krzeszowie 
(woj. jeleniogórskie)

4

5

6
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2) galerią znakomitości (na wzór Westminster Abbey czy 
Panteonu);
3) muzeum sztuk pięknych (dzięki nagrobkom o wysokiej 
klasie artystycznej);
4) parkiem, miejscem wypoczynku i zwiedzania .5
Utopijne projekty nekropoli wykonane przez francuskich ar
chitektów doby rewolucji: Ledoux, Boulleego i innych, nie 
zostały nigdy zrealizowane, wprowadziły one jednak pojęcie 
cmentarza jako miasta-ogrodu umartych ze wszystkimi tego 
konsekwencjami architektoniczno-urbanistycznymi6.
I tak trwająca przez drugą połowę XVIII w. akcja przenoszenia 
cmentarzy i likwidacji cmentarzy przykościelnych, śródmiej

skich, poparta odpowiednimi dekretami państwowymi (w 
Polsce: Fryderyka Wielkiego z 1773 r. - w zaborze pruskim; 
Józefa II z 1783 r. - w Galicji; Komisji Policji Obojga Narodów 
z 1791 r. - w okrojonej przez I rozbiór Rzeczypospolitej) 
stworzyła nowe oblicze miasta.
Proces ten, połączony dodatkowo z manifestowaniem uczu
ciowości, sprawił, że pod koniec XVIII w. ukształtował się 
publiczny charakter powszechnego kultu zmarłych. Nowe 
cmentarze, planowane na rozległych przestrzeniach, na wzór 
ogrodów, ze szpalerami drzew, unikały ciasnoty cmentarzy 
śródmiejskich i pozwalały na wystawianie indywidualnych 
nagrobków.

7.8. Utopijne projekty monumenta
lnych nekropoli okazaty się „ślepą 
uliczką"; projekty z końca XVIII w. 
E.L. Boullee (7) i P. Giraud (8)

7
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Cmentarze tedy, nie tracąc zresztą w większości religijnego 
charakteru, stawały się coraz bardziej świadomie „tekstem 
kultury". Zarówno ich uktad przestrzenny, jak i pomniki na
grobne zyskały funkcję znaków wyrażających świadomość 
określonej społeczności, jej kulturę i system wartości7.

9. Inspiracją dla projektowania cmentarzy stał się w XIX w. park romantyczny; 
fragment tzw. Zofiówki - ogrodu pod Humaniem, założonego w 1795 r. przez
Szczęsnego Potockiego, a opiewanego przez Stanisława Trembeckiego

„Nagrobki, tak jak inne, ku następnej pamięci stawiane gma
chy, są najtrwalszymi a zarazem najoczywistszymi dowodami 
dziejów krajowych, odmian rozmaitych, gdyż z napisów w 
nich umieszczonych dochodzić można pory czasów, w któ
rych się czyny rozmaite wydarzyły"- tak pisał u schyłku XVIII 
w. Ignacy Krasicki, mając zresztą na myśli tradycyjne koś
cielne i przykościelne epitafia i nagrobki możnych. Jednakże 
w jego słowach doczytać się można założeń programowych, 
które upowszechnią się w nadchodzącym stuleciu.

Początek XIX w. przynosi dwa wzorcowe rozwiązania cmen
tarzy;

- cmentarz Pere-Lachaise w Paryżu założony w 1803 r., w 
formie parku krajobrazowego, tonący w zieleni, położony w 
bogato ukształtowanym terenie, gdzie początkowo luźno roz
mieszczone nagrobki stanowiły elementy rzeźbiarskie w par
ku;

- cmentarz w Mount Auburn w Massachusetts (USA) z 1832 
r., tzw. rural cemetery (cmentarz wiejski), ukształtowany swo
bodnie w krajobrazie, z niskimi nagrobkami wtopionymi w 
niewysoką zieleń.

Aries w książce Historia śmierci twierdzi, że model Pere- 
Lachaise rozpowszechnił się na kontynencie europejskim, 
natomiast „rural cemetery” dominował w Anglii i Ameryce 
Północnej. W dziewiętnastowiecznej koncepcji cmentarza 
znalazły odzwierciedlenie ówczesne prądy filozoficzne, ujmu
jące „miejsce wiecznego spoczynku” jako połączenie mi
tycznej Arkadii, Pól Elizejskich, Wysp Szczęśliwych, Natury i 
Przyrody, z galerią pamiątek narodowych, panteonem przod
ków, miejscem wspomnień, refleksji i medytacji.

Innymi słowy: od początku XIX w. (data założenia cmentarza 
Pere-Lachaise - 1803 r. jest wręcz symboliczna) idealny 
cmentarz - to miejsce imaginacyjnego obcowania żywych z 
umarłymi, w poważnym a kojącym otoczeniu harmonijnie 
zestrojonych Kultury i Natury.

Powyższe idee odzwierciedliły się nie tylko w planowaniu 
cmentarzy na wzór założeń ogrodowo-parkowych, ale także 
w sztuce sepulkralnej. Obfite korzystanie z antycznej symbo
liki śmierci, zrodzone już w czasie Renesansu, przejawiało 
się teraz w czerpaniu znaków, symboli i aluzji z kręgu całej 
kultury śródziemnomorskiej: egipskie mastaby (piramidy i 
obeliski), greckie kolumny, rzymskie portyki, odwoływanie 
się do mitów i wierzeń także niechrześcijańskich (wyspy 
umartych, podziemne wody Lete itp.) wyrażały koncepcję 
zeświecczonych zaświatów8.Wzorem były tu zapewne fran
cuskie projekty cmentarzy doby Rewolucji, jak również 
cmentarz protestancki przy Via Ostiense w Rzymie, na któ
rym znajduje się starożytna piramida Cestiusza.
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10-13. Cmentarze mieszczańskie w XIX w. preferowały monumentalizm: 
cmentarz wyszehradzki w Pradze - tzw. Slavin z 1893 r„ dla ludzi zasłużonych 
(10), grobowiec z końca XIX w. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (11), 
oraz intymny indywidualizm: nagrobek na cmentarzu San Miniato al Monte we 
Florencji (12), nagrobek z 1900 r. na cmentarzu olszańskim w Pradze (13)

Koncepcje te starano się zrealizować już w I fazie delokaliza- 
cji cmentarzy (przełom XVIII i XIX w.). Szybko jednak okazało 
się, że nowe cmentarze, nie objęte rygorami porządkowymi, 
z grobami umieszczonymi w obrębie kwater dość przypad
kowo, szybko zapełniały się i stawały za ciasne. Brak przepi
sów prawnych o utrzymaniu grobowców powodował nisz
czenie i dewastację cmentarzy, które około połowy XIX w. 
zaczęto masowo zamykać. Pozbawione opieki i zapomniane 
przez bliskich groby padały łupem rabusiów, zarastały i nisz
czały. Na zły stan Cmentarza Powązkowskiego narzekał w 
pierwszej połowie XIX w. jego piewca - Kazimierz W. Wójci
cki, zaś w wydanym w 1908 r. przewodniku po Cmentarzu 
Gródeckim we Lwowie autor proponował zamianę tej nekro
poli na park miejski, uważając jej ówczesny stan za gorszą 
profanację niż likwidację grobów i pozostawienie tylko 
szczególnie ważnych nagrobków.

Szybki wzrost ludności w miastach, złe warunki bytowania i 
wysoka śmiertelność spowodowały, że pierwotne cmentarze 
zamiejskie, które po likwidacji w pierwszej połowie XIX w. w 
większości miast założeń obronnych obrosły już tkanką miej
ską, były za małe i poczęto je zamykać. Najlepszym rozwią
zaniem stało się zakładanie kilkudziesięciohektarowych 
cmentarzy komunalnych (np. cmentarz w Szczecinie miał 150 
hal), w drugiej połowie XIX w. miały one na swym obszarze
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wydzielone kwatery dla poszczególnych wyznań (z wyją
tkiem mojżeszowego).
Wraz z upowszechnieniem kremacji, tj. po 1876 r. (pierwsze 
krematorium zbudowano w Mediolanie w 1876 r.), szczegól
nie w krajach protestanckich założenia przestrzenne cmenta- 

14.15. Najzamożniejsi wystawiali mauzolea oraz rodowe kaplice: mauzoleum 
księcia Jana Ziębickiego w Starym Wielisławiu Dolnym (woj. wałbrzyskie) z 
końca XIX w. (14) oraz kaplica Potockich z lat 1823-1826 na cmentarzu w 
Wilanowie koło Warszawy (15)
16.17. Cmentarze wiejskie: drewniane krzyże na nagrobkach z XIX w. w Sos
nowicy koło Włodawy (16) i zdobiony krzyż drewniany na nagrobku z 1928 r. w 
Łuszczowie koto Lubartowa (17)
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18. Wrażeniu monotonii i lastrikowej tandety skutecznie przeciwdziałać może 
tylko przyroda: cmentarz w Wotowie (woj. wrocławskie)
19.20. Kwatery żołnierskie na Cmentarzu Wojskowym (Komunalnym) na Po
wązkach w Warszawie
(zdjęcia: 1, 3-6, 14 - J Milka. 2-S. Deptuszewski, 5-1. Skarżyńska, 7,8, 16- 
A. Zabłocka, 11 -P. Szewczyk, 12 -M. Puetz, 17 -J. Ląngda, 10, 13, 15. 16, 19. 
20 - K. Nowiński)

rzy wzbogacają się o nowe elementy - budynek kremato
rium, najczęściej z kolumbarium, i cmentarz umowy. Kolum- 
baria (mury z wnękami na urny) przybierały różny kształt - od 
prostych murów, poprzez założenia wirydarzowe, do dużych 
budynków z wnękami w ścianach, w których ustawiano 
ozdobne urny9. W XIX w. rozpowszechniają się również 
cmentarze prywatne, zakładane na terenie rezydencji pałaco
wych i przybierające formę mauzoleów rodowych usytuowa
nych w parku pałacowym.

Po pierwszej wojnie światowej wykształcił się nowy typ 
cmentarza: cmentarz wojenny. Na cmentarzach komuna
lnych powstają kwatery wojenne, często w eksponowanym 
miejscu i ustawia się pomnik ku czci poległych. Ogłaszane 
są liczne konkursy na projekty nekropoli i pomników nagrob
nych.

Od połowy XIX w. na szeroką skalę zaczyna funkcjonować 
przemysłowa produkcja elementów sepulkralnych. Wydawa
ne są katalogi nagrobków, dużo pisze się na ten temat w 
prasie, organizowane są wystawy sztuki nagrobnej (np. we 
Wrocławiu w 1913 r.). Nie chroni to cmentarzy przed zalewem 
tandety. Dla uniknięcia monotonii urozmaica się plany cmen
tarzy; w okresie modernizmu powstają projekty cmentarza 
leśnego (Monachium 1907 r.), charakteryzującego się swo
bodnym planem, nagrobkami z naturalnych tworzyw - drew
niane krzyże nagrobne, kamienie polne itp.10 Bardzo pięk
nym przykładem takiej nekropoli jest cmentarz w Wołowie, w 
woj. wrocławskim.

Narodzona na początku XIX w. idea nowoczesnego cmenta
rza jako elementu Kultury i Natury tylko z trudem broni się 
dziś przed zagrożeniami cywilizacji masowej. Wielkie aglo
meracje potrzebują coraz większych cmentarzy, ruchliwość 
społeczna sprawia zaś, że groby szybko pozostają bez opie
ki. To, co było odkryciem i chlubą XIX w. - zindywidualizowa
nie każdego nagrobka - dziś przejawia się w formie karyka
turalnej: tandetne, zuniformizowane lastrikowe pomniki stały 
się współczesnym tekstem kultury masowej, w której do
tychczasowe wartości estetyczne zostały zdegradowane. 
Nowoczesne społeczeństwo stoi więc znowu przed koniecz
nością znalezienia nowych rozwiązań, podobnych do przyję
tych w XVI i XVIII w., dziś jednak na dużo większą skalę.

Agnieszka Zabłocka

Przypisy

1. Encyklopedia kościelna, Warszawa 1874, t. III, hasło ..cmentarze 
w Polsce".
2. Ph.Aries, Geschichte des Todes, Munchen 1980.
3. B. Geremek, Życie codzienne w Paryżu Franciszka Villona, War
szawa 1972.
4. J. Chróścicki, Pompa funebris. Warszawa 1974.
5. Ph. Aries, op. cit.
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10. J. Hempelmann, Die Praxis der Friedhofsgartnerei, Berlin 1927.
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Andrzej Gruszecki

Fortyfikacja 
nowożytna (1)
Wielka, ale stopniowa, trwająca prawie dwieście lat 
przemiana fortyfikacji średniowiecznej w nowożytną - 
to nie tylko zmiany ukształtowania obwarowań, ale i 
konstrukcji, w pewnym sensie również materiału, skali, 
a przede wszystkim zmiany w świadomości wznoszą
cych ją ludzi. Na miejscu bowiem cząstkowego, addy
cyjnego zestawienia części, tak charakterystycznego 
dla średniowiecza, pojawiło się myślenie systemowe, 
ogarnianie całości, projektowanie skomplikowanych 

tylko szkice fragmentów budowli, który zgodnie z tra
dycją murował na wyczucie, z wolnej ręki - w inżyniera 
wojskowego, bardzo wykształconego już w naszym 
pojęciu matematyka i geometrę pierwszej połowy XVII 
w. Przekształcenia te byty sprzężone ze zmianą sposo
bu prowadzenia wojen i rozgrywania bitew, ze zmianą 
nawet metod pozyskiwania żołnierzy.

Ważnym czynnikiem stymulującym przekształcenia 
fortyfikacji był rozwój broni palnej. Istnieje bowiem 
podstawowe prawo, że zdolność obronna fortyfikacji, 
jej wytrzymałość, jest funkcją sity środków, które służą 
do jej niszczenia.

Normalnie sity obrony i ataku pozostawały mniej wię
cej w równowadze, ale czasem dochodziło do jej zała
mania. Gdy występował nadmierny rozwój środków 
ataku, systemy obronne zamków, miast i krajów obni
żały lub nawet traciły swą wartość, następował kryzys, 
w czasie którego gorączkowo pracowano nad wzmoc
nieniem sił obrony, aby dorównały one sile ataku, a 
gdy to osiągnięto, wszystko wracało do równowagi i w 
ramach niej spokojnego już rozwoju.

W dziejach fortyfikacji nowożytnej takie dramatyczne 
załamanie równowagi środków obrony i ataku na ko
rzyść tych ostatnich wystąpiło trzykrotnie, po raz pier-

1

wewnętrznie i zewnętrznie sprzężonych zespołów, 
wielkich zgeometryzowanych układów. Była to trudna, 
trwająca kilka pokoleń przemiana majstra muratora, 
który zrazu nie umiał narysować planu całego obiektu, 

wszy pod koniec XV w. we Włoszech, kiedy to król 
francuski Karol VIII, uzbrojony w nowoczesną, radykal
nie ulepszoną artylerię podjął wyprawę do Włoch. 
Poddawały mu się najsilniejsze twierdze i w ten spo-
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1. Bombards z drugiej potowy XV w. - w lufie tkwi kamienna kula
2. Od góry: ładowanie dziata, celowanie i odpalenie, wedtug traktatu z drugiej 
potowy XVII w.

3. Strzelnica kluczowa dla ręcznej broni ogniowej w Ogrodzieńcu

4. Zrekonstruowany średniowieczny chodnik z blankowaniem w Szydłowie 

sób przeszedł aż do Neapolu. Zapanował popłoch, 
wszak czasy byty niespokojne, wojenne, a miasta wło
skie zasobne we wszelakie dobra i wspaniałe dzieła 
sztuki, mogące stanowić cenne łupy. W licznych wtedy
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5. Fragment rysunku fortyfikacji (anguf ujęty bastejami) z traktatu Francesco di 
Giorgio Martiniego
6. Zamek w San Leo we Włoszech projektowany przez Martiniego; anguf ujęty 
bastejami

zainteresowanie wojną nie było u niego przypadkowe. 
Martini musiał mieć ogromną fantazję, bo proponując 
w traktacie wielką liczbę różnorodnych pomysłów ob
warowań, wśród charakterystycznych dla tego okresu 
wczesnych rozwiązań angułowych (anguł - załamanie 
pod rozwartym kątem i wysunięcie jakby w płaski 
dziób kurtyny muru obronnego) i bastejowych naryso
wał również obwarowania, które będą stanowić póź
niejsze etapy rozwoju fortyfikacji, aż do XIX w. włącznie 
(bastiony, kaponiery, forty), z czego oczywiście nie 
zdawał sobie sprawy. Nie zauważyli również tych pre
kursorskich rozwiązań mu współcześni. A fortyfikacje 
projektowali najwięksi ówcześni twórcy: Leonardo da 
Vinci (rysował również machiny latające i łodzie pod
wodne), Michał Anioł oraz w Niemczech Albrecht Du- 
rer. Ta „burza mózgów” i to jeszcze w okresie wysokiej 
„temperatury twórczej” renesansu doprowadziła do 
wykształcenia się nowego systemu fortyfikacji, który 
mógł oprzeć się sile zmodernizowanej artylerii. Nie 
uprzedzajmy jednak faktów.

Zanim artyleria stała się tak groźna, już przez prawie 
dwieście lat trwał rozwój broni palnej. Początkowo

państewkach włoskich wzywano obywateli, którzy 
umieli rysować, a więc budowniczych, niejednokrotnie 
nawet malarzy, do wymyślania nowych fortyfikacji. Wy- 
daje się wręcz nieprawdopodobne, ale autorem pier
wszego we Włoszech, zresztą genialnego, traktatu o 
fortyfikacji z około 1500 r. jest właśnie malarz Frances
co di Giorgio Martini. Widziałem we Włoszech kilka 
jego obrazów, mają dziwnie krwawy koloryt, może więc 

ustępowała ona tradycyjnym, wykształconym jeszcze 
w starożytności machinom oblężniczym, łukowi i ku
szy, przez dłuższy czas skuteczniejszej od ręcznej bro
ni palnej. Pierwsze działa - bombardy z XIV w. - miały 
niejednokrotnie tak krótkie i szerokie lufy, że przypomi
nały moździerz i do dzisiaj ta nazwa odnosi się również 
do gładkolufych, bezodrzutowych dział strzelających 
stromym torem. Zachowała się relacja z Włoch o strze
laniu z takiej bombardy przy oblężeniu miasta. Oblega-
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7. Zmodernizowane pod koniec XV 
w. fortyfikacje Krakowa w rejonie 
Bramy Floriańskiej; widoczne wyso
kie baszty i dwie linie murów obron
nych już ze strzelnicami, bez blanko- 
wania, a na długiej szyi wysunięty 
Barbakan
8. Baszta ogniowa zamku tureckie
go z XV w. w Rumelihisar nad Bosfo
rem

jący wznieśli konstrukcję z belek, na której zamocowali 
ciężką lufę tego działa (waga bombard dochodziła do 
15 ton!) i strzelali wielkimi kamieniami. W czasie przy
gotowywania działa do strzału, co trwało bardzo długo, 
z murów przyglądali się temu liczni mieszkańcy oblę
żonego miasta. Gdy miał nastąpić strzał, uciekali na 
drugi koniec miasta. Wylatywał wtedy wielki kamień, 
od wstrząsu rozpadała się konstrukcja i belki trzeba 
było znowu układać przy licznych „kibicach”. Zresztą 
wytrzymałość luf, najpierw skuwanych z pasów żelaz
nych, później odlewanych, nie była zbyt duża. Przy 
ręcznym dozowaniu prochu o zróżnicowanej sile i nie
zbyt precyzyjnie dopasowanych pociskach nie było 
wiadomo, czy pocisk wyleci, czy rozpadnie się działo. 
Dlatego kopano dla obsługi schrony, a po przygotowa

niu działa do strzału odmawiano modlitwę do św. Ge
nowefy, patronki artylerii.

We wcześniejszym okresie rozwoju broni palnej, pod 
koniec XIV i w XV w., fortyfikacje zaczęły ulegać już 
przekształceniu, ale nie w sposób radykalny, ponieważ 
broń ta nie była jeszcze bardzo groźna (najbardziej 
przerażający chyba był huk wystrzału). Przekształcanie 
fortyfikacji polegało na lepszym osłonięciu obrońców 
przez zamurowanie dotychczas otwartych przestrzeni 
między blankami i wprowadzeniu strzelnic. Mur obron
ny przykrywano teraz daszkiem, co było łatwe przy 
wyrównanym przedpiersiu. Zaczęły się pojawiać tzw. 
strzelnice kluczowe o prześwicie w kształcie jakby od- 
wrócnej dziurki od klucza. Strzelnica taka miała okrągły
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9. Widok Wawelu od południowego wschodu - z lewej strony dwie baszty 
ogniowe: Sandomierska i Senatorska

otwór do wysunięcia lufy, a nad nim, na ogół prosto
kątny, wziernik do celowania.

W oglądanych przeze mnie niedawno miejskich mu- 
rach obronnych w Nordlingen, niedaleko Norymberg!, 
mogłem zobaczyć, jak powstawały w naturalny sposób 
strzelnice kluczowe. Otóż w rozglifionych strzelnicach 
prostokątnych dolne ich partie są poobtłukiwane (a ze 
względu na rozglifienie mur tam jest bardzo cienki) w 
nieforemne zaokrąglenia, jakby zaczątki okrągłych 
otworów strzelnic kluczowych. Powstały one w wyniku 
szarpnięć lufy ręcznej broni palnej. Do dziś karabin 
„kopie” przy strzale, a ponieważ lufa opierała się tylko 
w dolnej partii strzelnicy, tylko tam ją rozbijała.

Pierwsza faza modernizacji nie polegała na zasadni
czej zmianie systemu, ale na wzmocnieniu istniejących 
fortyfikacji w zasadzie w średniowiecznej konwencji. 
Próbowano wykorzystać broń palną do obrony własnej 
fortyfikacji. Nastąpiło powiększenie fortyfikacji przez 
podwyższanie murów i baszt, wysuwanie ich do przo
du przed lico muru, budowę przedbrami i barbakanów 
oraz zewnętrznej linii murów tzw. parkanowych, wresz
cie przez wznoszenie watów ziemnych i podsypywanie 
ziemią murów dla ich wzmocnienia i uzyskania „tara
sów" dla artylerii. To ostatnie jednak, moim zdaniem, 
należało już do następnej fazy, jakkolwiek wały były 
wznoszone od wieków, i występowały w znakomitych 
drewniano-ziemnych umocnieniach jeszcze prahisto

rycznych grodów. Chodziło bowiem obrońcom o wy
wołanie „efektu Gorgony" - nastraszenia i odstrasze
nia przeciwnika wielkością, wysokością baszt i murów, 
wielką liczbą ziejących ogniem strzelnic. Chodziło o 
takie zmasowanie ognia na przedpolu, aby - jak to 
obrazowo napisze w 1577 r. Stanisław Sarnicki w Księ
gach hetmańskich - „nieprzyjacielowi przyszło... mię
dzy kulki tak gęste iść jako deszcz albo gdy grad 
idzie".

I rzeczywiście, wznoszono u nas wtedy ogromne ba
szty najeżone strzelnicami. Pierwsze powstały na Wa
welu, jako osłona od południa, od strony Stradomia, 
gdzie między Krakowem i starorzeczem Wisty byt sto
sunkowo łatwiejszy dostęp do zamku. Były to baszty 
ogniowe zwane dziś Senatorską i Sandomierską. Le
piej zachowana Baszta Sandomierska, wzniesiona za
pewne w trzeciej ćwierci XV w., miała grubość muru na 
dole do 3,60 m, a wysokość około 38 m; znajdowało 
się w niej około 40 strzelnic w ośmiu kondygnacjach. 
Zapewne podobna była Baszta Senatorska. Obie ba
szty dla lepszego obstrzału zostały wysunięte, jakby 
na szyjach, przed mur obronny. Przez usytuowanie na 
wyniosłości Wzgórza Wawelskiego stwarzały one za
pewne silną zaporę ogniową.

26



W znakomity system baszt ogniowych wyposażony 
został prywatny zamek rycerski w Pieskowej Skale, 
gniazdo rodowe rodziny Szafrańców. Zamek położony 
na skale zwanej Dorotką, początkowo zwarty, z wieżą, z 
czasem począł obejmować dwoma niskimi skrzydłami 
dolny dziedziniec (dawne przedzamcze), zamknięty 
częściowo morem obronnym z cylindryczną basztą, w 
której wtórnie zlokalizowano bramę. Zapewne na prze
łomie XV i XVI w. wysunięto na wschód długą, pótob- 
ronną wybudowę, zakończoną silną, wysoką (23 m), 
cylindryczną basztą ogniową, o dziesięciu poziomach 
52 strzelnic dla broni ręcznej. Wybudowa z basztą, 
łącznie z basztą bramną i murem obronnym, mogła 
pokrywać zmasowanym ogniem dojazd do zamku i 
stanowiła w ten sposób nowoczesne, znakomicie roz
wiązane dzieło pogłębienia obrony na kierunku głów
nego zagrożenia. Baszta ta, prawie dwa razy niższa od 
Baszty Sandomierskiej na Wawelu, miała więcej od 
niej kondygnacji ogniowych - wyraźnie chodziło tu o 
maksymalne nasycenie jej strzelnicami.

Baszty w Pieskowej Skale mają plany koła, co dawało 
wachlarzowe rozłożenie ognia i było zgodne z ówczes
nymi poglądami, że naroża zaokrąglone są odporniej
sze na zniszczenie niż prostokątne. Cieszący się wów
czas wielkim autorytetem Witruwiusz, architekt wojen
ny cesarza Augusta z początku naszej ery, pisał:,,Tara
ny uderzając burzą narożniki, przy zaokrągleniach na
tomiast uderzając ku środkowi, jakby klinują mury i nie 

10. Rekonstrukcja zamku z XV w. w Pieskowej Skale (według A. Majewskie
go); wysunięta na prawo baszta ogniowa zachowana do dzisiaj, relikty Baszty 
Bramnej zachowały się jedynie w przyziemiu, a górna jej partia jest bardzo 
prawdopodobnym domysłem
(zdjęcia: 3, 4, 8 - A. Gruszecki)

mogą wieży uszkodzić”. Podobne stwierdzenie wystę
puje we włoskim traktacie Tettiego z drugiej potowy 
XVI w. i dopiero holenderski inżynier wojskowy Simon 
Stevin pod koniec tego wieku odważy się z tym mnie
maniem polemizować.

W Pieskowej Skale doprowadzono do perfekcji wcześ
niejszą fazę modernizacji w konwencji średniowiecznej 
przez podwyższenie i pogłębienie obrony, zwielokrot
nienie pokrycia przedpola ogniem - było to wykorzy
stanie dla obrony wzrastającej sity ogniowej nowej 
broni.

Andrzej Gruszecki
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Jarosław Krawczyk

Spotkania 
z zabytkami 
Prospera 
Merimee

Artykułem Jarosława Krawczyka o spotkaniach z zabytka
mi Prospera Mórimee pragniemy zapoczątkować nowy 
cykl ukazujący kształtowanie się w myśli europejskiej idei 
ochrony pamiątek przeszłości, jak też początki działań 
administracyjnych, dzięki którym doszło w wielu krajach 
do powołania instytucji odpowiedzialnych za los zabyt
ków. Pierwszymi, którzy dostrzegli potrzebę opieki nad 
zabytkami i odegrali w propagowaniu tej idei bardzo waż
ną rolę, byli na ogół pisarze, artyści, myśliciele.
Warto dodać, że w Polsce bardzo wcześnie pojawiły się 
oznaki nowego sposobu myślenia o pamiątkach przesz
łości. Mało kto pamięta, a napisali o tym prawie 150 lat 
temu w Starożytnej Polsce Michał Baliński i Tymoteusz 
Lipiński, że „Józef ks. Jabłonowski Wojewoda Nowo
grodzki, miłośnik i opiekun nauk, nabywszy Czarnylas 
około 1760 r., ostatki domu naszego wieszcza kształtnem 
mieszkaniem tak przyozdobił, iż prawie nienaruszenie za
chowane zostały”.

Prosper Merimee znany jest dziś przede wszystkim jako 
pisarz - jeden z twórców, którzy zdecydowali o zwycięskim 
przebiegu ofensywy romantyzmu, jaka dokonała się w litera
turze francuskiej w latach dwudziestych XIX w. Wcześniej, bo 
już w wieku lat 22, zdobył szeroki rozgłos wśród czytelników 
oraz przychylne oceny prominentów świata literatury (m.in. 
Goethego, Hugo, Stendhala i Balzaka), po wydaniu w roku 
1825 Teatru Klary Gazul, zbioru utworów dramatycznych, na
pisanych rzekomo przez nieznaną dotąd poetkę hiszpańską. 
Skłonności do mistyfikacji objawił Merimee już wcześniej, 
przekładając na francuski (wespół z Amperem) Macpherso- 
nowego Osjana- największą mistyfikację w historii literatury, 
której sukces sprawił, iż przedsięwzięcia tego typu stały się 
modnym sposobem zdobywania popularności. Podobny 
charakter miał również następny jego utwór, La Guzla, w któ
rym autor ukazał się w masce Hiacynta Maglanowicza, illyryj- 
skiego poety i rzezimieszka.
W roku 1834 (27 maja) Merimee, podówczas szef gabinetu 
hr. d'Argout, ministra handlu i przemysłu, został mianowany 
decyzją ministra spraw wewnętrznych Adolfa Thiersa (znako
mitego historyka i późniejszego pogromcy Komuny Pary
skiej) Inspektorem Generalnym Zabytków Historycznych 
Francji.
Od początku lat dwudziestych idea ratowania zabytków za
częła docierać do szerszych warstw społeczeństwa. Czas 
był już najwyższy, bowiem okres rewolucji przyniósł materii 
zabytkowej straty porównywalne tylko z dewastacjami, jakie 
stały się efektem wojen Ligi. Problem stosunku rewolucji do 
zabytków nie jest zresztą prosty. Trudno elitę nowej władzy 
czynić bezpośrednio odpowiedzialną za poszczególne akty 
wandalizmu. Wiadomo skądinąd, iż to właśnie pośród niej 
wykształciła się idea instytucjonalizacji ochrony dziedzictwa 
historycznego. Rozpowszechnienie się jednak rewolucyjnej 
ideologii, postawy w swojej istocie destrukcyjnej w stosunku

1. Prosper Merimee - 
medal brązowy
2. Prosper Merimee 
jako Generalny In
spektor Zabytków; 
portret wykonany w 
1829 r. przez Achillesa 
Deveria
3. Fasada romańskie
go kościota w Veze- 
lay (Burgundia); 
akwarela Viollet-le- 
Duca z 1840 r.
4. Elewacja katedry 
Notre-Dame w Pa
ryżu; rysenek Lassu- 
sa i Viollet-le-Duca z 
1843 r.
5. Fasada katedry 
Notre-Dame w Laon 
(ll-de-France); litogra
fia braci Thierry
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do zastanej tradycji, stworzyło sytuację, w której jakikolwiek 
zabytek mógł zostać uznany za symbol Francji ancien regi- 
me'u, Francji monarchicznej i klerykalnej. W okresie bezpo
średnio porewolucyjnym zmieniło się niewiele, z tym że do 
„wandalizmu ideologicznego” dołączyły zniszczenia dokony
wane przez nowoczesnych budowniczych. Miasta Francji 
wchodziły bowiem w okres dynamicznego rozwoju i przebu
dowy.
Równocześnie na peryferiach nowego, romantycznego tren
du kultury zaczyna upowszechniać się idea zachowania za
bytków przeszłości. Niebagatelną rolę odegrało tutaj tłumnie 
uczęszczane Musee Napoleon Lenoira czy takie wydawnic
twa, jak Les Monuments de la France Aleksandra de Labor- 
de, którego pierwszy tom ukazał się w roku 1816 i Voyages 
pittoresques et romantiques dans I’ancienne France Nodie- 
ra, Taylora i de Cailleux - edytorskie arcydzieło, którego 
kolejne tomy ukazywały się w latach 1820-1848. Sygnał do 
decydującej rozprawy z wandalizmem dały jednak środowi
ska twórcze, na czele z Wiktorem Hugo, który w artykule La 
guerre contrę les demolisseurs („Revue des Deux Mondes", 
1 marca 1832 r.) ostro zaatakował praktyki administracji tere
nowej. Pisał m.in.: „Być może, nie ma w tej chwili we Francji 
żadnego miasta, żadnej stolicy okręgu, żadnej stolicy kanto
nu, gdzie nie rozważa się właśnie lub nie rozpoczyna się 
względnie nie kończy się już zniszczenia jakiegoś zabytku 
historii narodowej". W następnym numerze „Revue des 
Deux Mondes" poparł go hr. Charles de Montalambert, zna
ny pisarz i działacz katolicki, publikując List przeciwko wan
dalizmowi. Dowodził w nim, iż akty zniszczenia mają charak
ter wyrozumowany i metodyczny. Dzięki niemu sprawa na
brała wydźwięku parlamentarnego, Montalambert wygłosił w 
Izbie Parów świetną mowę, która przyniosła mu reputację 
żarliwego obrońcy zabytków. Wystąpienia Hugo czy Monta- 
lamberta, osobistości o poważnym autorytecie, przydały no
wej dynamiki sprawie ochrony zabytków, zbiegając się z 
działalnością Merimeego na stanowisku głównego ich in
spektora. Pierwszym Inspektorem Generalnym mianowany 
został krytyk i historyk sztuki Ludovic Vitet. Położył on na tym 
stanowisku niemałe zasługi, rychło jednak poświęcił się 
działalności czysto politycznej, w efekcie czego został zastą
piony przez Prospera Merimee.

Urząd Generalnego Inspektora Zabytków Historycznych 
ustanowiony został w 1830 r. przez ministra spraw wewnętrz
nych Guizota, innego z wybitnych historyków na tym stano
wisku, inspiratora wielkiego ruchu inwentaryzacyjnego, który 
miał w następnych latach ogarnąć całą Francję.

Od początku sprawowania nowych funkcji Merimee przeja
wiał godną podziwu aktywność, niestrudzenie przemierzając 
departamenty Francji. Będąc przeciwieństwem gabinetowe
go urzędnika, starał się bezpośrednio uchwycić kontrolę nad 
ochroną zabytków w terenie. Częstokroć tylko na skutek 
jego osobistych interwencji uratowane zostały dzieła nieoce
nionej wartości, jak np. wspaniałe malowidła w Saint Savin. 
Uzyskane efekty przeszły wszelkie oczekiwania - podczas 
26-letniego okresu pełnienia przez niego obowiązków in
spektora rozpoczęto i najczęściej zakończono szeroko za
krojone prace renowacyjne m.in. w kościołach: Ste-Madelai- 
ne w Vezelay, St-Philibert w Tournus, Ste-Foy w Conques, 
St-Nazaire w Carcassonne oraz Notre-Dame w Paryżu. Zna
jomość tych obiektów jest dzisiaj obowiązkiem każdego stu
denta historii sztuki. W liczbie zabytków architektury, o urato
waniu których zadecydował, znajdujemy również budowle 
starożytne i to takie, jak słynny Pont-du-Gard koło Nimes, 
Maison Carree w Nimes, świątynię Augusta i Liwii w Vienne, 
teatry w Arles i Orange. Świecką architekturę średniowiecz
ną i renesansową reprezentują m.in. na tej liście: Carcasson
ne (ze wspaniałą Bramą Narbońską), Hótel-Dieu w Orleanie, 
dom Jacquesa Coeur w Brugii, pałac w Blois. Nie mniej 
zawdzięczają mu arcydzieła średniowiecznego malarstwa, 
jak malowidła z Saint-Śavin-sur-Gartempe, Charlieu, Puy, fre

ski z Pałacu Papieży w Awinionie, Pieta z Villeneuve-les- 

Avignon, Koronacja Najświętszej Marii Panny Enguerranda 
Ouarton, Narodziny pędzla Benedetta Ghirlandaia, tryptyk 
maryjny Mistrza z Moulins. Szczególną troską darzył arcy
dzieła rzemiosła artystycznego, które w opinii współczes
nych nie mieściły się często w pojęciu sztuki. Do najwięk
szych jego osiągnięć należy uratowanie skarbu z Conques i 
Damy z jednorożcem, sławnej tapiserii z Musee de Cluny w 
Paryżu.
Sukcesy Merimeego były w dużej mierze funkcją zmian, jakie 
następowały w strukturze organizacyjnej służby ochrony za
bytków. Do 1837 r. Inspektor Generalny reprezentował całą 
służbę, nie mając przy sobie żadnego ciała kontrolno-dorad- 
czego. Ciało takie zostało powołane dopiero decyzją kolej
nego ministra spraw wewnętrznych - hr. de Montalivet, 29 
października tego roku, jako Komisja Zabytków Historycz
nych, której pierwszym przewodniczącym został Ludovic Vi
tet. W 1839 r. notujemy poważny wzrost jej rangi, bowiem 
przewodnictwo Komisji objął sam minister, a Vitet i Merimee 
zostali wiceprezydentami (Merimee pełnił ponadto funkcję 
sekretarza). Zmianom organizacyjnym towarzyszyła poważna 
progresja budżetu przeznaczonego na rewaloryzację zabyt
ków. W roku 1834 wynosił on 95 tys. franków, w 1838 - 200 
tys., a w 1840 - 400 tys., by w 1848 osiągnąć sumę 800 tys. 
franków (dodajmy, że progresja odbywała się przy stałym 
poziomie waluty). Wzrost funduszy stojących do dyspozycji 
Komisji byt w dużej mierze efektem działalności Merimeego, 
bowiem praktyczne aspekty funkcjonowania Komisji nadal 
ciążyły na barkach inspektora, który działając w terenie jako 
jedyny mógł ogarnąć całokształt sytuacji. On też przedsta
wiał poszczególne kosztorysy. W toku prac Komisji krystali
zowały się poglądy, które stanowić będą podstawę francu
skiej doktryny konserwatorskiej, czego dobitnym dowodem 
jest cyrkularz z roku 1841 - dokument o historycznym zna
czeniu. Z raportów Merimeego do ministra wynika niedwu
znacznie, iż to on bywał najczęściej inspiratorem zarówno 
aktów prawnych, jak i poszczególnych rozwiązań praktycz
nych. Opracował też (wespół z Viollet-le-Ducem) rodzaj pod
ręcznika dla przedstawicieli służb konserwatorskich pod ty
tułem L'instruction pour conservation, I'Entretien et la repara
tion des edifices diocesains et particulierement des cathed- 

. rales (1849).

Sposób ujmowania przez Merimeego problematyki ochrony 
zabytków najlepiej ukazują wspomniane raporty do kolej
nych ministrów spraw wewnętrznych. Główną przesłanką 
jego rozumowania jest założenie, iż Komisja winna objąć 
swoją opieką jak największą liczbę obiektów. Jasno precyzu
je swe stanowisko w raporcie z 1849 r., pisząc: „Skoncentro
wanie wszystkich środków na niewielkiej liczbie obiektów 
byłoby tożsame z wystawieniem reszty na katastrofę, której 
skutki stałyby się niemożliwe do odwrócenia". Można by z 
tego wnioskować, iż opowiada się on za postępowaniem li 
tylko interwencyjnym, w praktyce sprowadzającym się do 
„łatania dziur". Nic dalszego od prawdy. W raporcie z 1840 r. 
twierdzi wyraźnie, że „wielka restauracja przedsięwzięta w 
porę i zakończona możliwie najszybciej, jest nieskończenie 
mniej kosztowna, niż szereg drobnych napraw, które ciągną 
się bez końca (...). Roboty prowadzone wolno i w wąskim 
zakresie zmierzają jedynie do opóźnienia momentu, w któ
rym trzeba będzie wybierać pomiędzy całkowitą restauracją 
a zupełnym opuszczeniem obiektu".

Merimee był więc zdecydowanym maksymalistą, nie intere
sowały go działania cząstkowe, chciał działać szybko, do
brze i na jak najszerszą skalę. Zakrawało to, przy notorycznej 
ograniczoności środków, na utopię, lecz w rzeczywistości 
trudno administrować ochroną zabytków wychodząc z in
nych przestanek. Wymaga to jednak sensownych reguł se
lekcji i maksymalnego usprawnienia egzekutywy. W kwestii 
pierwszej Merimee stał niezmiennie na stanowisku, że o 
przedsięwzięciu prac renowacyjnych decydować musi wy
łącznie wartość artystyczna obiektu. Formułowane przez nie
go propozycje podziału budżetu zawsze starały się uczynić 

29



zadość tej podstawowej regule. Dzielono go na trzy katego
rie (powyżej 10 tys. franków, 3-10 tys. i poniżej 3 tys. fran
ków). I tak na przykład w 1840 r. do pierwszej z nich zakwa
lifikowano kościoły w Gonques, Issoire, Moissac, Vezeley i 
teatry antyczne w Arles i Orange, do drugiej m.in. Souvigny i 
Saint-Gilles-du-Gard. Taki układ priorytetów wydaje się 
słuszny również i dzisiaj. Klasyfikacja obiektów według ich 
wartości artystycznej jest zawsze relatywna, lecz dodać trze
ba, że Merimeego i jego współpracowników stosunkowo 
rzadko zawodził smak i wyczucie stylu. Merimee, wychowany 
w kulcie sztuki klasycznej, potrafił ocenić arcydzieła pozosta
jące najdoskonalszym zaprzeczeniem jej reguł, mimo że 
pewne formy gotyku stanowiły dla niego wciąż symbol złego 
gustu. Wolterianin, potrafił bez uprzedzenia osądzać obiekty 
sztuki sakralnej - mimo iż awmioński Pałac Papieży jawił mu 
się jako „cytadela tyranów", podjął decyzję o jego renowa
cji.

Oczywiście jego wiedza o sztuce była daleka od doskona
łości, historia sztuki stała dopiero u progu późniejszego roz
woju, a autor Carmen był raczej dyletantem - pasjonatem niż 
fachowym znawcą. Toteż zdarzały mu się pomyłki, które dziś 
mogą się wydawać śmieszne. I tak na przykład Pietę z Ville- 
neuve-les-Avignon był początkowo skłonny przypisywać 
Belliniemu, kościół Saint-Gilles-du-Gard wydawał mu się 
wybitnym obiektem świeckiej architektury średniowiecza, w 
ołtarzu katedry narbońskiej zobaczył... mebel „o formach ty
powych dla wieku X". Tego typu pomyłki w znikomym jednak 
stopniu wpływały na efekty działalności Merimeego, który, 
nie będąc człowiekiem arbitralnym, z łatwością przyznawał 
się do błędów.

Najpoważniejszym z problemów, który musiał rozwiązać am
bitny inspektor była niewątpliwie kwestia usprawnienia egze
kutywy - zharmonizowania działalności wszystkich czynni
ków istotnych w procesie ratowania zabytków. Rozciągnięcie

7
6

6. Świątynia Augusta i Liwii w Vien
ne (Delfinat) z I w. p.n.e.; zdjęcie z 
1852 r.
7. Stynna statua Sainte-Foy z IX w. 
pochodząca ze skarbca kościoła w 
Conques

nad nimi ścisłej kontroli było na tyle ważne, że Merimee stał 
na stanowisku, iż reprezentowane przez niego instytucje 
centralne winny angażować się finansowo wyłącznie w po
ważne prace rekonstrukcyjne, pozostawiając „codzienną” 
opiekę nad zabytkami organom administracji lokalnej. Ra
porty Merimeego do kolejnych ministrów spraw wewnętrz
nych, często przyjmując formę donosu na niesumiennych 
urzędników, są osobliwym dokumentem jego walk z władza
mi terenowymi. Uwagę inspektora przyciąga przede wszy
stkim działalność prowincjonalnych architektów, którą nieus
tannie starał się weryfikować. W jego pismach stale powraca 
myśl, że „renowatorzy są równie niebezpieczni, jak niszczy
ciele", a cyrkularz Komisji z 11 maja 1839 r. głosi, że „archi
tekci nie zawsze są najpewniejszymi sędziami wartości za
bytków średniowiecznych".

Oceny Merimeego bywały bardzo ostre, często na pograni
czu brutalności. Znajduje na przykład, że architekt prowadzą
cy prace w kościele w Saint Savin to „człowiek zupełnie bez 
wykształcenia i wyjątkowe bydlę". W Laon - sroży się - inny 
„absolutnie niezdolny do prowadzenia tak trudnych robót 
renowacyjnych". \N tej sytuacji jednym z najpilniejszych za
dań było skupienie wokół Komisji zespołu architektów, któ
rych kompetencje gwarantowałyby zarówno wysoki poziom 
poszczególnych restauracji, jak i właściwą ocenę pracy ich 
prowincjonalnych kolegów. Rychło więc postanawia Komisja 
nie powierzać żadnych zleceń architektom nie mającym 
praktyki z zakresu archeologii starożytnej i średniowiecznej. 
Pośród tych, którzy zyskawszy jej zaufanie, związali swoje 
kariery ze sprawą ochrony zabytków, znajdujemy m.in. Joly- 
Laterme’a, autora projektów restauracji paryskiej Notre- 
Dame, Felixa Duban, prowadzącego prace w Blois i przy 
Sainte-Chapelle w Paryżu, Questela, inspektora zabytków 
południowej Francji, Henri Labrouste’a, jednego z najwybit
niejszych architektów XIX w., oraz dwóch najaktywniejszych 
- Emile Boeswillwalda i Eugene Viollet-le-Duca. Ten ostatni, 
architekt, który wywarł decydujący wpływ nie tylko na prakty
kę i teorię konserwacji, lecz w ogóle na późniejszą historię 
architektury, początek swej kariery zawdzięcza Merimeemu, 
bowiem w 1840 r. Inspektor Generalny nie zawahał się po
wierzyć 26-letniemu podówczas Violletowi nadzwyczaj trud
nej i kosztownej restauracji kościoła Św. Magdaleny w Veze- 
lay. Wylansowanie Viollet-le-Duca było jedną z najważniej
szych i najbardziej brzemiennych w skutkach decyzji, jakie 
podjął Merimee na sprawowanym przez siebie stanowisku. 
Kreatywne realizacje Viollet-le-Duca ocierające się nierzadko 
o historyczną fantazję są dotąd przedmiotem żywych dys
kusji. Louis Reau, autor osobliwej monografii wandalizmu we 
Francji, zalicza go nawet w poczet najwybitniejszych owego 
wandalizmu przedstawicieli. Można więc powiedzieć, że po
wierzając Violletowi prace w Vezelay, wywarł Merimee po
ważny, choć mimowolny, wpływ na dalsze losy ochrony za
bytków, którego efekty, jak można mniemać, niezupełnie po
krywały się z intencjami inspektora.

W 1853 r. został Merimee senatorem, co nie pozostało bez 
wpływu na jego działalność w służbie ochrony zabytków. 
Mimo, że jeszcze przez 7 lat piastował formalnie stanowisko 
Inspektora Generalnego, jego aktywność uległa osłabieniu. 
Nowe obowiązki, przykuwając go do stolicy, uniemożliwiały 
podejmowanie kolejnych podróży inspekcyjnych. Rzeczy
wiste kierownictwo służbą ochrony zabytków zaczęło prze
chodzić w ręce jego współpracowników. Ostatecznie'-w 
1860 r. odchodzi, a jego miejsce zajmuje architekt Emile Boe- 
swillwaid, uczeń Viollet-le-Duca. Dla ochrony zabytków we 
Francji zaczyna się nowa epoka, wiele jednak zawdzięczają
ca dokonaniom okresu poprzedniego, którego symbolem 
pozostaje działalność „prostego wolontariusza krucjaty prze
ciwko wandalizmowi", bo takie miano nadał sobie Prosper 
Merimee.
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nasz felieton

Dwory 
umierają
Gdy wracam myślami do światłych dyskusji na temat treści i 
funkcji zabytków, stwierdzam ze zdziwieniem, że na ogół 
pojęciu „zabytek" przydajemy kontekst miejski. To nam - 
ludziom z wielkich miast, zmęczonym ekspansją techniki, 
pomimo że należącym do społeczeństwa przemysłowego, 
mają zabytki przywracać równowagę psychiczną, mają nam 
dostarczać chwili wzruszeń i refleksji. Era cywilizacji tech
nicznej i „differentia specifica" naszej powojennej historii 
narzuciły swoisty sposób myślenia o ochronie zabytków. In
teresują nas przede wszystkim wielkie akcje rewaloryzacyj
ne. Gdzieś w cieniu metropolii, daleko za rogatkami rewalo
ryzowanych ośrodków staromiejskich otwiera się „czas 
umierania”. Czy będzie on długi i czy można go przerwać? 
Jak zwykle w wypadku chorób cywilizacyjnych wszystko za
leży od zmiany sposobu myślenia, nie tyle o chorobie, co o 
jej przyczynach. Jakie tedy są przyczyny umierania zabytków 
na wsi, jaka jest przyczyna degradacji, spustoszenia, chaosu 
w polskim krajobrazie?
Pełna odpowiedź na tak postawione pytanie przekracza 
oczywiście ramy felietonu, prawdopodobnie przekracza rów
nież wiedzę autora. Jedno jest pewne - odpowiedź taka musi 
paść, najlepiej gdyby padła w społecznej i spokojnej dys
kusji.
Rozpropagowana przed kilku laty akcja pod hasłem „zabytki 
na sprzedaż”, często zastępowanym innym hasłem - „zaby
tki do wzięcia”, dotyczy w głównej mierze obiektów zabytko
wych poza miastami, tam, gdzie nie zawsze możliwa i słusz
na jest zmiana pierwotnego sposobu użytkowania, tam, 
gdzie - poza wszystkim innym - najbardziej brak pieniędzy. 
Akcja, o której mowa, poparta została uchwałami i formułami 
prawnymi, lecz nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Z kil
ku tysięcy dworów, które do dzisiaj przetrwały w naszym kra
jobrazie, co najmniej połowa nie doczeka jutra, wraz z nimi 
odejdą parki i pozostaniemy w zrewaloryzowanych miastach 
- oazach na pustyni. Czy wtedy nadal będziemy mówić o 
ochronie naszego kulturowego dziedzictwa?
Umiemy przy okazji rewaloryzacji miast i dzielnic staromiej
skich dopisywać do funkcji zabytków wnikliwe analizy i pro
gramy socjologiczne. Nie potrafimy natomiast, nie możemy 
lub nie chcemy ujrzeć problemu destrukcji zabytków na wsi 
w perspektywie świadomości historycznej jej mieszkańców. 
•A problem ten jest o tyle ważny, że przesądza o trwaniu lub 
zagładzie najistotniejszych elementów polskiego krajobrazu 
kulturowego. Chwila dzisiejsza jest już prawdopodobnie 
ostatnią, która daje nam szansę zrewidowania i przebudowa
nia społecznej świadomości historycznej oraz oddzielenia jej 

od doraźnych, i przez to zmiennych w czasie, celów propa
gandowych.
Gdy w 1981 r. konstytuowała się Narodowa Rada Kultury, 
jednym z podstawowych jej zadań miało stać się działanie na 
rzecz rozwoju kultury w środowisku wiejskim. Ufam, że nie 
był to doraźny cel propagandowy, ufam, że powstający pro
gram odnosił się również do sfery prawidłowego kształtowa
nia społecznej świadomości historycznej. Owo kształtowa
nie, aby spełnić jeden z warunków prawidłowości, powinno 
dotyczyć na równi ogromnej rzeszy mieszkańców wsi, jak też 
przedstawicieli lokalnego aparatu władzy. Tak być powinno, 
ale czy zawsze tak jest? Niejednokrotnie decyzje władz loka
lnych doprowadziły do skazania na śmierć określonej klasy 
zabytków, np. podworskich czworaków. Czyżby chodziło o 
definitywny koniec feudalizmu, czy może wymazanie z historii 
konkretnego i nie do końca przebadanego wątku - istnienia 
proletariatu wiejskiego? Nie tak .dawno ktoś powiedział, że 
feudalizm, jakby na sprawę nie patrzeć, to również element 
naszego dziedzictwa kulturowego.
Przeżywamy moment, w którym jedni drugich namawiają do 
szczerości. Wiemy dobrze, że nie łatwo chwilami tę szcze
rość wypowiedzieć, wiemy też, że nie zawsze przyjemnie jej 
wysłuchać, ale nie może być to powodem przemilczeń. Po
wiedzmy więc szczerze: w grupie pamiątek przeszłości, które 
określamy mianem dworów i założeń podworskich, dokona
liśmy w okresie powojennym prawdziwego spustoszenia. 
Jest to spustoszenie w dużym stopniu nieodwracalne i wcale 
niełatwo pogodzić się z myślą, że przyszłe pokolenia nas 
właśnie o to oskarżą.
Dziedzictwo kulturowe - to niesłychanie delikatna sfera, wą
tek ducha nakłada się tu na osnowę materii, później nastę
puje trwanie bądź niebyt. Wszelkie luki, rozdarcia, pęknięcia 
są zaprzeczeniem dziedzictwa kulturowego, bo dziedzictwo 
- to ciągłość, to cudowna jedność przeciwieństw. Zapomina
my o tym, zapominamy o przenikaniu się wątków, a na co 
dzień próbujemy traktować je rozdzielnie, wartościować i, 
jeśli tak jest wygodniej, odrzucać. W tej właśnie postawie 
tkwi przyczyna umierania, o której mówiłem na początku.
Porozumienie zakłada możliwość stałego porozumiewania 
się, a więc operowania tym samym językiem. Wspólnym 
językiem wszystkich ludzi jest rozum, tu właśnie tkwi nie tylko 
źródłosłów, ale głęboki ludzki sens porozumień - zbyt często 
zapominają o tym „mieszkańcy XX w.". Porozumienie naro
dowe, jak każde inne, również zakłada wspólny język rozu
mu. Jeśli więc pragniemy chronić nasze polskie dziedzictwo 
kulturowe, a jest to nasz zbiorowy obowiązek, to zacznijmy 
mówić tym najprawdziwszym, jedynym wspólnym językiem. 
Tak, jak język rozumu nie powinien czerpać ze słownika 
emocji i przesądów, tak ochrona dziedzictwa kulturowego 
nie może opierać się na stawianiu tezy o prawdziwości jed
nych, a nieprawdziwości innych wątków. Mówię to, gdyż głę
boko wierzę, że sens dziejów polega na splataniu się prze
ciwieństw.
Dobrze by było, żeby historia, którą dzisiaj piszemy, miała w 
przyszłości jak najbardziej rozrośnięte korzenie. Dlatego też 
przemodelujmy społeczną świadomość w taki sposób, aby 
na pytanie - dlaczego dwory umierają, nie słyszeć odpowie
dzi - dlatego, że przypominają złych obszarników!
Nasze dziedzictwo kulturowe (czy się to komuś podoba, czy 
nie) powstało w tyglu kultury sakralnej, świeckiej i laickiej, 
mieszczańskiej, arystokratycznej, robotniczej, chłopskiej i 
ziemiańskiej, choć oczywiście różne w różnych czasach byty 
wzajemne relacje tych kultur. Nasze dziedzictwo kulturowe 
trwa, lecz w swym trwaniu jest zagrożone...

Jacek Seraflnowlcz
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sylwetki

Macieja 
Rydla 
romans 
z dworami
■ Jakie motto chciałby Pan wybrać dla tej roz
mowy?

- Chciałbym posłużyć się cytatem zaczerpnię
tym z wydanej w 1912 r. pracy L. Durczykiewicza 
pt. Dwory polskie w Wielkim Księstwie Poznań
skim: „Podróżując wiele po Księstwie zauważy
łem, że pamiątki nasze - dwory i dworki szlache
ckie, owe świadki dawnej świetności, z dniem 
każdym uszczuplają się już to przez przebudowa
nia historycznych siedzib naszych przodków, już 
to poprzez rozbieranie i stawianie nowych... Po
nieważ, o ile wiem, nie mamy dotąd osobnego 
dzieła, które by zawierało podobizny pamiątek 
naszych, przeto powziąłem zamiar zebrać i wydać 
fotografie dworów polskich..." I rzeczywiście, pan 
Durczykiewicz wydał wspaniały album ze zdjęcia
mi dworów i pałaców Wielkopolski, ale jego oba
wy co do uszczuplenia pamiątek dawnej świet
ności i braku „osobnego dzieła" poświęconego 
polskim dworom pozostały aktualne. Nadal na
jobszerniejszym do dzisiaj źródłem informacji o 
dworach jest książka Budownictwo drzewne i wy
roby z drzewa w dawnej Po/sce Zygmunta Gloge
ra z 1907 r., gdzie hasło „dwory ziemiańskie” zaj
muje 140 stron.

■ Czy zamierza Pan tę lukę wypełnić, wydać 
„osobne dzieło"?

- Tak, oczywiście, ale jeszcze nie teraz. Doku
mentacji, którą posiadam, daleko jeszcze do 
kompletności. Przygotowuję się więc do kolejnej 
letniej wyprawy, tym razem zamierzam odwiedzić 
ziemię sieradzko-wieluńską.

■ Są to plany na przyszłość, ale proszę opo
wiedzieć Czytelnikom „Spotkań z zabytkami”, 
jak zaczął się pański romans z dworem?

- Zaczął się na serio dziesięć lat temu. Od daw
na interesowałem się sztuką i historią. W domu 
rodzinnym stale otaczało mnie malarstwo. Wiele 
obrazów, wśród których żyłem, należało jeszcze 
do mojego pradziada. Dość wcześnie zacząłem 
sam malować. Następnie przyszły zainteresowa
nia architekturą i fotografią. Jeżdżąc dużo po 
Polsce uświadomiłem sobie, że z całej naszei 
narodowej spuścizny najbardziej zaniedbane są 
dwory, że właściwie niewiele o nich wiadomo. 
Podjąłem więc ten temat i - jak już powiedziałem
- od dziesięciu lat spędzam urlopy na dokumen-

Dr Maciej Rydel (rocznik 1943) jest gdańszczaninem, z wykształcenia ekono
mistą specjalizującym się w problemach marketingu. Pracuje jako adiunkt w 
Instytucie Ekonomiki Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Jest 
też doradcą-trenerem w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w 
Gdańsku. Od dziesięciu lat łączy pracę naukową i dydaktyczną ze zbiera
niem wszelkich przekazów dotyczących dworów polskich. Jest właścicielem 
jednej z najbogatszych w Polsce prywatnej kolekcji fotogramów przedsta
wiających polskie dwory szlacheckie. Zorganizował już cztery wystawy foto
graficzne poświęcone dworom oraz problemom ich ochrony. Wystawy te 
eksponowane były w latach 1977, 1979 i 1981 na Uniwersytecie Gdańskim. 
Ostatnia ekspozycja prac fotograficznych dra Macieja Rydla miała miejsce w 
czerwcu i lipcu 1983 r. w hallu gmachu Opery Bałtyckiej, skąd przeniesiono 
ją do Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki w Gdyni.
Pasja dokumentacyjna - to, jak się przekonamy, tylko jeden z aspektów 
działalności Macieja Rydla, mającej na celu popularyzację i ochronę pol
skich dworów. Ostatnio m.in. przygotowuje on dla „Spotkań z zabytkami” 
kilka artykułów o dworach polskich.

towaniu polskich dworów. W podróżach, które 
odbywam, towarzyszy mi od dłuższego czasu 
mój przyjaciel z Lublina, podobnie jak ja zapale- 
niec-kolekcjoner, Andrzej Strumiłło.
Odwiedziliśmy już Wielkopolskę, Lubelszczyznę, 
Podlasie, Tarnowskie i Rzeszowskie, Białostoc
kie i Suwalszczyznę, Wałbrzyskie, Krakowskie, 
zaś w 1983 r. północną część Radomskiego, 
Skierniewickiego oraz południowo-zachodnie re
jony Warszawskiego. Czas między urlopami wy
korzystuję na zbieranie materiałów ikonograficz
nych, czytanie literatury fachowej i pamiętnikar
skiej, spotkania oraz korespondencję z wieloma 
osobami, które byty lub są obecnie związane z 
dworami.

■ No właśnie, oprócz pasji zbieracza i bada
cza, z dworem łączy Pana historia rodzinna.

- Tak, życie mojej rodziny wielokrotnie wiązało 
się z dworem. Mój pradziadek był stryjem Lucja
na Rydla, dlatego też bronowicki dworek jest mi 
szczególnie bliski i często tam bywam. Zbudowa
ny został przez Tetmajera w 1894 r., a dziś mieści 
Muzeum Młodej Polski. Wokół mebli i obrazów z 
epoki unosi się atmosfera Wesela, ożywają liczne 
postacie z dzieła Wyspiańskiego, a dla mnie 
przede wszystkim z archiwów rodzinnych.

■ Czy malował Pan dworek w Bronowicach?

- Oczywiście. Dwór jako temat pojawił się w 
moim malarstwie mniej więcej trzy lata temu i do 
dzisiaj, jak Pan widzi, sporo już się tych akware- 
lek nazbierało. Zrobił się to ostatnio temat bardzo 
popularny, tak że nie mogę sobie poradzić z dużą 
ilością zamówień. Myślę, że mógłbym nawet z 
tego żyć...

■ Rozpoznają wśród pańskich prac również 
widok Lesławie...

- Owszem, odwiedziłem jakiś czas temu Lusła- 
wice. Umówiłem się wcześniej listownie z panem 
Krzysztofem Pendereckim i muszę powiedzieć, 
że zostałem przyjęty ze staropolską gościnnoś
cią.

■ Skoro jesteśmy przy Lusławicach, to proszę 
powiedzieć, co Pan sądzi o akcji przekazywa
nia dworów osobom prywatnym?

- Jest to niezwykle pożyteczna akcja. Wiele 
osób pragnie przejąć dwory na własność i włas
ną pracą oraz z własnych środków finansowych 
odrestaurować. Jednak jeszcze zbyt często na
potykają liczne przeszkody i to przede wszystkim 
na szczeblu gminnym. Sądzę, że w tej materii 
trzeba raz na zawsze skończyć z biurokracją. 
Sam, o ile mogę, próbuję pomagać osobom, któ
re chcą przejąć i remontować dwory. Jest to trud
ne, gdyż moje działania nie reprezentują żadnych 
oficjalnych instytucji. Wszelkie tego typu akcje 
ograniczyć więc muszę do perswazji. Ostatnio 
np. pomagałem dwojgu plastykom przejąć dwór 
w Dąbiu Kujawskim. Udało mi się przekonać na
czelnika gminy, że jest to bardzo wartościowy 
obiekt. Być może więc dwór w Dąbiu będzie ura
towany. Jest to jeden z bardzo już nielicznych w 
Polsce dworów alkierzowych.Osobiście znam tyl
ko dziewięć istniejących tego typu obiektów, 
choć przecież było ich znacznie więcej. Alkierze 
jako części dworu szlacheckiego wykształciły się 
w toku historycznego rozwoju z obronnych na
rożnic. Chciałbym dodać, że do lat sześćdziesią
tych istniał jeszcze dwór w Kluczewsku, który 
przy drewnianym parterowym korpusie z XVIII w. 
miał dwie murowane piętrowe narożnice obronne 
pochodzące z wcześniejszej budowli. Był to 
ostatni na terenie Polski przykład takiego rozwią
zania i proszę sobie wyobrazić, że nie uratowano 
go od zagłady!

■ Z tego, co Pan mówi, wnioskuję, że najbar
dziej interesują Pana starsze dwory.
- Istotnie tak jest. Gdybym chciał sfotografować i 
zebrać materiały archiwalne do wszystkich dwo
rów, nie starczyłoby mi życia. Czasem będąc w 
terenie mam świadomość, ze kilometr dalej stoi 
dwór z końca XIX w., ale omijam go, gdyż chcę 
skompletować dokumentację najstarszych za
chowanych obiektów. Staram się nie wykraczać 
poza epokę neoklasycyzmu, co praktycznie 
oznacza dwory wzniesione do Powstania Stycz
niowego. Mamy ich w Polsce około dziewięciu- 
set. Z tych dziewięciuset około dwustu nie straci
ło jeszcze cech stylowych. Można więc powie
dzieć, że jest to ogromna liczba, ale gdy przyjrzeć 
się typom, które reprezentują, to okaże się, że 
niektóre w ogóle znikły, a inne, pojedyncze 
obiekty znikną w ciągu najbliższych lat. Ich rato
wanie lub choćby uwiecznienie na fotografii jest 
więc wyjątkowo pilnym zadaniem.
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■ Ile z podanych dziewięciuset dworów zdołał 
już Pan uwiecznić?

- Posiadam dokumentację fotograficzną cztery
stu dworów. Muszę tu jednak dodać, że wiele z 
nich znajduje się w całkowitej ruinie. Obliczam, że 
z dziewięciuset istniejących jeszcze dworów 
wzniesionych przed połową XIX w., około 15% 
zniknęło z powierzchni ziemi w ostatnich 10 la
tach, zaś zaledwie 5% znajduje się w rękach pry
watnych.

■ Czy ma Pan kontakt z właścicielami dwo
rów?

- Znam większość właścicieli, którzy z dziada 
pradziada tkwią w tym samym miejscu - jest ta
kich osób w Polsce około dwudziestu. Około 
trzydziestu osób kupiło dwory po wojnie, wiele z 
nich w ostatnich latach.

■ Mimo to powojenne losy dworów napawają 
smutkiem. Wiele złego tu zrobiono, zbyt wiele 
zaangażowano emocji, zbyt mało racjonalizmu. 
Czy nie sądzi Pan jednak, że działając na rzecz 
ocalenia dworów, niechętnie przyjmujemy do 
świadomości fakt, że z warstwą społeczną, 
którą dwór uosabia, związane byty, tylekroć 
podkreślane, zjawiska negatywne?

- Moim zdaniem warstwa szlachecka, o której 
mówimy, miała tyle samo cech negatywnych, co 
każda inna. Cechy negatywne szlachty tak silnie 
się ujawniły, gdyż była to przez wieki warstwa 
dominująca, obdarzona, jak nigdzie w Europie, 
szczególnymi prawami, z których płynęły rozbu
dowane aspiracje i owo „szlachcic na zagrodzie 
równy wojewodzie”. Nie należy oczywiście tych 
wszystkich negatywnych cech szlachty ukrywać, 
ale też nie ma sensu ich demonizować. Jest to po 
prostu spory fragment naszej polskiej historii.

■ Myślę, że ten fragment dziejów sam się zwe
ryfikuje. Jeśli zaś Idzie o przywiązanie do wol
ności, to pięknie zaowocowało ono w epoce 
rozbiorów, w dużej mierze dzięki niemu prze
chować zdołaliśmy narodowe tradycje.

- Historia Polski ułożyła się tak, że warstwa szla
checka - począwszy od rycerstwa - niosła bar
dzo wiele na swoich ramionach.

■ Nie tylko orężnie, również gospodarczo...

- Istnieje tu o wiele więcej paradoksów, jak 
choćby ten, że więcej i lepiej mówi się o arysto
kracji niż o szlachcie. Mamy na przykład dużą 
liczbę muzeów pałacowych, nie posiadamy nato
miast ani jednego muzeum dworu. Trudno bo
wiem za takie uznać muzea biograficzne rozloko
wane w dworach rodzinnych wybitnych Polaków, 
jak np. muzeum Wybickiego w Będominie, Ko
nopnickiej w Żarnowcu, Żelazową Wolę czy tzw. 
Glogerówkę. Paradoksów jest doprawdy wiele. 
Ot, choćby to, że najlepiej chyba utrzymany 
„dworski" park w Polsce przy dworku w Żelazo
wej Woli nigdy w istocie nie był parkiem dwor
skim, byt to park pałacowy, a obecny jego wygląd 
pochodzi z dwudziestolecia międzywojennego. 
Dodajmy do tego, iż obraz polskiej architektury 
został mocno wypaczony przez zainteresowanie 
się przede wszystkim pałacami i budownictwem 

włościańskim. Zagubiono gdzieś ogniwo pośred
nie - dwór.

■ Czy zgodzi się Pan ze mną, że mówiąc o 
dworach I Ich ochronie, myśleć się powinno o 
całych założeniach dworskich?

- Czekałem na to pytanie. Dochodzę do wnio
sku, że nie istnieje na dobrą sprawę w Polsce 
kompletnie zachowane takie założenie. W swych 
wędrówkach po kraju nie spotkałem ani jednego, 
w którym zachowana byłaby całość, tzn. dwór, 
park, zabudowa gospodarska, jak choćby lamu
sy, spichlerze i wozownie, budowle parkowe ta
kie, jak kapliczki, groble itp.

■X więc dwór stanowi tu hasło wywoław
cze?

- Tak - i o tym powinniśmy stale pamiętać. Jest 
to tym ważniejsze, że często budynek dworski 
można odbudować, parku natomiast odbudować 
się nie da.

■ Dwór polski łączy się często w potocznej 
świadomości z okresem romantyzmu, pomimo 
że swymi korzeniami sięga znacznie głębiej. Z 
drugiej strony dwór - to również synonim wiel
kiego codziennego trudu, często dużej pracy 
oświatowej, szczególnie po Powstaniu Stycz
niowym.

- Nie ma wątpliwości, że jest to wątek mało 
wyeksponowany, a przecież najważniejszy, gdyż 
związany z ziemią, wątek roboty, najpierw rycer
skiej, a później ziemiańsko-gospodarskiej, wątek 
rolniczego rzemiosła. Występuje on czasem w 
literaturze pięknej i pamiętnikarskiej.

■ No właśnie. Wiem, że gromadzi Pan nie tylko 
wizualne przekazy dotyczące dworów, lecz 
również książki, stare wydawnictwa, utrwala 
Pan ludzkie wspomnienia...

- Postawiłem sobie cel - wiedzieć o dworach 
wszystko, a tym wszystkim jest nie tylko architek
toniczny kształt, lecz także historia, otoczka spo
łeczna, losy poszczególnych obiektów, powiąza
nia z ludźmi... Wśród starych wydawnictw traktu
jących o dworach posiadam kilka rzadko już dzi
siaj spotykanych. Bardzo cenię np. wydaną w 
1896 r. pracę Zygmunta ks. Czartoryskiego O sty
lu krajowym w budownictwie wiejskim, nie mó
wiąc o pracach Z.GIogera. Zbieram również w for
mie odpisów wszelkie inskrypcje i dewizy 
umieszczane w różnych częściach dworów.

■ To naprawdę ogromna praca! Czy sądzi Pan, 
że przyczyni się ona do zachowania architektu
ry polskiego dworu?

- Myślę, że tak i jestem pewien, że im więcej 
dworów uratujemy, tym będziemy bogatsi.

■ Jak udaje się Panu połączyć obowiązki za
wodowe z „romansem dworskim"?

- Dam Panu jako odpowiedź jeden tylko przy
kład. Udało mi się ostatnio namówić jednego ze 
studentów w Instytucie Ekonomiki Handlu Zagra
nicznego do podjęcia pracy magisterskiej na te
mat: „Możliwość wykorzystania obiektów zabyt

kowych dla celów zagranicznej turystyki przyjaz
dowej’’.

t Jestem wstrząśnięty! Rzeczywiście, temat 
dworu towarzyszy Panu wszędzie. A co mógłby 
Pan powiedzieć pod adresem służb konserwa
torskich?

- Oczywiście, życzę im samych udanych prac i 
wielu uratowanych dworów. Jestem zwolenni
kiem zachowania jak największej różnorodności 
w detalach, zwłaszcza w obiektach rekonstruo
wanych. Boleję nad przenoszeniem dworów do 
skansenów. Istnieją tam wprawdzie, ale tak jakby 
nie istniały. Dwór wyrwany z parku i naturalnego 
krajobrazu staje się kaleką. Zdarzają się też 
„upiększenia" dworów według utartego schema
tu, np. zmiana portyku dwukolumnowego na czte- 
rokolumnowy lub frontonu schodkowego na ty
powy trójkątny (np. w Radziejowicach).

■ Co się Panu marzy?

- Że będą odbudowane i dobrze utrzymane 
wszystkie ocalałe z historycznych zawieruch 
dwory i że będę mógł wtedy odbyć prawdziwą 
„podróż malowniczą", nie z aparatem, lecz z far
bami.

■ Plany...?

- Planuję zorganizowanie kolejnych wystaw foto
gramów w Gdańsku, Warszawie, Krakowie i, być 
może, w Paryżu... Nie wiem wpradzie, czy taka 
wystawa spotka się we Francji z zainteresowa
niem, są to przecież bardzo polskie sprawy.

■ / zupełnie unikatowe...

- Oczywiście - architektura polskiego dworu 
szlacheckiego jest prawdziwym unikatem w skali 
światowej, tym bardziej dziwi, że tak jest zanied
bana.

■ Wspomnienia z podróży... ?

- Jest ich wiele, jest też wiele pouczających ob
serwacji natury socjologicznej, jest sporo sytuacji 
komediowych. Dowiadujemy się czasem na przy
kład, że po naszym wyjeździe miejscowa ludność 
przekopała park w poszukiwaniu skarbów... „Bo 
to, Panie, jak tacy przyjeżdżają, to przecie nie po 
to, by oglądać ruiny..."

■ Są na szczęście jeszcze prawdziwe skarby, 
materialne ślady ludzkich uczuć; myślę o prze
chowywanych przez Pana tekstach Inskrypcji. 
Treść, której z nich, chclaiby Pan na zakończe
nie zadedykować Czytelnikom „Spotkań"?

-■<oże treść napisu na murze zburzonego w 
1970 r. dworu w Probołowicach. Jest to wiersz 
Eleonory Pryczowej, żony właściciela majątku: 
„Nie pragnę zaszczytów, sławy i złota, srebra mi 
brak,
lecz marzę, by los łaskawy zostawił mej pracy 
znak".

■ Może zamierzona przez Pana praca o dwo
rach da świadectwo Ich pokornego Istnienia I 
nie zawsze łaskawego losu.

Rozmawiał: |s

33



to też są zabytki

„Nasza” 
drukarnia
Po wschodniej stronie ul. Okopowej w 
Warszawie, naprzeciw murów cmenta
rzy żydowskiego i powązkowskiego, 
zwraca uwagę kompleks starych bu
dynków fabrycznych zajmowanych 
obecnie przez Zakłady Wklęsłodruko
we RSW „Prasa-Książka-Ruch", czyli 
drukarnię wykonującą od kilku lat 
„Spotkania z zabytkami".

Ulica przeżywa kolejne prace ziemne. 
Trwają one od kilku lat, a celem jest 
budowa drugiej jezdni ul. Okopowej. 
W 1770 r. w tym miejscu usypano wały 
i założono fosę, był to fragment ziem
nych fortyfikacji Warszawy. Sto lat 
później fosę zasypano, wały zwane 
okopami zostały zniesione, a na ich 
miejscu powstała szeroka ulica, od 
owych „okopów” nazwana Okopową. 
W końcu XIX w. zaczęto ją zabudowy
wać domami mieszkalnymi i fabryka
mi. Ulokowały się tu dwie największe 
warszawskie garbarnie: Braci Pfeiffer 
oraz Temlera i Szwedego, a także wie
le małych fabryczek chemicznych pro
dukujących odczynniki dla garbarni 
(m.in. pod nr 55, w budynkach częś
ciowo zachowanych do dnia dzisiej
szego, mieściła się fabryka chemiczna 
Edwarda Kleina i S-ki).

Zabudowa dawnej garbarni Braci 
Pfeiffer tworzy wzdłuż ulicy charaktery
styczny ciąg ceglanej zabudowy. His
toria fabryki, prowadzonej przez cały 
czas swego istnienia przez rodzinę 
Pfeifferów, sięga 1772 r. Pierwotnie 
mieściła się ona przy ul. Leszno 48, 
potem przy ul. Nowolipie 72-74, zaś w 
końcu XIX w. przy ulicach Smoczej 43 i 
Okopowej. Brak jest bliższych wiado
mości o wczesnych latach działalnoś
ci firmy. Fabryka wytwarzała skóry po- 
deszwowe, juchtowe, chromowe, pa
sowe i blankowe. Po odzyskaniu nie
podległości zakład rozbudowano i 
zmodernizowano, ąle po latach lep-

1. Fragment dawnej garbarni 
Braci Pfeiffer z XIX-XX w., obec
nie Zakłady Wklęsłodrukowe 
RSW „Prasa-Książka-Ruch" w 
Warszawie; widok od strony ul. 
Okopowej
2. Plan zabudowy: 1-2 - budyn
ki główne, 3 - trawiarnia, 4 - ma
gazyn cylindrów i korekt, 5 - hala 
maszyn rotacyjnych, 6 - kotłow
nia, 7 - szatnia, 8 - magazyn 
techniczny, 9 - wydział mecha
niczny i montażowy

szej koniunktury nastąpił kryzys. Dla 
ratowania finansów zagrożonej firmy 
zaczęto stopniowo wydzierżawiać pla
ce i budynki różnym przedsiębiors
twom, m.in firmie Polska Fabryka Ek
straktów Garbarskich S.A., Polski 
Przemysł Tekturowy, Metalo-Kapsel. 
Wiosną 1937 r. budynki były w użytko
waniu aż 11 dzierżawców. W latach 
trzydziestych garbarnia przyjmowała 
do przerobu skóry od zleceniodaw
ców, natomiast produkcję na własny 
rachunek wstrzymano całkowicie ze 
względu na brak kapitałów obroto
wych. W końcu 1938 r. firma sprzedała 
Bankowi Związku Spółek Zarobko
wych nieruchomość położoną przy ul. 
Smoczej, pozostawiając dla siebie 
nieruchomość przy ul. Okopowej 58/ 
72. W okresie okupacji hitlerowskiej, 
po utworzeniu getta, teren zakładów 
znalazł się na jego obszarze w pobliżu 
muru granicznego. Podczas powsta
nia w getcie w 1943 r. oraz powstania 
warszawskiego w 1944 r. budynki 

uległy bardzo poważnym zniszcze
niom i wypaleniu. W końcu 1944 r. 
Niemcy wywieźli niektóre maszyny 
oraz skóry. Po wyzwoleniu budynki 
przejęła Robotnicza Spółdzielnia Wy
dawnicza „Prasa-Książka-Ruch”, a jej 
Zakłady Wklęsłodrukowe drukują dziś 
najbardziej popularne tygodniki, jak 
„Przyjaciółka”, „Kobieta i Życie", „Per

spektywy”.
Na terenie zakładów, między ulicami 
Okopową i Esperanto zachowało się 
jeszcze 8 budynków wybudowanych 
w końcu XIX w. (na planie numery 1 -8), 
ani jeden budynek nie zachował pier
wotnej bryły, rozplanowania wnętrz 
oraz elewacji.
Najciekawszym i najmniej przekształ
conym budynkiem dawnej garbarni 
jest niewielki trzykondygnacyjny 
obiekt bliżej ul. Esperanto (na planie 
nr 7). Zachował on oryginalne elewa
cje oraz rzadko już spotykany dach 
walcowaty. Wnętrze zostało częścio
wo przebudowane, ale istnieje do dziś
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3. Fragment południowej elewacji budynku nr 1
4. Elewacja boczna budynku nr 7
5.6. Wnętrza hal w budynkach nr 1-4
7. Gtowica jednej z żeliwnych kolumn
(zdjęcia: 1 - J. Serafinowicz, 3-7 - T. Ciesielski)

strop wsparty na wysmukłych, żeliw
nych kolumienkach, tak często stoso
wanych jako podpory w halach fa
brycznych. Elewacje z czerwonej ceg
ły, ozdobione skromnym detalem ar
chitektonicznym w formie ceglanych 
lizen, nadłuczy i gzymsów, wzbogaco
ne zostały w zamkniętych tukiem od
cinkowym szczytach fryzem arkadko- 
wym oraz niewielkimi sterczynami po 
bokach.

Inne budynki (na planie numery 1-4) 
tworzą kompleks zabudowań usytuo
wanych najbliżej ul. Okopowej. Elewa
cje ich zachowały oryginalny wygląd 
tylko od strony ulicy, od strony dzie
dzińca zostały w dużej części otynko
wane, przy czym zlikwidowano ele
menty wystroju architektonicznego, a 
niektóre otwory przemurowano. Nie- 
tynkowane, ceglane elewacje od stro
ny ulicy rytmicznie podzielone zostały 
lizenami, w których tkwią ozdobne, 
owalne zakończenia belek stropo
wych między piętrami, oraz zamknięty
mi tukiem odcinkowym otworami 
okiennymi, ujętymi prostą ławą podo- 
kienną i tukiem lekko wysuniętych z 
lica ściany cegieł od góry. Elementy 
horyzontalne kompozycji elewacji - to 
gzymsy kordonowy i wieńczący w po
staci ukośnie ułożonych cegieł oraz 
niewysoka ścianka kr’-mkowa, w któ

rej umieszczone zostały małe, prosto
kątne świetliki. Dyspozycja wnętrz 
tych obiektów dostosowana została 
do potrzeb drukarni. W wielu wypad
kach jednoprzestrzenne pierwotnie 
wnętrza podzielono ścianami, w któ
rych gdzieniegdzie odnaleźć można 
omurowaną żeliwną kolumienkę; rzę
dy takich kolumienek podtrzymywały 
niegdyś stropy.
Interesującym budynkiem, który po
wstał prawdopodobnie w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego, 
jest hala, gdzie obecnie mieści się wy
dział mechaniczny (na planie nr 9). 
Jest to budynek o układzie bazyliko
wym z widoczną otwartą, żelbetonową 
konstrukcją dachu, oknach o wykroju 
prostokątnym i świetlikach, które mają 
żelazne kratownice.
Ta hala oraz budynek nr 7 - to dwa 
najlepiej zachowane obiekty z zabu
dowy dawnej garbarni. Pozostałe 
uległy daleko posuniętym przekształ
ceniom zarówno wnętrz, jak i elewacji. 
W wyniku zaleceń konserwatorskich 
nie zezwolono na otynkowanie elewa
cji budynków nr 1 -4 od strony ul. Oko
powej, dzięki czemu zachowany został 
choć w części przemysłowy charakter 
i klimat ulicy, słynącej z rozlokowane
go przy niej dawniej przemysłu gar
barskiego.

Ewa Pustoła-Kozłowska
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Przedmioty 
żeliwne
Najwięcej zabytków żeliwnych pocho
dzi z XIX w.; z okresu wcześniejszego, 
a także późniejszego zachowało się 
ich niewiele. Popularność żeliwa jako 
materiału do wytwarzania przedmio
tów użytkowych i artystycznych można 
poglądowo przedstawić za pomocą 
wykresu, na którym przebieg krzywej 
jest wynikiem rozwoju techniki dymar
skiej od pierwotnych dymarek aż do 
wielkich pieców i żeliwiaków. Dążność 
do intensyfikacji produkcji spowodo
wała w ciągu wieków wprowadzenie 
innowacji technicznych. Między inny
mi ulepszono miechy, co umożliwiło 
osiągnięcie w piecach znacznie wyż
szej temperatury, pozwalającej na 
otrzymanie z rudy ciekłego metalu, z 
którego można było odlewać przed
mioty. Technologię tę zaczęto stoso
wać w Europie Zachodniej pod koniec 
XIV w.
Jednym z najwcześniejszych zacho
wanych europejskich zabytków żeliw
nych jest medal z podobizną Ludwika 
XII i Anny de Bretagne, odlany we 
Francji w 1499 r.', a najwcześniejszym 
zabytkiem żeliwnym wykonanym w 
Europie Środkowej i zachowanym do 
okresu 'międzywojennego był słup 

graniczny datowany na XIV w., którym 

joannici z miejscowości Tempelburg 
(obecnie Czaplinek), leżącej pomiędzy 
Pomorzem a Nową Marchią, oznaczyli 
granice swoich posiadłości2. Słup ten 
o ciężarze 75 kg, wykonany został z 
żeliwa o nietypowym składzie che
micznym, zawierającego bowiem aż 
ok. 6% fosforu. Pod tym względem ist
nieje podobieństwo do znacznie 
wcześniejszych żeliwnych odlewów 
chińskich3. Nie wiadomo, gdzie ten za
bytek znajduje się obecnie. Możliwe, 
że uległ zniszczeniu lub zaginięciu 
podczas ostatniej wojny.

Najstarszymi zachowanymi w Polsce 
żeliwnymi zabytkami są ozdobne płyty 
śląskie, w większości epitafijne, w tym 
płyty nagrobne rodziny Oppersdorfów 
i Bessów, znajdujące się na murach 
katedry w Opolu. Płyty te pochodzą z 
drugiej połowy XVI w. i w okresie mię
dzywojennym były zaliczane do naj
starszych na terenie ówczesnego 
państwa niemieckiego4. Przypuszczal
nie zostały odlane w którejś z kuźnic 
należących do Oppersdorfów lub Be
ssów. Prawdopodobnie była to Kuźni
ca Katowska pod Karłowicami nieda
leko Brzegu5.

Z tego samego okresu, a może trochę 
wcześniejszego6 pochodzi żeliwna 
płyta przedstawiająca scenę Ukrzyżo
wania, znajdująca się w przedsionku 
kościoła w Gryżowie koło Nysy. We
dług miejscowej legendy, która utrzy
mywała się jeszcze w latach dwudzie
stych XX w., płyta ta została w zamie
rzchłych czasach przyniesiona z Czę
stochowy przez pokutującego grzesz
nika7.

W Muzeum Narodowym w Warszawie 
przechowywana jest renesansowa że
liwna płyta kominkowa z odlaną datą 
1543. Została ona znaleziona w 1947 r. 
podczas rozbiórki zburzonego w cza
sie działań wojennych domu przy ulicy 
Zakroczymskiej w Warszawie. Analiza 
porównawcza wskazuje jednak, że jest 

to najprawdopodobniej import z Nie
miec8.

Produkcja kuźnicza miała duże zna
czenie wojskowe i w okresach wojen 
była to prawie wyłącznie produkcja 
zbrojeniowa9. Kuźnice, które dyspo
nowały ulepszonymi dymarkami, a 
później wielkimi piecami, wytwarzały 
przede wszystkim uzbrojenie, w tym 
żeliwne kule i lufy działowe. W tych 
okresach kuźnice nie nadążały za za
potrzebowaniem na sprzęt wojenny. 
Rozwój techniki hutniczej, bo o takiej 
należy już mówić, nastąpił w Polsce na 
początku XVII w. i był związany z pro
wadzonymi wojnami, a jak wiemy, 
wiek ten do spokojnych nie należał. 
Pomimo znacznego rozwoju hutnic
twa, zapoczątkowanego w dobrach 
biskupów krakowskich przez braci 
Cacciów, sprowadzonych z Włoch z 
Bergamo około 1610 r. przez biskupa 
Piotra Tylickiego, nie zachowały się 
żeliwne odlewy artystyczne z XVII w., 
prawdopodobnie dlatego, że takich 
nie wykonywano. Podobna sytuacja 
była podczas wojny trzydziestoletniej 
na Śląsku, a także w. pierwszej ćwierci 

XVIII w., kiedy Polska zaangażowana 
była w wojnę północną (1700-1721). 
Od połowy XVIII w. liczba wielkich pie
ców wzrosła, a zapotrzebowanie na 
sprzęt wojskowy zmalało, ponieważ 
Rzeczpospolita nie starała się odbu
dować stanu wojska. Ksiądz H. Vau- 
trin'°, Francuz, wychowawca młodego 
Kazimierza N. Sapiehy, przebywający 
w Polsce w latach 1777-1782, tak pisał 
o stanie artylerii polskiej: „Na począt
ku panowania Stanisława Augusta nie 
posiadali nawet korpusu artyleryjskie
go. Król ten wymógł na Sejmie utwo
rzenie dwóch oddziałów artylerii po 
600 żołnierzy każdy pod komendą 
dwóch generałów artylerii. Lecz bądź 
ze względu na niedostateczne środki, 
które nie przekraczały sumy 129. 300 
lirów, bądź też ze względu na obojętny 
stosunek do wszelkiej nowości, od
dział, który znałem, a który, jak mi się 
wydaje, był jedyną jednostką artylerii, 
nie liczył nawet trzydziestu żołnierzy." 
Zaczęto więc odlewać z żeliwa coraz 
więcej przedmiotów użytkowych. Z 
tego okresu pochodzi kilka płyt ko
minkowych przechowywanych w Mu
zeum Narodowym w Warszawie”. 
Jedną z nich jest płyta z postaciami 
czterech ewangelistów pochodząca z 
kaplicy Zamku Królewskiego w War
szawie. Przypuszczalnie odlana zosta
ła w hucie w Stąporkowie.

Do końca XVIII w. żeliwo wytapiano w 
wielkich piecach bezpośrednio z rudy.
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Było więc to tworzywo, które obecnie 
określa się terminem surówki wielko
piecowej. Pod koniec XVIII w. Anglik J. 
Wilkinson skonstruował, uruchomił i 
zastosował na skalę przemysłową 
piec szybowy do wtórnego przetopu 
surówki wielkopiecowej i złomu, zwa
ny obecnie żeliwiakiem. Był to mo
ment przełomowy. Łatwość produkcji i 
lepsze właściwości mechaniczne wy
twarzanego żeliwa spowodowały 

1. Jeden z najstarszych europejskich zabytków 
żeliwnych - medal z podobiznami Ludwika XII i 
Anriy de Bretagne, odlany we Francji w 1499 r.
2. Jedna z epitafijnych płyt żeliwnych z XVI w., 
znajdujących się na murach katedry w Opolu
3. Żeliwna płyta kominkowa z 1543 r. (wykonana 
prawdopodobnie w Niemczech), przechowywana 
w Muzeum Narodowym w Warszawie
4. Żeliwna płyta kominkowa z XVIII w. z kaplicy 
Zamku Królewskiego w Warszawie, przypu
szczalnie odlana przez hutę w Stąporkowie
5. Fragmenty żeliwnej biżuterii,z XIX w., wykona
nej w warsztacie P. Drewsa w Warszawie
6. Most żeliwny z pierwszej połowy XIX w. na 
terenie huty „Małapanew" w Ozimku

gwałtowne jego rozpowszechnienie. 
Żeliwo stało się bardzo modnym two
rzywem. Wykonywano z niego różno
rodne przedmioty, począwszy od bi
żuterii, ażurowej, o zaskakujących wa
lorach estetycznych, aż po wielotono
we mosty. Do naszych czasów zacho
wał się most żeliwny wykonany w pier
wszej połowie XIX w., znajdujący się 
na terenie Huty Małapanew w Ozimku. 
Wcześniejszy od niego był most że
liwny wykonany w latach 1794-1796 i 
zmontowany na rzece Strzegomka w 
Łużanach koło Świdnicy. Przęsło tego 

mostu eksponowane jest obecnie na 
dziedzińcu Gliwickich Zakładów Urzą
dzeń Technicznych. Dziewiętnasto
wieczne żeliwne przedmioty użytkowe 
często projektowane były przez ludzi 
sztuki, a przez uwielokrotnienie zaspo
kajały potrzeby estetyczne użytkowni
ków.

Podobnie jak w innych krajach Euro
py, także na terenie całej Polski spo
tkać można wiele żeliwnych elemen
tów architektonicznych, nagrobków, 
krat ogrodzeniowych i innych zabytko
wych przedmiotów żeliwnych. Szcze
gólnie licznie występują tego rodzaju 
zabytki na terenie byłego Królestwa 
Kongresowego, ponieważ nastąpił 
tam większy niż w innych zaborach 
rozwój przemysłu, do czego przyczynił 
się nienasycony rynek zbytu w ce
sarstwie rosyjskim. Piękne balustrady 
balkonów czy żeliwne nagrobki spo
tkać można w Suwałkach, Lodzi, Ra
domiu, Kielcach, Krakowie i w wielu 
innych miastach. Godne uwagi są od
boje przybramne wzdłuż ulicy Piotrko
wskiej w Łodzi i kraty oraz ażurowe 
zakończenia filarków w starym domu 
zdrojowym w Krynicy czy też kolumny 
żeliwne z bogato profilowanymi kapi-
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telami i żeliwna ambona w warsza
wskim kościele Św. Andrzeja. Wiele, 

bardzo wiele tego rodzaju dziewiętna
stowiecznych zabytków znajduje się 
na terenie Polski.
W drugiej połowie XIX w. zmniejsza 
się popularność żeliwa jako tworzywa 
na przedmioty użytkowe i detale archi
tektoniczne oraz nagrobki, a w XX w. 
zaprzestano prawie całkowicie stoso
wania żeliwa do tych celów. Przyczyny 
należy szukać w ewolucji stylu i od
czuć estetycznych. Także względy 
ekonomiczne odegrały istotną rolę, 
np. odlewane elementy architekto
niczne zaczęto zastępować elementa
mi tańszymi, montowanymi z prętów, 
płaskowników i innych standardo
wych wyrobów hutniczych.
Nieliczne osiemnastowieczne i star
sze zabytki żeliwne są zinwentaryżo- 
wane i zabezpieczone, natomiast w 
odniesieniu do znakomitej większości 
tak licznych zabytków dziewiętnasto
wiecznych, niszczejących na wielu 
cmentarzach i znajdujących się w wie
lu budynkach jako części ich architek
tury, które przy kolejnych remontach 
ulegają częstokroć niszczeniu, ko
nieczna jest znacznie większa niż 
obecnie dbałość i ochrona.

Kazimierz Sękowski
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Uprzęże 
bafagulskie
W połowie XIX w. wśród polskiej młodzieży 
szlacheckiej Podola, Wołynia i Ukrainy wy
tworzył się ruch przeciwstawiający wszel
kim przyjętym zasadom życia towarzyskie
go i obyczajowego kompletną abnegację, 
prymitywizm, nonszalancję, połączoną z 
kultem tężyzny fizycznej.„Bałaguli prowa
dzili tryb życia próżniaczy i hulaszczy. Polo
wania, pijatyki, włóczenie się po jarmar
kach, różne burdy publiczne i pastwienie 
się nad Żydami, hazardowa gra w karty i 
handlowanie końmi było ich głównym zaję- 
ciem".Gdy jednak przyszła potrzeba, pra
wie wszyscy przystąpili do Powstania 
Styczniowego, podzielając z godnością los 
innych powstańców. Przytoczony cytat po
chodzi z pracy prof. Witolda Pruskiego Ba
łaguli i ich zaprzęgi („Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej”, nr 1/2, 1958), któremu 
zawdzięczamy uratowanie od zapomnienia 
bałagulszczyzny, a przede wszystkim za
przęgów bałagulskich. Nimi bowiem naj
bardziej manifestowali swój ruch i swoje 
nieformalne bractwo jego twórcy. Rącze, 
zwrotne i nadzwyczaj wytrzymałe konie o 
garbonosej, niekształtnej głowie, o bokach 
podkasanych, o wyglądzie niechlujnym z 
oparzelinami lub wybitym okiem, w suro
wej, prymitywnej uprzęży szlejowej z po
stronkami, ciągnęły małe karkołomne wóz
ki na drewnianych osiach, łubem poszyte, z 
siedzeniami ze słomy, z prostą mażnicą ze 
smołą. Takim zaprzęgiem powoził bałaguta, 
ubrany w świtkę kozacką i juchtowe buty. 
Mniej więcej od 1880 r. następuje okres 
odrodzenia bałagulszczyzny po letargu po
powstaniowym. Styl bałagulski w zaprzę
gach, oswobodzony z cech ujemnych, za
czyna demonstrować dobry smak, doro
bek hodowlany, kunszt wykonawstwa, 
swoistą elegancję i wysublimowane kone- 
serstwo. A można się w nim dopatrywać 
nawet pewnej patriotycznej manifestacji, 
skoro na tamtym terenie w czasie alek
sandryjskiej i mikołajowskiej nocy ucisku, 
jakiekolwiek inne podkreślanie polskiej 
odrębności narodowej było nie do pomyś
lenia. Ten drugi okres stylu bałagulskiego 
przetrwał w całej okazałości do pierwszej 
wojny światowej, zakończony niejako kon
kursem czwórek bałagulskich zorganizo
wanym przez Równieńskie Towarzystwo 
Zachęty do Wyścigów Konnych w dniu 12 
września 1912 r. W zakresie znacznie 
mniejszym zaprzęgami bałagulskimi posłu
giwano się aż do wybuchu drugiej wojny 
światowej na terenach województw wołyń-

1

3

1. Zaprzęg bałagulski z Państwowe
go Stada Ogierów w Starogardzie 
Gdańskim
2. Uprzęż batagulska ze Stadniny 
Koni w Janowie Podlaskim
3. Szleja uprzęży ze Stadniny Koni w 
Racocie - sposób ozdobnego szycia 
trokiem

skiego i tarnopolskiego. Lata 1939-1945 
przyniosły ostateczny kres istnienia stylu 
bałagulskiego w zaprzęgach.
Obecnie w Polsce posiadamy trzy uprzęże 
bałagulskie z tego ostatniego okresu. 
Wszystkie trzy są autentyczne, zostały wy
konane przez ówczesnych fachowców- 
majstrów i mają właściwie udokumentowa
ne pochodzenie. Uprzęże te są własnością

Stadnin Koni w Racocie i Janowie Podla
skim oraz Państwowego Stada Ogierów w 
Starogardzie Gdańskim; podobno w woje
wództwie opolskim znajduje się jeszcze 
jedna taka uprząż w rękach prywatnych, 
rzekomo również autentyczna. Do chwili 
obecnej rekonstrukcję uprzęży bałagul- 
skiej na podstawie istniejących wzorów 
wykonała Stadnina Koni w Plękitach i prze-
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kazała odtworzony egzemplarz do Stadnin 
Koni w Kadynach, natomiast Stadnina Koni 
w Posadowię właśnie ukończyła replikę 
uprzęży ze Starogardu; również i inne stad
niny koni zamierzają podjąć takie prace re
konstrukcyjne.
Uprząż racocka powstała w 1942 r., a wyko
nał ją Jan Puchalski z Ołyki na polecenie 
ówczesnego komendanta Stadniny Koni w 
Janowie Podlaskim ppłk. Hansa Fellgiebla. 
Uprząż janowska, tzn. ta, która obecnie 
znajduje się w Stadninie Koni w Janowie, 
według wszelkiego prawdopodobieństwa 
wykonana została również w czasie wojny, 
przez wołyńskiego rymarza Kożniarowskie- 
go. Obydwie uprzęże wraz z końmi i pol
skim personelem zostały w 1944 r. wywie
zione przez Niemców w okolice Hamburga, 
a po wyzwoleniu powróciły wraz ze sprzę
tem i końmi do kraju. Tak rzecz przedstawia 
prof. Pruski w swojej pracy, natomiast we
dług relacji dyrektora Państwowego Stada 
Ogierów w Starogardzie Gdańskim Kazi
mierza Stawińskiego (nie żyjącego już) 
tamtejsza uprząż bałagulska pochodzi 
sprzed 1939 r. i żostała wykonana przez 
rymarza z Włodzimierza Wołyńskiego. Dy
rektor Stawiński zakupił ją dla Stada od 
pierwszego jej właściciela, zamieszkałego 
po wojnie na Pomorzu.
Zaprzęg bałagulski jest zaprzęgiem cztero- 
konnym w poręcz. Komplet uprzęży do ta
kiego zaprzęgu składa się z czterech szlei 
przystosowanych do zaprzęgania koni je
den obok drugiego, przy czym dwa konie 
będące przy dyszlu noszą nazwę dyszlo
wych, a dwa boczne - orczykowych.

Każda uprząż bałagulska składa się z na
stępujących części: ze szlei, tj. napierśnika 
i połączonego z nim nakarczka oraz z po
stronków - jest to zespół części ciągną
cych; części wstrzymujące - to dwa na- 
szelniki i natylnik z pasem oporowym; po
nadto jako części prowadzące służą ogło- 
wia, czyli uzdy oraz specjalnej konstrukcji 
lejce.
Charakterystyczną cechą bałagulskiego 
stylu jest wielorakość wykończenia i 
szczegółów. Na terenach Wołynia i Podola 
królowała wśród chłopów parciana szleja z 
konopnymi postronkami, z parcianymi 
ogłowiami i konopnymi lejcami. Z niej wy
wodzi się wyrabiana we dworach przez 
miejscowych rymarzy uprząż. Stąd jej 
ogromna rozmaitość w wykończeniach w 
zależności od pomysłowości wykonawcy, 
od panującej w danym okresie i regionie 

mody, wreszcie od woli właściciela. Właś
ciwie nie bywało dwóch kompletów jedna
kowych. Prezentowane tu uprzęże są także 
w szczegółach zupełnie różne.
Przy całej prostocie, żeby nie powiedzieć 
prymitywizmie rozwiązań technicznych, bo
gactwo uprzęży bałagulskiej wyraża się 
przede wszystkim sposobem szycia skóry 
i okuciami. Uprząż ta nie była szyta dratwą, 
lecz rzemiennym trokiem, w sposób bar
dzo ozdobny i nie tylko tam, gdzie szycie 
jest konieczne, ale również dla samej de
koracji. W trzech omawianych uprzężach 
każde szycie jest oczywiście inne. Najbar
dziej fantazyjne i bogate cechuje uprząż ra- 
cocką, najskromniejsza jest pod tym 
względem uprząż z Janowa. Okucia - to, 
poza sprzążkami, wsuwki i zakończenia 
przystuł oraz wyłącznie ozdobne tzw. lustra 
na napierśniku i nakarczku, a na ogłowiach 
pukle o zmniejszających się rozmiarach na 
pasach łączących nachrapniki z naczółka
mi. Ta ostatnia ozdoba nigdzie indziej nie 
występuje. Wymienione detale są również 
w każdej z trzech uprzęży inne.
Następną ozdobą uprzęży bałagulskich są 
dzwonki zawieszone na bardzo szerokim i 
bardzo ozdobnym pasie u szyi koni. 
Dzwonków tych bywały trzy rodzaje: drew
niane kałatały, kuliste szeptuny i podobne 
do pasterskich bałabony.
Wszystkie trzy uprzęże znajdujące się 
obecnie w Polsce są wyposażone w bała
bony, przy czym komplet starogardzki ma 
bałabony już dorabiane po wojnie. Bogate 
okucia pasów dzwonkowych - to fantazyj
nie wykrojone sprzążki, wsuwki, zakończe
nia przystuł i lustra (najbogatsze w uprzęży 
racockiej). Dwa natylniki w każdej z tych 
uprzęży mają różne zdobnictwo pod wzglę
dem doboru i wykończenia szelek. Ponad
to rysunek nacięć na obrzeżach części 
skórzanych szczególnie ozdobny jest w 
uprzęży starogardzkiej. Ta uprząż różni się 
od dwóch pozostałych jeszcze tym, że jest 
wyposażona w tzw. czumbury, czyli rodzaj 
powodów postronkowych, co oznacza, że 
jest to specjalna odmiana uprzęży bałagul
skiej, tzw. pocztówka. Wszystkie trzy uprzę
że zgodnie ze stylem, jaki reprezentują, są 
z czarnej skóry i mają okucia mosiężne. 
Mamy więc do czynienia z trzema obiekta
mi, które od niedawna nabrały charakteru 
zabytku. Wszystkie trzy uprzęże znajdują 
się pod czułą opieką gospodarstw hodowli

4. Szleja uprzęży starogardzkiej - ozdobne prze
szycia trokiem, ozdobne okucia (lustra), ozdobne 
nacięcia obrzeży skóry
5. Ogłowie z uprzęży starogardzkiej - na szyi 
konia widoczny związany „w babkę" ozumbur 

koni. Koniarskie środowisko znakomicie 
bowiem zdaje sobie sprawę, że jedynie 
ono może podjąć kontynuację polskich tra
dycji z koniem związanych i przekazać je 
następnym pokoleniom.
Styl zaprzęgów bałagulskich, samorodny, 
pełen swoistego uroku, potrafił wyzyskać 
wiele pierwiastków zdobnictwa ludowego i 
stał się odzwierciedleniem rozmachu życia 
kresowego, tamtejszych stosunków, panu
jących poglądów i poczucia artystycznego. 
Te ocalałe resztki w postaci trzech uprzęży 
stanowią świadectwo bezpowrotnie minio
nej epoki, swoistego kunsztu i mówią nam 
bardzo wiele o tym, jakie mieli upodobania 
i jak żyli nasi przodkowie. Wiemy o trzech 
obiektach; wspomniano tu o czwartym, do
tychczas nie ujawnionym. Być może, że 
jeszcze gdzieś w miejscach osiedlania się 
ludności z terenów województw wołyńskie
go i tarnopolskiego znajdują się jakieś po
zostałości po bałagulskich uprzężach. Za
rejestrowanie ich i otoczenie opieką byłoby 
ze wszech miar wskazane.
Wydaje się też potrzebne wykonanie choć 
kilku rekonstrukcji uprzęży bałagulskiej lub 
replik egzemplarzy istniejących. Wbrew 
pozorom nie jest to wcale trudne. Części 
skórzane są proste, szycie trokiem wyma
ga dobrego fachowca rymarza, a nie znaw
cy bałagulszczyzny, wszystkie okucia mo
siężne są wykrawane z blachy lub odlewa
ne i mają kształty w obróbce ręcznej nie
zbyt skomplikowane. Sądzę, że tematem 
tym mogłoby się zainteresować Muzeum 
Rolnictwa im. ks. K.Kluka w Ciechanowcu. 
Wszak mamy nie tylko oryginalne egzemp
larze, pracę prof. W.Pruskiego, ale także 
dokładny opis uprzęży sporządzony przez 
właściciela zaprzęgu bałagulskiego. Ho
dowcy koni natomiast podejmują działania 
w celu reaktywowania zaprzęgów błagul- 
skich w całości, tzn. wykonania uprzęzy i 
wózków bałagulskich dla odrodzenia stylu 
na południowo-wschodnich terenach kraju. 
Byłoby to ukoronowaniem wysiłków nad 
ocaleniem od zapomnienia bałagulszczyz- 
ny i polskiego stylu zaprzęgów.

Zbigniew Prus-Nlewiadomskl
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z warsztatu konserwatora

Nieznana 
pamiątka 
w Malborku

W malborskim kościele farnym (1468— 
1523), stojącym obok zamku, znajduje się 
barokowy ołtarz z obrazem Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem. Obraz ten namalowany zo
stał przez nieznanego artystę z wielkim ta
lentem. Architektura i snycerka ottarza nie 
wzbudzały dotychczas większego zaintere
sowania, ponieważ w czasie ponad trzystu 
lat swego istnienia został on poważnie zde
kompletowany, utracił górną kondygnację i 
w dolnej znaczne partie ornamentów. Po
nadto wielokrotnie przemalowywana była 
polichromia, która zresztą zachowała się w 
stanie szczątkowym. Proweniencję ideową 
tego zabytku określają dwie masywne figu-

2

3

1. Retabulum ołtarza 
kościoła farnego w 
Malborku przed kon
serwacją
2. Napis w języku 
polskim na desce pod 
prawą kolumną otta
rza
3. Fragment sygnatu
ry w języku polskim
4. Fragment sygnatu
ry w języku ruskim 

4

ry anonimowych misjonarzy, znamienne 
dla ikonografii sztuki jezuickiej.
W1981 r„ rozpoczynając konserwację ołta
rza, ze względów praktycznych postanowi
łem rozmontować go. Umożliwiło to do
kładne obejrzenie wszystkich części obiek
tu, przynosząc, szczęśliwym trafem, odkry
cie trzech napisów umieszczonych w róż
nych, przedtem niewidocznych miejscach. 
Po dwuletnich pracach ołtarz, odzyskawszy 
pierwotną formę i kolorystykę, został po
nownie zmontowany i napisy, po sfotogra
fowaniu, zniknęły w jego strukturze
Na desce-dnie kubicznego cokołu pod 
prawą kolumną napisano grafitem lub sty- 
iusem' następujące dwa zdania:

„Roku 1671 za urzędu Jakuba Polako
wskiego stanął ten ołtarz. Na ten czas był 
przeorem (jeden wyraz zatarty) Alexander 
Zachowski".
W związku z zagadkowym nazwiskiem Po
lakowskiego nasuwają się od razu dwa py
tania, na razie bez możliwości znalezienia 
na nie odpowiedzi: jaki urząd sprawował, 
skoro w ocenie współczesnych godny był 
uwiecznienia, oraz, czy z wymienienia Pola
kowskiego przed przeorem Zachowskim 
wolno wnioskować, że zajmował on wyzszą 
niż przeor pozycję (urząd) w hierarchii koś- 
cielno-zakonnej? W razie wykluczenia tej 
możliwości chodziłoby tu o niższy urząd 
królewski, bowiem żaden Polakowski nie 
figuruje w chronologicznych wykazach wo
jewodów. starostów ani ekonomów mal- 
borskich. ani tez podskarbich pruskich2. 
Toteż dla poznania historii ołtarza większą 
wartość ma wymienienie godności zakon
nej Zachowskiego. który jako przeor praw
dopodobnie zainicjował budowę ołtarza. 
Informacja ta dodatkowo upewnia nas, że 
ołtarz powstał w ośrodku zakonnym, jak juz 
wiadomo - jezuickim. Ponieważ jednak 
kościół Św. Jana Chrzciciela nigdy nie był 
pod opieką jezuitów, narzuca się kolejne 
pytanie: skąd i kiedy przeniesiono zabytek 
do fary?
Wzdłuz osi obydwu kolumn wyżłobiono ryl
cem w zaprawie pulmentowej3 następujące 
sygnatury: „Grek Newla Samuel Wołyński. 
ROKU: P. 1671 miesiąca Januan 29 D". 
oraz cyrylicą: „Same/ lakobowicz Grek ma
lar Newlai/" Autor napisów. Grek Samuel, 
syn Jakuba, przekazał nam datę zrealizo
wania przez siebie polichromii ottarza w 
kolorycie o dominacji złota, zgodnym z es
tetyką stylu barokowego. W polskiej sy
gnaturze zwraca uwagę brak ..otczestwa". 
znamiennego dla Słowian wschodnich i 
południowych, oraz posłużenie się literami 
zapożyczonymi z alfabetu ukraińskiego. W 
sygnaturze ruskiej opuszczono wyraz „Wo
łyński", będący raczej przydomkiem niż 
prawdziwym nazwiskiem, przybranym lub 
nadanym po osiedleniu się greckiego imi
granta (lub jego przodka) w środowisku 
słowiańskim, może właśnie na Wołyniu. Zu
pełnie nie wiadomo - oprócz tego, ze chy
ba są tożsame - co znaczą wyrazy „Newla" 
i „Newlai)". Pozostawienie dwujęzycznej 
sygnatury dowodzi, że malarz i pozłotnik
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Samuel Wołyński był silnie zasymilowany z 
polsko-ruską społecznością, choć nie 
omieszkał dwukrotnie zaznaczyć swego 
greckiego pochodzenia. Skoro więc wia
domo, że malarz posługiwał się równo
cześnie językiem polskim i językiem ru
skim, a także używał słowiańskiego nazwi- 
ska-przydomka, można zaryzykować twier
dzenie, że Samuel urodził się na Wołyniu. 
Warto przypomnieć, że pierwsi Grecy 
osiedlili się we Lwowie już w XVI w. Osied
laniu się przybyszów z podbitego przez 
Turków Bizancjum w ruskich dzielnicach 
Królestwa Obojga Narodów sprzyjało zain
teresowanie magnackich właścicieli manu
faktur, w których znajdowali zatrudnienie 
biegli w rzemiosłach artystycznych Grecy i 
Ormianie. Wielu z nich spotkać można w 
historii sztuki polskiej pod nazwiskami- 
przydomkami urobionymi od miejsca po
chodzenia. Nie powinna budzić wątpliwoś
ci znaczna odległość między Rusią a Żuła
wami, dokąd zaprosili Samuela jezuici, 
osiadli w Malborku od 1607 r. Otóż w cza
sach kontrreformacyjnej koniunktury na 
sztukę kościelną, połączonej z pilną po
trzebą odbudowy po najazdach szwedz
kich zrujnowanych kościołów wraz z ich 
wyposażeniem, wielu rzemieślników-spe- 
cjalistów z dziedziny sztuki użytkowej~(sny- 
cerze, pozłotnicy i inni) odbywało na zlece
nie kościelnych mecenasów nawet tak da
lekie podróże, upodobniając się w tym, 
mimo woli, do renomowanych malarzy, 
rzeźbiarzy i architektów.
Ołtarz malborski, dzięki ujawnionej dacie 
powstania, powiększył zasób wzorców 
snycerki ołtarzowej, nieodzowny historyko
wi sztuki do datowania zabytków metodą 
kojarzenia stylów, to znaczy porównania 
stylu zabytku o znanej dacie powstania z 
zabytkiem o niewiadomej dacie realizacji, 
lecz wykazującym zbieżność form z dato
wanym wzorcem. Oprócz tego, odkrycie 
prawdziwej daty przekreśla przyjęte daw
niej datowanie ołtarza Matki Boskiej z Dzie
ciątkiem na lata czterdzieste XVII w.4 Wo
bec jakże ubogiego zasobu historycznych 
pamiątek polskich w Malborku, nawet te, 
niepozorne i zagubione w zakamarkach oł
tarza napisy powinny zwrócić uwagę nie 
tylko specjalistów.

Mirosław Narbutt

Przypisy

1. Stylus jest to przyrząd do rysowania w 
postaci pręcika z miękkiego metalu (sre
bro, ołów).
2. K. Górski, Dzieje Malborka, Wyd. Mor
skie, Gdańsk 1973, s. 263-266.
3. Pulment (bolus) - wykończeniowa za
prawa barwy czerwono-brązowej (żółtej lub 
białej) pod polerowane złocenia płatkowe.
4. Datowanie umieszczone w informacyj
nym tekście na planszy, przeznaczonym 
dla turystów zwiedzających świątynię.

Nasze prezentacjeNasze prezentacje

Konserwatorzy 
zabytkowego drewna
Działalność Pracowni Konserwacji Drewna Zabytkowego w Oddziale 
Badań i Konserwacji PP PKZ w Warszawie obejmowała początkowo 
całokształt prac związanych z zabezpieczaniem drewna zabytkowe
go, a więc: naukowe badania stanu zachowania drewna zabytkowe
go wraz z wykonywaniem ekspertyz mykologicznych, wydawanie opi
nii o sposobach zabezpieczania obiektów zabytkowych przed dalszą 
destrukcją, wykonywanie technicznych dokumentacji konserwator
skich, testowanie środków mających zastosowanie w konserwacji 
drewna, zabiegi konserwatorskie itd. Od roku 1982 pracownia zajmu
je się przede wszystkim wykonywaniem prac konserwatorskich i ba
daniami naukowymi. W rozmowie z kierowniczką pracowni mgr inż. 
Małgorzatą Nesteruk chcemy pokazać Czytelnikom konserwatorskie 
problemy przy ratowaniu zabytkowego drewna.

Redakcja: Profesor Bohdan Marconi napi
sał kiedyś, że już w 1947 r. „po raz pierwszy 
zastosowano promienie Roentgena, ultra
krótkie fale radiowe i ultradźwięki do de
zynsekcji drewna, niszczonego przez larwy 
szkodników", A zatem ta specjalizacja kon
serwatorska ma już swoją historię.
M. N.: Tak. Można właściwie powiedzieć, 
że problem ochrony i konserwacji drewna 
jest tak stary, jak cała dziedzina konserwa
cji zabytków. Od dawna różne ośrodki 

opracowują metody skutecznego zabez
pieczania zabytkowych obiektów drewnia
nych. Liczne prace badawcze prowadzone 
były m.in. w Głównym Laboratorium PKZ, 
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu czy na Wy
dziale Technologii Drewna SGGW.
Redakcja: Jakim negatywnym procesom, 
którym usiłują zapobiegać konserwatorzy, 
podlegają obiekty drewniane?
M.N.: Ogólnie rzecz biorąc drewno podle
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ga procesom starzenia na skutek oddziały
wania czynników abiotycznych (np. opa
dów atmosferycznych) i, wtórnie, biologicz
nych. Konsekwencją tych procesów jest 
toczenie przez szkodniki, paczenie i bu- 
twienie. Zapobieganie każdemu z tych pro
cesów wymaga stosowania odrębnych 
metod konserwatorskich. Gdy dodamy do 
tego, że poszczególne gatunki drewna 
mają inne właściwości, że różne są też 
stopnie zniszczenia, to uświadomimy so
bie, jak bardzo złożonym problemem jest 
konserwacja obiektów drewnianych.
Redakcja: Jakie prace konserwatorskie i 
badawcze prowadzone są obecnie w kie
rowanej przez Panią pracowni?
M.N.: Od kilku lat konserwujemy elementy 
drewniane znalezione w trakcie prac ar
cheologicznych prowadzonych w Pułtusku. 
Drewno archeologiczne, z którym się tu 
stykamy, wymaga wykonania wielu żmud
nych zabiegów. Charakteryzuje się ono 
przede wszystkim dużą wilgotnością, do
chodzącą nawet do 300%, oraz bardzo wy
sokim stopniem zniszczenia. Obecnie koń
czymy prace przy konserwacji elementów 
drewnianych o bardzo dużej wilgotności i 
dużych wymiarach.
Na świecie stosuje się różnorodne metody 
konserwacji drewna archeologicznego, 
m.in. wykorzystuje się glikole polietyleno
we o różnym stopniu polimeryzacji, a także 
mieszanki tych glikoli. Bardzo ciekawa jest 
metoda „freeze-drying", polegająca na 
poddawaniu drewna o dużej wilgotności 

zastosowaliśmy jako środek stabilizacji 
wymiarowej. Związki te bardzo łatwo prze
nikają do wewnątrz obiektu drewnianego i, 
posiadając dużą higroskopijność, wysysa
ją go prawie całkowicie. W ten sposób 
usuwamy wodę z poddanych konserwacji 
obiektów.
Metoda stabilizacji wymiarowej ma tę 
ogromną zaletę, że nie powoduje pękania i 
wypaczania się drewna. Po osuszeniu po
wlekamy konserwowane przedmioty roz
tworami żywic w celu utrzymania środka 
stabilizującego wewnątrz drewna. Trzeba 
powiedzieć, że zastosowana przez nas me
toda konserwacji drewna archeologiczne
go daje pozytywne rezultaty zarówno pod 
względem utrzymania wymiarów i kształtu, 
jak też zachowania koloru.
Redakcja: W procesie konserwacji drewna 
archeologicznego podstawowym zabie
giem jest osuszenie. Jakie natomiast nale
ży wykonać zabiegi przy konserwacji za
bytkowych obiektów drewnianych zaatako
wanych przez owady?
M.N.: Proces konserwacji tego typu obie
któw jest wyjątkowo żmudny, ponieważ 
każdy wyżłobiony w drewnie korytarz, któ
rym przesuwają się larwy należy nasączyć 
odpowiednim preparatem chemicznym. Do 
każdego otworu trzeba się dostać za po
mocą igły i strzykawki. Jest to, jak dotych
czas, jedyna stosowana przez nas metoda 
konserwacji drewna (w dużych obiektach) 
zaatakowanego przez owady. Planujemy 
wprawdzie zorganizowanie w niedalekiej

wymrazaniu w odpowiednich komorach i 
sublimacji lodu. Osuszone obiekty umiesz
cza się w komorach próżniowo-ciśnienio- 
wych i nasącza środkami impregnacyjny
mi. Są to jednak metody wymagające du
żych nakładów finansowych i w obecnej 
sytuacji nie stać nas na ich stosowanie. 
Opracowaliśmy więc własną metodę pole
gającą na wykorzystaniu niektórych właści
wości gliceryny. Estry gliceryny i kwasu 
borowego w mieszance z innymi związkami 

1.2. Prace konserwatorskie w laboratorium Pra
cowni Konserwacji Drewna Zabytkowego PKZ 
(fot. S. Parfianowicz) 

przyszłości laboratorium entomologiczne
go, w którym będziemy mogli badać od
działywanie mikrofal na szkodniki występu
jące w drewnie, na razie są to jednak tylko 
plany.
Redakcja: Czy sądzi Pani, że metoda sto
sująca generator mikrofal może wyprzeć 
metody chemiczne?
M.N.: Uważam, że będzie to metoda w du
żej mierze konkurencyjna, ale nie jedyna.
Redakcja: Jakie inne programy badawcze 
realizuje Pani pracownia?
M.N.: Ostatnio rozpoczęliśmy badania 
zmierzające do wytworzenia trucizn pocho
dzenia roślinnego, które działałyby niszczą
co na szkodniki drewna, natomiast nie mia
łyby toksycznego wpływu na konserwato
rów.
Redakcja: Jak można ocenić trwałość 
drewna po dokonaniu zabiegów konserwa
torskich? Na jak długo stosowane obecnie 
metody zabezpieczają konserwowane 
obiekty?
M.N.: Dążymy do tego, by na stałe. Jest to 
jednak trudno osiągalne, gdyż procesowi 
starzenia się podlegają również substancje 
chemiczne, używane w koserwacji. Główny 
problem polega na tym, aby starzenie się 
środków konserwujących nie wpływało ne
gatywnie na walory obiektów zabytkowych, 
by nie pociągało np. za sobą widocznych 
zmian kolorystyki, by obiekty nie traciły z 
biegiem czasu właściwości, które nadano 
im w trakcie zabiegów konserwatorskich.
Redakcja: Jest to chyba szczególnie waż
ny problem w wypadku konserwacji drew
nianych obiektów polichromowych. Z tego 
co Pani mówi można bowiem wnioskować, 
że poddanie drewna zabiegom chemicz
nym, wzmacnianie jego struktury może jed
nocześnie prowadzić do odbarwienia się 
polichromii.
M.N.: Sprawa konserwacji drewna poli- 
chromowego jest rzeczywiście problemem 
ogromnej wagi. Często środki, którymi dy
sponujemy w konserwacji drewna, po pro
stu rozpuszczają polichromie i nie mogą 
być stosowane. Staramy się wówczas 
uniknąć kontaktu z powierzchniami poli
chromowanymi i dlatego wstrzykiwanie pre
paratów chemicznych wykonujemy od 
strony przeciwległej do lica.
Redakcja: Prace badawcze i konserwator
skie prowadzone w stałej siedzibie pra
cowni przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie, 
to tylko jeden nurt waszej działalności, 
oprócz tego pracujecie również w terenie. 
M.N.: Tak. Prac terenowych mamy coraz 
więcej. Obecnie zajmujemy się m.in. kon
serwacją wiatraka w Radziszewie-Królach 
oraz spichlerza w Turośli. Wykonujemy 
również konserwację drewnianych elemen
tów wyposażenia w Pałacu Orłowa w Talli
nie. Dzięki temu możemy stosować w prak
tyce opracowywane przez nas nowe meto
dy i technologie.
Redakcja: Warsztat konserwatora, jak z 
tego wynika, to ciągłe łączenie pracy ba
dawczej z praktyką. Dziękujemy Pani za 
rozmowę.
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konkursy

Godne 
naślado
wania

1. 2. Zdjęcia Leszka 
Dziedzica: fragment
neogotyckiej kamienicy 
z 1904 r. przy ul. Lore
tańskiej (1) i emblemat 
kamienicy „Pod Stań
czykiem" przy ul. Bato
rego (2)

1

2 

rów, nie tylko z pasją, ale i artystyczną 

iskrą, zmysłem obserwatorskim. Po

chodzą przeważnie z Krakowa i jego

Refren poematu K.l. Gałczyńskiego - 

„ocalić od zapomnienia"- posłużył w 

1976 r. jako hasło-motto organizowa

nej wówczas po raz pierwszy w Krako

wie wystawy fotograficznej.

Leszek Dziedzic - znany artysta-foto

grafik, który utrwalił na swych fotogra

mach miejskie i podmiejskie pejzaże i 

Krakowa, detale architektoniczne, gi

nące pomniki zabytkowego Cmenta

rza Rakowickiego, zaproponował 

wiosną 1977 r. na zebraniu Komisji 

Konserwatorskiej Towarzystwa Miłoś

ników Historii i Zabytków Krakowa, 

aby przez organizowanie konkursów 

fotograficznych pod hasłem „Ocalić 

od zapomnienia” gromadzić fotografie 

miasta i jego okolic. Bo przecież foto

grafia jest najbardziej skutecznym 

środkiem na „zatrzymanie czasu”, do

kumentem rejestrującym odchodzące 

w przeszłość obrazy miast i wsi, atmo

sferę ich życia, charakterystyczne po

stacie mieszkańców: rzemieślników, 

kwiaciarek, muzykantów ulicznych, że

braków.

Ponad 500 prac konkursowych było 

prezentowanych na urządzonej zimą 

1978 r. wystawie w Muzeum Archeolo

gicznym. Przedstawiały one, jak to na

pisał w katalogu Leszek Dziedzic, ko

misarz ósmej już (luty-marzec 1983 r.) 

wystawy „Ocalić od zapomnienia": 

„przedmiejskie uliczki, drewniane bu

dynki, detal ozdobny, kapliczki, latar

nie, zieleń miejską, życie ulicy..." Te 

niezwykle interesujące zdjęcia stały 

się zaczątkiem archiwum fotograficz

nego, obejmującego już obecnie po

nad 3000 zdjęć.

Kim są uczestnicy konkursów? Są 

wśród nich ludzie parający się zawo

dowo fotografią, ale sporo jest amato-
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okolic, ale np. pan Konrad Makohoń- 

ski, który uczestniczył we wszystkich 

ośmiu konkursach, mieszka na stałe 

we Wrocławiu, a tylko okres urlopu 

tarnie te, niestety, nawet na Rynku za

stępowane są nowoczesnymi rtęciów- 

kami czy kwarcówkami. K. Makohoń- 

ski jest także piewcą ocalałych gdzie

wykorzystuje na uwiecznianie obiekty

wem pięknych latarń staromiejskiego 

centrum i innych dzielnic Krakowa. La

niegdzie starych witryn sklepowych i 

przedwojennych napisów reklamo

wych. Już kilka razy jury konkursu na

gradzało jego fotogramy, podobnie 

jak prace inżyniera Jerzego Dudy, z 

pochodzenia kielczanina - mistrza u- 

licznych scenek, jakby żywcem wyję

tych ze starego Tanga z Ludwinowa 

(przedmieścia, którego parterowe 

domki zniknęły wśród zabudowy wiel-' 

kopłytowej).

Na konkurs 1983 r. nadesłano także 

zdjęcia przedstawiające puste place i 

ruiny z dzielnicy Kazimierz, którego kil

ka kamienic strawił podczas kręcenia 

filmu Noce i dnie „pożar Kalińca”. Mó

wiono wtedy, że zespół filmowy pokry

je straty i najcenniejsze budynki zo

staną zrekonstruowane na koszt fil

mowców. Tak się jednak nie stało... 

Obecnie współorganizatorem konkur

sów jest również Muzeum Historyczne 

m. Krakowa oraz Wydział Kultury i 

Sztuki Urzędu Miejskiego.

Począwszy od 1979 r. wystawy miesz

czą się w sali Muzeum Historycznego 

m. Krakowa, przyległej do słynnego z 

witraży Wyspiańskiego kościoła fran

ciszkanów, naprzeciw Kurii Biskupiej, 

gdzie przez tyle lat mieszkał Jan Paweł 

II. Miejsce ekspozycji jest więc znako

mite, nie gaśnie także zapał „motoru” 

konkursu - Leszka Dziedzica. Prace 

na wystawie w 1983 r. dzięki jego ini

cjatywie obejrzało kilkudziesięciu 

przedstawicieli amatorskich kółek fo

tograficznych z Młodzieżowego Domu 

Kultury w Krakowie, z zespołu Szkół 

Mechanicznych, z liceum na Podgó

rzu. Przy Leszku Dziedzicu, a także 

przed kamerą filmową ekipy telewizyj

nej „klęli się”, że na następnym kon

kursie i oni pokażą co potrafią. Zresztą 

młodzież z zespołu Mechanicznych 

Szkół Zawodowych od razu zasygnali

zowała temat: stare samochody, mo

tocykle, wnętrza dawnych zakładów 

naprawczych, narzędzia. Ano, „słowo 

się rzekło, zobaczymy..."

Jest nadzieja, że nie wyczerpie się za

pał stałych uczestników konkursów, 

że ich idea zyska nowych chętnych, a 

cała wspaniała akcja znajdzie być 

może naśladowców wśród fotografi

ków w innych zabytkowych zespołach 

miejskich.

Zofia Halota
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zabytki 
na turystycznych szlakach

Późnobarokowe 
ambony na Śląsku
Ktokolwiek wejdzie do kościoła parafialne
go w Dusznikach mimo woli skieruje się ku 
prezbiterium. Tutaj bowiem, w prawym na
rożniku przy tęczy zwija swoje cielsko ol
brzymi, unoszący się w powietrzu - obcym 
dla siebie żywiole - lewiatan, wieloryb, 
otwierając szeroko uzębioną paszczę. Jest 
to ambona, bo taką formę nadał swej kazal
nicy, wykonanej w latach 1718-1720, sny
cerz Michał Kóssler1. Poniżej paszczy oraz 
ponad nią dostrzegamy rzeźby. Są to

3. Ambona z 1776 r. 
w kaplicy pałacowej 
w Kończycach Wiel
kich

4. Ambona w koś
ciele parafialnym w 
Dusznikach, wyko
nana przez Michała 
Kósslera w latach 
1718-1720 
(zdjęcia: 1 - M. Gro
chal, 2-4 - T. Każ- 
mierski)

ewangeliści z otwartymi księgami i anioły 
zgrupowane wokół książki z nieczytelnym 
obecnie napisem (w dolnej części). W gór
nej, nad paszczą lewiatana znajdują się- 
wyobrażenia Wizji Ezechiela, Ojców Koś
cioła i Chrystusa. Rzeźby te składają się na 
bogaty program ikonograficzny. Jest tu su
gestywne zobrazowanie opartego na 
Ewangelii typologicznego zestawienia Jo
nasz- Chrystus. Według niego prorok Jo
nasz, w czasie podróży do Niniwy wyrzuco-

1

1. Jonasz wycho
dzący z paszczy le
wiatana na ambonie 
w Kończycach Wiel
kich
2. Baldachim am
bony w Kończycach 
Wielkich  34
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ny przez żeglarzy do morza, przez trzy dni 
przebywa! we wnętrznościach wieloryba i 
został cudownie ocalony, co jest uważane 
za prefigurę Zmartwychwstania po trzyd
niowym spoczywaniu w grobie2.

Grupa Wizji Ezechiela - to obraz zmarłych 
powstających na Sąd Ostateczny3. Temat 
ten został znakomicie dostosowany do 
przeznaczenia sprzętu, bowiem Jonasz, jak 
dziś wstępujący na ambonę kapłan, starał 
się nawrócić (zresztą bezskutecznie) mie
szkańców Niniwy.

Lewiatan z Dusznik jest wielką rzadkością, 
ale nie jest zupełnym unikatem. Ktokolwiek 
wędrując po okolicach Cieszyna dotrze do 
Kończyc Wielkich i nie zadowoli się obej
rzeniem pałacu rodziny Thunów, odnajdzie 
w dawnej kaplicy pałacowej z 1776 r. p.w. 
(rzecz charakterystyczna) Opatrzności Bo
żej, innego lewiatana4. Wyrzeźbiono go na 
ambonie w tym momencie, gdy z paszczy 
wydobywa się Jonasz. Tę ekspresyjną, 
zdumiewającą grupę uzupełniają muszle i 
śmiało rzeźbione motywy rokokowe. Na 
baldachimie kazalnicy anonimowy śląski 
rzeźbiarz przedstawił Jonasza stojącego 
pod palmą, z otwartą księgą, na której czy
tamy: AD HVC QVADRACINTA DIES ET 
NINIVE SVBVERTETUR, aniołka z dekalo
giem oraz zgodnie z tradycją przedstawie
niową - maszt z żaglem i Okiem Opatrz
ności na wimplu. Choć skromniejsza w 
koncepcji, ambona z Kończyc Wielkich za
dziwia oryginalnością dekoracji.

Podobne ambony, naturalnie skromniejsze 
w stosunku do dusznickiej, która nie ma 
sobie równej, znajdujemy na terenie 
Czech, mianowicie dość okazałą w miejs
cowości Baśilec z XVIII w., przeniesioną w 
1786 r. ze zburzonego kościoła w Trzebo- 
niu, w Mnichowicach koło Pragi, wykonaną 
po 1753 r„ i w Kratonohach, dość prymi
tywną, także z XVIII w.

Żadna z nich jednak nie ma takiej siły wyra

zu, jak ambona z Dusznik. Lewiatan roboty 
Kósslera zajmuje bowiem wyjątkową pozy
cję wśród kazalnic śląskich i powinien być 
odpowiednio opracowany i spopularyzo
wany w publikacjach traktujących o euro
pejskim baroku. Na razie cieszy wzrok tych, 
którzy go znają, a ich liczbę zapewne po
mnożą Czytelnicy niniejszego artykułu.

Jan Samek

Przypisy

1. H. Mayer, Deutsche Barockkanzeln. Stu- 
dien zur deutschen Kunstgeschichte, 
Strassburg 1932, s. 136.
2. Mateusz, XII, 38-42; Łukasz, XI, 29-32.
3. Prophetia Ezechielis, XXXVII.
4. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VI,
z. 3. Miasto Cieszyn i powiat cieszyński, 
Warszawa 1974, s. 92, ryc. 122-123.

Jak to 
było 
naprawdę 
z Wangiem*
Turysta, który znajdzie się dziś w Bierutowi
cach i spróbuje się czegoś dowiedzieć o 
stojącej tam przedziwnej budowli, ma spo
re szanse na to, że zostanie wprowadzony 
w błąd. Jak wokół każdego intrygującego 
obiektu, tak i wokół tzw. Świątyni Wang na
rosło wiele legend, których elementy prze
niknęły zarówno do tego, co o Wangu opo
wiadają zawodowi przewodnicy, jak i do 
informacji drukowanych w popularnych wy
dawnictwach turystycznych1. Informacja w 
znajdującej się nie opodal kościółka gablo
cie także, niestety, w wielu punktach mija 
się z prawdą, a niewielka polska monogra
fia Wangu2 jest opracowaniem bardzo po
pularnym, z wszelkimi tego konsekwencja
mi. Część nieporozumień dotyczy oceny 
zabytkowego charakteru budowli. Zastanó
wmy się przeto, co w Wangu jest auten
tycznym zabytkiem średniowiecznej sztuki 
norweskiej, co rekonstrukcją, a co produk
tem fantazji i fałszywych wyobrażeń osób, 
które do odbudowania kościółka w Bieru
towicach przyczyniły się.

To, co zobaczył profesor Dahl - późniejszy 
nabywca kościółka i osoba poniekąd od
powiedzialna za jego przeniesienie na 
Śląsk - podczas swojej pierwszej podróży 
przez góry i dolinę Valdres w roku 1826, 
bardzo się różniło od tego, co obecnie 
oglądamy w Bierutowicach. Kościółek nad 
Vangsmjosa był już wtedy za ciasny dla 
miejscowych wiernych i zastanawiano się, 
czy go poszerzyć, czy wybudować nowy 

kościół. W trzynaście lat później (1839) 
nowy kościół już był prawie gotów, a stary 
kościółek - jak stwierdził Dahl - znacznie 
podupadf. Zdążono rozebrać otaczający go 
ganek i „wysoki chór” (absydę?). Wtedy 
też rozpoczął Dahl gorączkową akcję mają
cą na celu uratowanie kościółka. Po jego 
zakupie na aukcji na rzecz pruskiego na
stępcy tronu, wysłał Dahl do Vang architek
ta i rysownika niemieckiego F.W. Schiertza, 
który miał wykonać, jak byśmy to dziś na
zwali, inwentaryzację obiektu i dopilnować 
jego rozbiórki. Dzięki rysunkom Schiertza 
znamy dokładny wygląd kościółka w 1841 r. 
r. :był to obiekt jednonawowy z nieco niż
szym chórem, mającym własne wejście. 
Warto dodać, że był to już obiekt przebu
dowany; widoczne na rysunku Schiertza 
okna stanowią element raczej obcy dla 
kościołów typu „stav”. Także struktura we
wnętrzna, według najnowszych badań no
rweskich3, świadczy o tym, że pierwotny 
kościół musiał wyglądać inaczej (był np. 
trzynawowy). Według tradycji ludowej ten 
pierwotny kościół został przeniesiony do 
Vang z terenu pobliskiego gospodarstwa. 
Na rysunku nie ma wieżyczki, nie ma też już 
śladu po dookolnym ganku.
Schiertz, a także Dahl narysowali również 
kościółek w pierwotnym kształcie, tzn. tak, 
jak wyobrażali sobie jego wygląd. Opierali 
się na zachowanych w całości podobnych 
budowlach tego typu, a szczególnie na sto
jącym kilkadziesiąt kilometrów na zachód 
kościele Borgund4. Poniosła ich przy tym 
trochę fantazja, o czym świadczy barokowy 
kształt absydy. Rysunek Schiertza, na 
szczęście nieco mniej fantazyjny, posłużył, 
jak się zdaje, budowniczym w Bierutowi
cach przy rekonstrukcji.
Jak wiadomo, transport skrzyń z fragmen
tami kościółka trwał - wliczając w to prze
chowanie przez zimę w Berlinie - około 
roku. Budowniczy Hamann (?), któremu 
zlecono odbudowanie zabytku, stanął 
przed trudnym zadaniem. Z masy luźnych 
belek i fragmentów wybrał w zasadzie nie
wielką tylko część: 4 (lub 3) słupy narożne, 
4 kolumny wewnętrzne, 2 kolumny z wejś
cia do chóru, ozdobne portale i być może 
elementy łączące poprzecznie główne ko
lumny i ściany. Czy inne elementy zostały 
wykorzystane w budowli - jest rzeczą dość

1. Wygląd kościół
ka z Vang przed roz
biórką (1841 r). we
dług rysunku F.W. 
Schiertza
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2.3, Przypuszczalny pier
wotny wygląd kościółka 
z Vang, wedtug rysunku 
I.C. Dahla (2) i F.W. 
Schiertza (3)
4. Kościółek w Bor- 
gund; porównanie z ry
sunkami Dahla i Schiert
za wykazuje wyraźnie, że 
stanowił on dla nich źró
dło inspiracji (m.in. sy
gnaturkę i ganek świąty
ni Wang wymodelowano 
na wzór widocznych na 
zdjęciu)

3 2

wątpliwą; poglądy na rekonstrukcję w tam
tych czasach zasadniczo różniły się od 
obecnych. Decydowały względy praktycz
ne. Być może to one właśnie (lepsze za
bezpieczenie i ekspozycja) spowodowały 
odwrócenie dwóch portali do wewnątrz 
(obecne północny i południowy). Dlaczego 
jednak zrezygnowano z portalu chóru, 
przenosząc go w zachodnią część kościoła 
(obecnie wewnętrzny portal zachodni), dla
czego dawny portal zachodni przeniesiono 
na południe, a południowy portal nawy na 
północ? Skąd wziął się zewnętrzny portal 
zachodni? Dlaczego wykonano dwie do
datkowe kolumny przy wejściu na chór? 
S.ame zagadki. Literaturą z czasów odbu
dowy i nieco późniejsza (autorstwa kolej
nych pastorów na Wangu) dostarcza 
szczegółowych informacji o wysoko posta
wionych osobach, które odbudową koś
ciółka się interesowały i uczestniczyły w 
uroczystości jego otwarcia, a później go 

odwiedzały, ale odpowiedzi na powyższe 
pytania nie daje. Można postawić hipotezę, 
że rysunki Schiertza do Bierutowic trafiły 
zdekompletowane, lub że wysoko posta
wione osobistości (wśród nich hrabina von 
Reden i król Fryderyk Wilhelm IV), które 
bardzo się odbudową interesowały, inge
rowały w nią zgodnie ze swoimi wyobraże
niami estetycznymi i spowodowały znacz
ne odstępstwa od planów.
Wiemy, że część rzeźbiarskiego wystroju 
kościółka zawdzięczamy niejakiemu Jaku
bowi z Janowic, którego dziełem są co naj
mniej dwa kapitele kolumn między nawą a 
chórem, być może zewnętrzny portal za
chodni, Iwy-strażnicy na kolumienkach we
wnętrznego portalu zachodniego (nie ma 
ich na rysunkach Schiertza, ale jeden taki, 
niewątpliwie oryginalny, przechowywany 
jest obecnie na plebanii; skąd pochodzi? - 
to jeszcze jedna zagadka), brakujące fra
gmenty innych portali...
Lokalnym całkowicie pomysłem jest ka
mienna dzwonnica o dość baśniowym 
kształcie (wolno stojące dzwonnice są w 
Norwegii znane, lecz wykonane z drewna i 
nie tak wysokie), najróżniejsze okna i 
okienka wewnątrz (kościółki typu „stav" są 
na ogół bardzo ciemne, miewają niewielkie 
okrągłe okna, jak te widoczne w Wangu w 
chórze i absydzie) oraz szybki w okienkach 
ganku - wstawione tam zapewne ze wzglę; 
dów praktycznych.
Niewiele, jak widać, elementów orygina
lnych w tym Wangu. Jest jeszcze kilka, roz
proszonych po Europie. W muzeum w Oslo 
przechowywane są fragmenty rzeźbionej 
szafy, stanowiącej dawne wyposażenie 
wnętrza, w muzeum w Berlinie wciąż być 
może znajdują się pokryte malowidłami (o 
treści zbyt katolickiej, dlatego nie trafiły na 
Śląsk) deski kolebkowatego sklepienia 
dawnego chóru.
Zabytek więc czy ciekawostka? W całości 
być może raczej ciekawostka, choć zasad
nicza bryła samego kościoła, jako udana (z 
pewnymi zastrzeżeniami) dziewiętnasto
wieczna rekonstrukcja, ma pewien charak
ter zabytkowy. Wnętrze zaś - to niewątpli
we zabytki średniowiecznej norweskiej 
sztuki zdobniczej.

Tadeusz W. Lange

Przypisy

* Por. artykuł M. Maliszewskiego, „Spotka
nia z zabytkami”, nr 2 (12), 1983, s. 62
1. Zob. np. K.R. Mazurski, Karpacz i okoli
ce, KAW, 1978.
2. Ks. R. Trenkler, Świątynia Wang. Zaby
tek sztuki nordyckiej, „Zwiastun", 1968
3. A. Berg, Stavkyrkja frś Vang og hennar 
lange ferd, (w:) Arbok 1980, Foreningen til 
Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, 
Oslo, 1980. Polski przekład, miejscami nie 
najszczęśliwszy, w „Acta Scansenologica", 
Sanok 1981, pod tytułem Kościół Vang i 
jego długa podróż.
4. Pisze o nim T. Barucki w: Architektura 
Norwegii, Arkady, Warszawa 1982.
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W Krośnie 
na Warmii

Krosno koło Ornety na Warmii już w 
piętnastowiecznych źródłach wymie
niane jest jako miejsce pielgrzymko
we związane z cudownym posążkiem 
Matki Boskiej. Obecnie istniejący, ma
lowniczo usytuowany kościół wznie
siony został w latach 1715-1720, we
dług planów nie znanego z nazwiska 
architekta warszawskiego pod nadzo
rem kanonika warmińskiego Caspara 
Simonisa. Cztery lata później rozpo
częto budowę domu dla kongregacji 
księży świeckich, a w latach 1726— 
1768 zbudowano krużganki wokół 
kościoła. W latach pięćdziesiątych 
XVIII w. świątynia otrzymała nową fa

sadę bogato dekorowaną rokokowymi 
sztukateriami. Słynny niegdyś ośro
dek pątniczy - jeden z sześciu istnie
jących w okresie baroku na Warmii - z 
czasem tracił na znaczeniu i popular
ności. Nie oszczędziła go ani pierwsza 
wojna światowa, kiedy spłonął dach 
kościoła i dom kongregacji, ani też 
druga, kiedy został obrabowany z cen
nego wyposażenia. O czasach świet
ności świadczą dziś barokowe ołtarze, 
z których główny (1725 r.) wyszedł 
spod dłuta warmińskiego snycerza 
Krzysztofa Peuckera.

Karol Guttmejer

1. Ołtarz boczny z 1724 r. - fundacja 
biskupa warmińskiego Teodora Po
tockiego

2. Widok ogólny zespołu pielgrzym
kowego w Krośnie od strony za
chodniej
3. Fasada kościoła widziana z dzie
dzińca krużgankowego
4. Ołtarz główny - dzieło Krzysztofa 
Peuckera z 1725 r.

(zdjęcia: K. Guttmejer)
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Zegar 
ratuszowy 
w Brzegu
Od dawna przyzwyczajono się, że zegar 
stoi. Wprawdzie jeszcze po wojnie nakrę
cany wybijał godziny i kwadranse, ale od 
piętnastu lat wskazówki zegara ratuszowe
go w Brzegu zatrzymały się na godzinie 
13.20.1 oto w sierpniu 1982 r. zegar ruszył, 
a zdumieni mieszkańcy mogli usłyszeć 
znajome bicie. Stało się to za sprawą 
miejscowych działaczy Towarzystwa Opie
ki nad Zabytkami.
Prace naprawcze trwały trzy miesiące i po
legały na rekonstrukcji niektórych elemen
tów mechanizmu zegarowego. Wymienio
no cięgna do dzwonów, koło wychwytowe i 
uruchomiono układ pędny. Uporządkowa
no również otoczenie werku. Inicjatorzy 
prac zegarmistrzowskich pomyśleli o udo
kumentowaniu dziejów samego mechaniz
mu.
Ratusz w Brzegu został wzniesiony około 
połowy XIV w.; budowę wieży gotyckiej 
ukończono w 1498 r. (w 1572 r. przebudo
wano ratusz w stylu renesansowym). Dzie
siątego stycznia 1370 r. odebrano z pra
cowni kowalskiej dzwon dla wieży ratuszo
wej. Trzynastego kwietnia 1414 r. Rada 
Miejska zatrudniła mistrza Hansa Monster- 
berga z Wrocławia, który wstawił nowe 
wskazówki, dwa kamienie ołowiane oraz 
powróz, uzyskując zlecenie na dozór i na
prawę zegara na okres sześciu lat. Jako 
mechanizm niepełnosprawny, zegar wyma
gał wielokrotnie naprawy. W dniu 30 listo- 
padał 1535 r. ukończono prace przy nowym 
mechanizmie, w pracowni Jerzego Phula z 
Nysy. Pożar ratusza w dniu 9 listopada 
1568 r. zniszczył również mechanizm zega
ra. W pracowni mistrza Leonarda Buchlei- 
tera wykonano nowy zegar, z podziatką 
dwunastogodzinną. Tarcza zegarowa, po
kryta miedzią, miała oznaczone sfery nie
bieskie i fazy księżyca. Mechanizm miał 
wysokość 2,5 łokcia, szerokość 2 łokcie i 
kosztował 320 talarów oraz 34 grosze. Z 
tego okresu pochodzi kamienny obciążnik 
o wymiarach 41 x 35 cm, z wyrytymi inicja
łami: H+S; IZI; MEB (obecnie w zbiorach 
tutejszego muzeum). Niestety, podczas bu
rzy 21 marca 1588 r. piorun zniszczył tarczę 
i uszkodził mechanizm. W tym samym roku 
Piotr Siebenhaar odnowił zegar. Następne 
reperacje zegara wraz z wieżą wykonane 
zostały w latach: 1660, 1662 i 1765. Zegar 
wieżowy był utrzymywany przez Radę Miej

ską, zatrudniającą zegarmistrza z wynagro
dzeniem rocznym 13 talarów i 12 groszy; 
pierwszym był Mikołaj Pol z Wrocławia.
Do naprawy zegara wzywano miejscowych 
ślusarzy z tzw. cechu cesarskiego. Jednym 
z nich był Jakub Sałata (Salade), twórca 
zegara dla zamku piastowskiego w Brzegu 
(1677) oraz zegara dla ratusza w Oławie 
(1718).
Dzwon zegara brzeskiego był dziełem Zy
gmunta Gótza z wrocławskiej rodziny od
lewników zatrudnionych przy kościele Św. 
Marii Magdaleny. Umieszczenie nazwiska 
wrocławskiego gisera na płaszczu dzwonu 
potwierdza związki artystyczne stolicy Dol
nego Śląska z Brzegiem w XVII w.
W tym samym okresie Brzeg był liczącym 
się ośrodkiem rzemieślniczym na Śląsku. 
Obok środowiska wrocławskiego najlicz
niej reprezentowane było zegarmistrzos- 
two brzeskie. Tutaj, w pracowni Jana Kul- 
pera wyrabiano zegarki kieszonkowe i ko
minkowe, znane później we Wrocławiu, Ny
sie i w Dreźnie. Jan Kulper, syn Joachima.

1

1. Wieża ratusza w 
Brzegu
2. Mechanizm ratu
szowego zegara
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pośredniczył w uzyskaniu przywileju cesar
skiego dla zegarmistrzów w Brzegu, wyda
nego w dniu 17 października 1717 r. na 
dziesięć lat. Przywilej przewidywał wykona
nie na majstersztyk budzika o próbie nu
merowanej i reperację mechanizmu sygna
lizacyjnego. Poza Kulperami wyróżniali się 
tacy zegarmistrze, jak Wawrzyniec Rehfuss 
(1679), Józef Rotter (1741), Jan Andrzej 
Mendelschein i inni. W zbiorach brzeskie
go muzeum zachowały się także zegary ko
minkowe i stojące z mechanizmem koleb- 
nikowym, sygnowane m.in. nazwiskami: F. 
B. Wagner, Anton Hoffmann, Gotfried Klo
se, Klebert.
Zegary zakładano również w budynkach 
kościelnych. Pierwszego września 1581 r. 
po raz pierwszy zamontowano zegar wie
żowy dla fary Św. Mikołaja. Również zamek 
piastowski i kolegiata Św. Jadwigi miały 

zegary z dzwonami.
Zegar wieżowy ratusza w Brzegu został 
przebudowany pod koniec XVIII w. Mecha
nizm obecny pochodzi z pierwszej połowy 
XIX w. i został wykonany przez rzemieślni
ków pruskich. Świadczą o tym daty na

praw: 1829, 1830, 1853, 1888 i nazwiska 
miejscowych ślusarzy, wypisane kredą na

suficie pomieszczenia. W obecnej postaci 
jest wahadłowy. Umieszczony na stelażu, 
ma wychwyt nożycowy, poruszany za po
mocą obciążników wraz z systemem sy
gnalizacyjnym do wydzwaniania kwadran
sów i godzin. Naciąg jest ręczny. U góry w 
hełmie zawieszono dwa dzwony. Dzwon 
duży ma odlew Madonny z Dzieciątkiem i 
Pietę. Obok, wzdłuż płaszcza znajduje się 
napis dewocyjny gotycką minuskułą: MIT 
GOT MARIA GREAT ALLUS DAS NUR 
ARTVS NOT EVN NUR NOC FRAWNE MA- 
RIAE VOS... (?) Dzwon maty u szczytu wie
ży ma napis również mało czytelny: GLO
RIA IN EXELSIS DEO GOTERND UND SI
GMUND GOTZ MICHTV (?) BRESLAU 
ANNO 1677 oraz podpisy: Nicolaus Trep- 
tav, A. Rose chains, Consul Zacharias, P. O. 
Pepler, Caspar Scholz, Martinus Scholz, 
Christophorus Eccrig, Thomas Schrór Se- 
natores. Są to najprawdopodobniej nazwi
ska inicjatorów renowacji wieży, wymienio
ne również w dokumencie, pergaminowym 
odnalezionym w wieży ratusza w 1979 r. 
(obecnie w zbiorach muzeum). Dokumenty 
te świadczą wymownie o trosce ówczes
nych rajców o zachowanie zegara.

Wiesław Skibiński
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polskie zabytki na świecie

Niektóre 
polonika 
w Europie
„Polonika... dokumenty, druki rękopisy pisane w 
języku polskim lub dotyczące Polski"- definicja 
ta przez analogię rozszerzana jest na wszystkie 
materialne realia działalności politycznej, spo- 
tecznej, naukowej, gospodarczej i kulturalnej, tak 
historycznej, jak i współczesnej, związanej z Pol
ską a znajdujące się poza jej granicami. Dlatego 
też przez polonika należy rozumieć:
1) rzeczy materialne wytworzone w Polsce, lecz 
znajdujące się za granicą,
2) rzeczy materialne związane z życiem i. działal
nością Polaków za granicą,
3) rzeczy materialne wytworzone za granicą, zwią
zane z Polską lokalizacyjnie lub personalnie i 
obecnie znajdujące się za granicą.
Oto kilka przykładów poloników europejskich (na 
podstawie kart ewidencyjnych znajdujących się 
w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Zabytków w 
Warszawie).

Szwecja. W Nationalmuseum w Sztokholmie, a 
ściślej na zamku w Gripsholm od 1931 r. znajduje 
się portret konny Zygmunta III. Powstał on w pra
cowni Piotra Pawła Rubensa po 1625 r. Prawdo
podobnie należał do zbiorów Jana Kazimierza w 
Paryżu, gdzie został nabyty jako dzieło Rubensa i 
już w 1760 r. zanotowany w zbiorach Drottning- 
holm. Obraz jest olejny; namalowany został za
pewne na podstawie przekazu ikonograficznego, 
który później zaginął. ,
Z kolei w Kunglig Livrustkammaren w Sztokhol
mie znajduje się inny zabytek - wspaniała, rene
sansowa zbroja na rycerza i konia. Powstała w 
norymberskim warsztacie Kunza Lochnera w la
tach 1550-1555 dla Zygmunta Augusta i należy 
do najcenniejszych zbroi z XVI w. na świecie. 
Wykonana ze stali, polerowana, pokryta trawio
nym ornamentem złoconym i emaliowanym. 
Zbroja rycerska składa się z: hełmu, kirysu oraz 
osłon rąk i nóg, natomiast końska z ochron: łba, 
szyi, piersi, boków i zadu.

Anglia. W Londynie, w Victoria and Albert Mu
seum przechowywany jest barokowo-klasycy- 
styczny puchar z nautilusa, wykonany z muszli, 
złota i szlachetnych kamieni przez Jean Martina - 
nadwornego złotnika Stanisława Augusta. Puchar 
powstał w 1770 r. zapewne na królewskie zamó
wienie. Należał do kolekcji Farquhar Matheson, 
następnie został złożony jako depozyt w Victoria 
and Albert Museum (1868-1903), a w 1921 r. 
przeszedł na własność tej placówki muzealnej. 
Interesująca jest budowa pucharu. Czarę, pokry
wę i stopę tworzy muszla nautilusa, noga pucharu 
wycięta została ze złotej blachy, czarę i stopę opi
na cyzelowana w złotej blasze dekoracja składa
jąca się z motywów wici roślinnych, girland i pal
met. Puchar zdobią ponadto 22 gemmy z różno-

1
2

3

1. Portret konny Zygmunta III (National Museum 
w Sztokholmie)
2. 3. Zbroje rycerza i konia (Kunglig Livrustkam
maren w Sztokholmie)
4. Puchar z nautilusa (Victoria and Albert Mu
seum w Londynie)
5. Tablica ku czci Stefana Batorego (Nyirbator, 
Węgry)
(zdjęcia: 1-3 - B. Olechnicki, 4 - reprod. Z. Du
biel, 5 - Z. Borsy) 

kolorowego chalcedonu i jedna kamea z muszli. 
Na gemmach znajdują się rysunki nawiązujące 
do motywów antycznych, natomiast na okuciu 
pokrywy ryty napis: J. Martin, fait a Varsowie le 26 
Aout 1770.

Węgry. W miejscowości Nyirbator, w komitacie 
Szabolcs, znajduje się marmurowa tablica ku czci 
Stefana Batorego. Ufundowana została w 1933 r. 
przez mieszkańców komitatu Szabolcs, gminy 
Nyirbator oraz Komitet Pamięci Stefana Batorego. 
Do tablicy przytwierdzony jest medalion brązowy z 
profilem głowy Stefana Batorego. Napis na tabli
cy głosi m.in.: Stefan Batory władca Siedmiogro
du i król Polski. Z okazji czterechsetnej rocznicy 
urodzin, ze szlachetnej szczodrości rodziny Bato
rych, wmurowana podczas konserwacji kościoła 
(...) Należy dodać, że tablica ta umieszczona jest 
w ścianie gotyckiego kościoła z lat 1484-1511, 
wzniesionego przez rodzinę Batorych; we wnę
trzu świątyni stoi sarkofag z prochami stryja Ste
fana Batorego.

Marta Michałowska
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zbiory i zbieracze

Kolekcjonerstwo 
Franciszka 
Starowieyskiego

Znakomity grafik, atakujący swych odbior
ców nie tylko świetnymi plakatami, lecz i 
wystąpieniami publicznymi, kolekcjoner 
dzieł sztuki, niezwykle ciekawa osobowość 
- jednym słowem Franciszek Starowieyski 
(pseudonim Jan Byk), Mieszka w Warsza
wie, w standardowym wieżowcu, na którym 
przed kilku laty wywiesił wielką trupią cza
szkę z papier mache, aby betonowemu pu
dłu nadać jakichkolwiek cech indywidual
ności. Ów protest odniósł skutek, po pro

stu mniej się od tamtej pory buduje,,. 
Mieszkanie Starowieyskiego znajduje się 
na najwyższej kondygnacji wieżowca. Na 
korytarzu stoi barokowy kredens, |a nim 
kwiaty, potem, przez obite stalową flachą 

„pancerne drzwi wchodzi się do jkrainy 
czarów Przepiękne, niezwykłe przecrrłioty
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'23 Wnętrze pracowni F 
Starowieyskiego z fragments 
mi kolekcji
4. Szafa z ok 1700 r z kolek
cją naczyń srebrnych i fajan
sów
5. Na ścianie, na tle fragmentu 
namiotu tureckiego dwie 
srebrne apliki weneckie z XVII 
w. i złocona płaskorzeźba z 
1562 r.
6 Kolekcja szabli
7. Zegar astronomiczny z ok, 
1700 r. (Wrocław)
8. Manierystyczna waza we
necka
9. Skrzynia śląska z XVII w, 
(zdjęcia: L. Kowalski)
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z rożnych epok otaczają nas zewsząd 
przez okna widok na Warszawę od strony 
skarpy wiślanej, widok również niezwykły.

J
Kolekcja Starowieyskiego nie przypomina 
w niczym typowych zbiorów innych kolek
cjonerów, Przedmioty, nie segregowane i 
nie porządkowane według rodzajów czy 
dat, są po prostu komponowane jako ele
menty wnętrza. Kojarzy się to z dziewiętna
stowiecznymi kolekcjami starożytności w 
Polsce, takimi jakie jeszcze możemy oglą
dać w pałacach w Łańcucie czy Nieboro
wie. Służyły one również emocjonalnym 
potrzebom mieszkańców domu, były jego 
integralną częścią użytkową, nadawwały 
odpowiedni klimat estetyczny, były dostęp

ne na równi z innymi, współczesnymi 
przedmiotami Tak też jest i u Starowiey
skiego. Jego pracownia - to „wunderkam- 
mer", gabinet cudowności, gdzie piękno 
dawnych wieków uporządkowane według 
upodobań estetycznych gospodarza two
rzy szczególny klimat.
Porozmawiajmy z Franciszkiem Starowiey
skim o jego zbiorach.
Co pchnęło go w nałóg kolekcjoners
twa, które uprawia już od szóstego roku 
życia? Jak twierdzi - przyczyny były dwie. Ną 
początku była to zwyczajna chęć posiada
nia rzeczy pięknych. Jest to silna motywa
cja i niektórym właściwie wystarcza na całe 
życie. Później w kolekcjonerstwie znalazł 
możliwość pełnienia społecznego obo

wiązku ochrony dzieł sztuki. Sztukę, którą 
uprawia, traktuje profesjonalnie, zaś sztukę 
uprawianą niegdyś przez innych, a dziś za
grożoną zniszczeniem uczynił obiektem 
swych zainteresowań społecznych. Kolek
cjonerstwo traktuje jako ratowanie zabyt
ków, Szczególnie zagrożone są przedmioty 
drobne. Są obiektami handlu, czyli rządzą 
się prawami towaru, nie będąc nim równo
cześnie. Zależnie od mody bywają niefa
chowo „konserwowane", niekiedy przera
biane na zwykłe ozdoby i przy tym nisz
czone, często są też wywożone za granicę. 
Niekiedy są bezmyślnie kaleczone przez 
ludzi nie znających ich wartości kulturowej. 
Starowieyski daje tym przedmiotom schro
nienie w swoim domu, leczy je z ran i naj
częściej przekazuje dalej, w dobre ręce.
- Bardzo często chodzę na bazary, gdzie 
mówię handlarzom o rzeczach wystawia
nych na sprzedaż, o ich pochodzeniu i o 
tym, jak się z nimi obchodzić. Wielu kolek
cjonerów ma do mnie o to pretensje. Mó
wię, że podbi/am ceny. Ja jednak tylko 
uczę ludzi postępowania z zabytkami, gdyż 
nikt inny tego nie robi.
Tu rozmowa przenosi się na „Desę", ofi
cjalną instytucję powołaną do obrotu dzie
łami sztuki. Podobno niegdyś salon „Desy" 
we Wrocławiu był prawdziwym klubem ko
lekcjonerów. Codziennie o godzinie piątej 

9

po południu spotykali się tam i dyskutowa
li. oglądali przyniesione drobiazgi, wymie
niali je między sobą, jednym słowem - byli 
u siebie. Firma użyczała im schronienia, 
sama zachowując się przy tym dyskretnie. 
Nie było żadnyclTodczytów czy też innego 
typu akcji uświadamiających, organizowa
nych odgórnie i w majestacie. Konserwato
rzy z „Desy" udzielali porad, wyjaśniali każ
demu jego wątpliwości, uczyli obchodzenia 
się z dziełami sztuki. Firma przy tym bynaj
mniej nie traciła, był ruch, a więc rosły i 
obroty.
Tak było. A jak jest? Jest niedobrze, gdyż 
pozostały jedynie sklepy, z nie zawsze fa
chową obsługą. Starsi pracownicy odeszli, 
na ich miejsce przyjęto młodych, nie tylko 
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niedoświadczonych, lecz, co gorsza, pozo
stawionych samym sobie. A kultury anty
kwarycznej trzeba się długo uczyć, i to pod 
okiem starych wyjadaczy. Trzeba co naj
mniej 15 lat, aby z dyplomowanego history
ka sztuki stać się prawdziwym antykwariu- 
szem. W warszawskiej „Desie” jest jeszcze 
jeden znakomity ekspert, niestety, już nie w 
jej salonie, lecz w dyrekcji.

Starowieyski zapala się coraz bardziej w 
rozmowie, widać w tym zapale społeczni-, 
kowski ogień, który niesie go poza poru
szany właśnie temat.

- Wielkie domy aukcyjne na świecie 
oprócz aukcji antyków prowadzą aukcje 
zabytkowych budynków. Handel stwarza tu 
pewne ramy organizacyjne, być może, 
trudne do uzyskania w inny sposób. Efekt 
jest również i pozahandlowy, ratuje się od 
zagłady starą architekturę. Czy i u nas nie 
można by spróbować czegoś podobnego? 
Ja już od dawna chodzę z pomysłem zało
żenia spółdzielni mieszkaniowej „Konse
rwator", która pomagałaby w ratowaniu za
budowy dziewiętnastowiecznej. Ta stara 
zabudowa, choćby tylko w formie plomb, 
chroni nasze miasta przed monotonią 
współczesnej, stypizowanej architektury. 
Teraz rozmowa przenosi się na walory 
prawdziwej spółdzielczości, takiej, w której 
ludzie sami dobierają się dla realizacji 
wspólnego celu, ponoszą dlań trud, który 
ich jednoczy, itd. Taką szansę widzi Staro
wieyski w spółdzielni „Konserwator", gdyż 
odbudowa i konserwacja starego domu 
jest czymś określonym, namacalnym. Każ
dy może identyfikować się z konkretnymi 
zadaniami. To różni się od wpłacenia ja
kiejś tam sumy do wielkiej centrali i bierne
go czekania aż anonimowe komisje „przy
dzielą” po latach równie anonimowe mie
szkanie w przypadkowym rejonie miasta, 
przypadkowym domu, wśród przypadko
wych ludzi, czyli w przypadkowym świecie. 
Starowieyski jako przykład podaje starą, 
działającą od lat trzydziestych spółdzielnię, 
gospodarującą do dziś domem przy ulicy 
Mokotowskiej w Warszawie. Dom ten jest 
zadbany, wewnątrz czysto, porządek - jak 
to u siebie. Tak samo wyobraża sobie przy
wrócone do chwaty kamienice z ubiegłego 
stulecia.

- Proszę, zacząłem o przedmiotach, a mó
wię o budynkach, spółdzielczości, życiu 
godziwym... Mnie w moim kolekcjonerstwie 
interesują bowiem nie tylko sprawy jed
nostkowe, ale i ogólne. To jest pasja spo
łeczna, chcę coś robić, wraz z innymi, dla 
nas wszystkich. Koncentruję się na zaby
tkach, które chciatbym ocalić i pozostawić 
w całej ich urodzie i prawdzie, stąd akurat 
kolekcjonerstwo, moje kolekcjonerstwo, 
czyli ratowanie.

Kolekcjonerstwo Starowieyskiego jest, jak 
on to określa, utrzymaniem kontynuacji. 
Nam wszystkim, jako narodowi i jako jed

nostkom, potrzebna jest świadomość his
toryczna. Nie wystarczy jednak tylko mówić 
o niej czy pisać naukowe rozprawy z okazji 
rocznic. Trzeba ją po prostu kształtować i 
upowszechniać na co dzień, instynktownie. 
Potrzebny jest również nawyk gospodar
ności w stosunku do naszego dziedzictwa. 
Niegdyś istniał obyczaj schylania się po 
okruchy chleba upadłe na ziemię - podno
szono bezcenny symbol i równocześnie 
dbano, aby i podłoga była czysta.

Oglądamy niektóre przedmioty z kolekcji. 
Franciszek Starowieyski zwraca uwagę na 
fragment malowidła na drewnie. Starannie 
zakonserwowany, pochodzący prawdopo
dobnie z XVIII w. Ta „deska" została zdjęta 
z rusztowania, gdzie służyła murarzom od
nawiającym dom w Toruniu. Inny przedmiot
- blacha z epitafium. Uznana została przez 
komisję „Desy” za dziewiętnastowieczną. 
Okazało się, że jest to przedmiot renesan
sowy, cytowany w literaturze, z udokumen
towanym pochodzeniem i datowaniem, 
dzieło Korneliusza Flaisera z 1560 r.

Znamienna jest historia przepięknej wazy z 
brązu. Pewien kolekcjoner przyniósł ją kie
dyś do Muzeum Narodowego w Warsza
wie. Tak się złożyło, że Starowieyski był po 
tej wizycie w Dziale Zakupów Muzeum i 
wazę tę zobaczył. Widok szesnastowiecz- 
nej wazy weneckiej jest i tam czymś nie
zwykłym. Nie komentował jednak tego, co 
widział, aczkolwiek waza była tak piękna, 
że zapamiętał ją. Podobnej urody wazy 
oglądał bowiem w British Museum, z na
szych zbiorów takich eksponatów nie pa
miętał.

Nie minęło wiele dni, gdy do mieszkania 
Starowieyskiego przyszedł ów kolekcjoner. 
Przyszedł wraz z wazą wenecką. Starowiey
ski przypomniał sobie natychmiast wazę z 
Muzeum Narodowego i doradził mu, aby 
tam zaniósł swoją. Po prostu para takich 
waz stanowiłaby nie lada rarytas.

- Ja tam już byłem - odpowiedział kolek
cjoner. Powiedziano ml, że jest taka sobie. 
Bardzo nie lubię, jak ktoś mówi na coś 
pięknego, że jest takie sobie. Zabrałem 
wazę i przynoszę Panu.

Okazało się, iż do wazy są jeszcze oddziel
nie uchwyty. Teraz oczyszczona, starannie 
zakonserwowana, jest królową kolekcji, 
wprawdzie nie w Muzeum Narodowym, ale 
w kolekcji prywatnej, również gwarantują
cej dobrą opiekę.

Starowieyski jest szczególnie wrażliwy na 
wywożenie dzieł sztuki z kraju. Uważa, że 
Polska jest wyjątkowo uboga w zabytki, 
wciąż była ich pozbawiana. Zabory pozba
wiły nas wielkiej sztuki XIX w., tak bogatej w 
innych krajach. Wystarczy porównać War
szawę z Budapesztem czy choćby Bukare
sztem, by prawdę tę sobie unaocznić. A 
przecież kraje te również nie cieszyły się w 
pełni wolnością rozwoju, jednak historia 

była dla nich łaskawsza. Wojny dokonały 
reszty spustoszenia w naszym dziedzic
twie. Musimy więc być bardzo wrażliwi na 
to, co pozostało. Dlatego Starowieyski 
przywozi z zagranicy te dzieła sztuki, na 
których kupno go stać. A wielkie okazje są 
wszędzie. Ma w swych zbiorach eksponaty 
kupione w USA, Austrii, RFN, są one swoi
stym symbolem demonstrowanej postawy. 
Taka postawa jest konsekwencją rozumie
nia roli kolekcjonerstwa w ogólniejszym 
aspekcie, również jako ochrony dóbr kultu

ry.
- Ja nie czynię różnicy - czy kupię i uratuję 
starą tabakierkę, czy poprzez interwencję 
ocalę stary dom lub zagrożony krajobraz. 
Ostatnio bardzo byłem przejęty tym, co 
mogło wyniknąć z realizacji tzw. planu W/s- 
ła. Rozumiem potrzebę działań gospodar
czych niezbędnych dla dźwigania poziomu 
cywilizacyjnego. Nie mogą jednak tych 
działań podejmować ludzie zbyt łatwo idą
cy na kompromis w stosunku do dóbr kul
tury. Wisła, nawet jeszcze dziś, jest jedną z 
najpiękniejszych rzek Europy. Tworzy 
wspaniałe, rozległe krajobrazy, z piaszczy
stymi łachami, cudowną linią brzegową, 
jest majestatyczna i piękna. Skupił się w 
niej urok całej naszej ziemi, nie tylko w sen
sie symbolicznym. Z gospodarczego punk
tu widzenia stanowi 1000 kilometrów bieżą
cych wspaniałego kurortu. Czy ktoś porów
nał te wartości, choćby w złotówkach, z 
wartością kanału żeglugowego, proponu
jąc go w „planie Wisła"?
Ponownie rozmowa odeszła od zbierania 
przedmiotów. Słyszę znów o naturalnej po
trzebie społecznego działania. Takie to jest 
właśnie kolekcjonerstwo Starowieyskiego. 
Znów mówimy o ratowaniu, a nie o zbiera
niu. Poruszam problem, w Polsce delikatny, 
sprawę środków potrzebnych na powięk
szanie zbiorów. Starowieyski twierdzi, że 
nie działa bezwzględnie w kierunku ilościo
wego powiększania swojej kolekcji. Dla na
bytych przedmiotów szuka często „dob
rych rąk” wśród- innych kolekcjonerów, 
wspomaga w ten sposób ich zbiory. Jest, 
jak mówi, stacją ratunkową. Jego zaś ko
lekcja ogranicza się do przedmiotów wy
branych, a wybór bywa na ogół emocjona
lny.

Rozmowie naszej towarzyszył cały czas je
den z ciekawszych widoków na Warszawę, 
na skarpę wiślaną, którą wchłonęło miasto. 
Za jego to sprawą wróciliśmy ponownie do 
problemu wartości kulturowych będących 
własnością wszystkich, do urody naszego 
kraju. To jest ta kolekcja, w której tworzeniu 
możemy i powinniśmy brać udział. Staro
wieyski mówi o świadomości rzeczy na
drzędnych. Koncepcje gospodarcze lub 
polityczne nie mogą nie uwzględniać as
pektu urody kraju. Ta winna być trwale 
chroniona, gdyż z natury rzeczy winna być 
trwała.

Andrzej Bruszewski
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z zagranicy

1

W nr. 4(14)-1983 „Spotkań z za
bytkami” sygnalizowaliśmy za
grożenie, jakie dla zabytków 
Warszawy może nieść ze sobą 
budowa metra. Pisaliśmy także o 
konieczności ścisłej współpracy 
służb konserwatorskich z bu
downiczymi metra. Okazuje się, 
że u naszych południowych są
siadów sprawa ta została roz
strzygnięta już przed przystąpie
niem do prac ziemnych. A jaka 
była to słuszna decyzja - świad
czy poniższy artykuł napisany 
specjalnie dla „Spotkań z zaby
tkami” przez doc. dra inż. Aleśa 
Vosahlika, pracownika naukowe
go Państwowego Instytutu Och
rony Zabytków i Przyrody w Pra
dze. Artykuł polecamy uwadze 
stołecznych konserwatorów za
bytków, aby ich ewentualne inge
rencje nie okazały się spóźnio- 
ne- Redakcja

Od niepamiętnych czasów rozwój stolicy 
Czechosłowacji związany byt z komunika
cją. Już samo powstanie miasta w IX w. 
tączyto się z faktem krzyżowania się tu - w 
dolinie rzeki Wełtawy - europejskich szla
ków komunikacyjnych. W historycznej 
części Pragi jeszcze dziś można znaleźć 
ślady najstarszych traktów, a nieforemny 
kształt rynku staromiejskiego wynika z

1. Tunel linii „A" praskiego metra przy ul. Kapro- 
wej w trakcie budowy
2. Przebieg linii „A” z nazwami stacji 

układu dróg prowadzących ku przeprawom 
przez Wełtawę.
Historyczne centrum Pragi będące pod 
ochroną jest rdzeniem miasta, liczącego w 
swych wielkich granicach 1 800 000 mie
szkańców. Kompozycję urbanistyczną two
rzą Zamek Praski i Wyszehrad, usytuowane 
na wzgórzach, dalej Stare Miasto w mean
drze Wełtawy po prawej stronie rzeki, Mala 
Strana i Hradczany na lewym brzegu oraz 
Nowe Miasto o wspaniałym gotyckim zało
żeniu z czasów Karola IV z połowy XIV w. 
Na objętym ochroną obszarze ok. 900 hek
tarów znajduje się ok. 2 000 obiektów za
bytkowych.
Skomplikowane ukształtowanie kotliny 
wełtawskiej, jak też rozwój wydarzeń histo
rycznych sprzyjały powstawaniu koncen
trycznego układu miasta, to znaczy budo
waniu dróg wyjazdowych biegnących pro
mieniście we wszystkich kierunkach i for
mowaniu się pierścienia zabudowy (dziś z 
okalającymi ją arteriami komunikacyjny
mi).
Znaczenie ogólnodostępnej komunikacji 
miejskiej, w przeciwieństwie do ruchu indy
widualnego, zwiększało się już od począt
ku naszego stulecia. Tramwaje elektryczne, 
które zaczęły kursować w Pradze w 1896 r„ 
stopniowo łączyły centrum z przedmieścia
mi. Od lat trzydziestych naszego stulecia 
nie mogły one jednak zaspokoić stale ros
nących potrzeb. Zaczęły się wówczas poja
wiać projekty uruchomienia kolei przyspie
szonej, tramwaju jadącego pod ziemią lub 
metra. Pierwszy projekt metra został opra
cowany w 1926 r„ kolejne jego warianty 
powstały we wyniku konkursu w 1930 r. i w 
latach następnych. Ostateczny projekt z 
1939 r. nie został zrealizowany z powodu 
wybuchu drugiej wojny światowej.
Problemy komunikacji wiążą się nieroze
rwalnie z rozbudową Pragi po 1948 r. Bu
downictwo mieszkaniowe na obrzeżach 
miasta, niezwykle szybkie tempo rozwoju 
indywidualnego ruchu samochodowego i 
ważny problem przemieszczania się znacz
nej liczby prażan z domu do pracy, a także 
ruch tranzytowy przez miasto doprowadziły 
w latach pięćdziesiątych do niezwykle trud
nej sytuacji w komunikacji miejskiej. Plany 
przestrzenne Pragi jednoznacznie prefero
wały miejską komunikację powszechnego 
użytku, lecz poprawienie jej stanu nie było 
możliwe bez radykalnych posunięć. Dlate
go na początku lat sześćdziesiątych zapa
dła decyzja o budowie kolei podziemnej.
W pierwszej fazie prac, w latach 1964— 
1967, rozwijana była koncepcja tramwaju 
podziemnego, który w centrum miasta miał 
przebiegać pod zabudowaniami, zaś na 
jego krańcach poprowadzony miał być na 
powierzchni. Taki projekt wiązał się z za
grożeniem dla wielu zabytków historycz
nych. Opracowana już została trasa pod 
Starym Miastem z uwzględnieniem wszy
stkich szczegółów technicznych. Jednak 
ze względu na warunki techniczne, komuni
kacyjne, ekonomiczne i kulturalne zdecy
dowano się w 1967 r. (na podstawie eks
pertyzy radzieckiej) na budowę w Pradze 
głębokiego metra. Decyzja ta stworzyła 
szansę ochrony zabytkowej części miasta 
oraz budownictwa zabytkowego znajdują
cego się w centrum algomeracji.
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3. Stacja I P. Pawłowa 
- w westybulu metra 
znalazły miejsce ka
mienne fragmenty od
krytych płyt z heral
dycznymi Iwami
4. W drugim etapie 
rozbudowy stacji Sta- 
romiestska do westy
bulu przyłączony zo
stanie parter kamieni
cy romańskiej
5. Stacja Malostran- 
ska - atrium z rzeźba
mi warsztatu MB. 
Brauna zapewnia 
przyjemny odpoczy
nek
6. Odkryte kamienne 
arkady mostu z XV w 
włączone zostały do 
westybulu stacji Mu
stek
(zdjęcia: 3, 6 - A. 
Hanzlova: 4 - V. Hyh- 
lik, 5 -C. Siła)

Projekt układu komunikacyjnego praskie
go metra opiera się na trzech głównych tra
sach krzyżujących się w centrum, umożli
wiając w ten sposób przesiadki we wszy
stkich kierunkach. Układ ten będzie uzu
pełniony trasą dodatkową, której wytycza
nie nie jest jeszcze zakończone. Linia „A” 
łączy dzielnicę mieszkaniową Dejwice na 
zachodzie ze wschodnią dzielnicą Winoh- 
rady, zaś trasa „B" południowo-zachodnią 
część Pragi z częścią przemysłową na pół
nocnym wschodzie. Linia „C” łączy połud
niową część miasta z osiedlami północny
mi. Ze względu na najkorzystniejsze warun
ki techniczne i konieczność jak najszyb
szego połączenia południowej, mieszka
niowej części Pragi z centrum, jako pier
wsza powstała trasa „C" (północ-połud
nie). Pierwszy odcinek tej trasy został od
dany do użytku w 1974 r., drugi, będący 
jego przedłużeniem, dobiegającym do po
łudniowej części miasta, oddano w 1980 r.

Trzeci odcinek, biegnący w kięcunku pół
nocnym, zostanie udostępniony w 1984 r. 
Trasa „A” została oddana do użytku w 1978 
r. i przedłużona w 1980 r. Przy jej przepro
wadzaniu metro poprowadzone zostało 
pod Wełtawą. Obecnie budowana jest linia 
„B”, której pierwszy odcinek włączony zo
stanie do ruchu w 1985 r.
W czasie budowy metra służby ochrony 
zabytków stanęły wobec konieczności roz
wiązania wielu problemów. Z punktu widze
nia historyczno-ideowego słuszne było 
przyjęcie w centrum Pragi nazw stacji na
wiązujących do historycznej topografii mia
sta. I tak mamy tu stacje o nazwach: Mu
zeum, Mustek, Staromiestska, Malostran- 
ska i Hradczanska. Orientowanie się w 
przebiegu metra rozwiązano zatem w spo
sób prosty, a jednocześnie pozwalający na 
połączenie tradycji w historycznej części 
miasta z najnowocześniejszym środkiem 
komunikacji. Natomiast na stacjach końco

wych wybrano nazwy związane z historią 
współczesną, np. Stacja Mladeżnicka, Bu- 
dowatelu, Kosmonauto itp.
Budowa metra wiąże się w zasadzie z dwo
ma podstawowymi problemami. Pierwszy- 
to badania archeologiczne prowadzone w 
czasie wykonywania wykopów pod stacje, 
drugi to sprawa możliwości wykorzystania i 
prezentacji odkrytych pojedynczych relik
tów lub fragmentów zabytkowych zabudo
wań. Najbardziej istotna jest tu stała współ
praca, już w fazie przygotowawczych prac 
projektowych, z placówkami zajmującymi 
się ochroną zabytków. Praski Ośrodek 
Państwowej Ochrony Zabytków opracował 
w 1964 r. wieloletni plan badań w miejs
cach, gdzie poprowadzone miały być wy
kopy. Przygotowano też projekt współpra
cy budowniczych i archeologów. Plan dzia
łań i kolejne etapy jego realizacji zostały 
zatwierdzone przez Radę Narodową miasta 
Pragi uchwałą nr 51 z dnia 12 marca 1965 r. 
Zgodnie z zawartymi tam dyrektywami ba
dania archeologiczne prowadzone są w fa
zie budowy metra przez pracowników pra
skiego Ośrodka Państwowej Ochrony Za
bytków, Muzeum miasta Pragi i Instytutu 
Archeologii Akademii Nauk CSRS. Te sys
tematyczne badania przyniosły już na po
czątku wiele niespodzianek.
Przy budowie pierwszego odcinka trasy 
„C” na Pankracu (dzielnicy Pragi - przyp. 
tłum.) drążone tunele prowadziły obok ba
rokowego kościółka Św. Pankracego, który 
wymagał zabezpieczenia statycznego. Ba
dania archeologiczne fundamentów koś
cioła odsłoniły romańską rotundę, prawdo
podobnie jeszcze z X w, z widocznymi 
wpływami kultury wielkomorawskiej. 
Obiekt budowany byt w dwu etapach, a 
prace zakończono w XII w. Fundamenty 
świątyni po zabezpieczeniu przez konse
rwatorów zostały przykryte żelbetonowym 
stropem, na którym ułożono posadzkę 
kościoła barokowego.
Na stacji I.P. Pawłowa na Winohradach ro
botnicy natrafili na fragmenty wystroju rzeź
biarskiego (kamienne płyty z heraldyczny
mi Iwami) barokowej baszty z umocnień 
Nowego Miasta, znajdujących się pod ulicą 
Jugoslawską. Po ich konserwacji dwie pły
ty umieszczono w westybulu stacji metra i 
stanowią one część jej wystroju. Na Wacła
wskim Namiesti odsłonięto w czasie badań 
rury wodociągowe z czerwonego marmuru, 
stosowane w pierwszej połowie XIX w.
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Wiele odkryć archeologicznych przyniosły 
badania stacji na trasie „A”, a zwłaszcza na 
praskim Starym Mieście. Teren ulicy Ka
prawej - to niemal „praska Pompea". Ar
cheolodzy odkryli tu, obok konstrukcji 
dawnych budynków, także umocnioną na
wierzchnię drogi, którą datować można na 
podstawie ceramiki na początek XIII w.; 
prowadziła ona do brodu na Wełtawie. 
Domniemane fundamenty bazyliki Św. Wa
lentyna nie zostały odsłonięte, albowiem 
zniszczono je w czasie budowy domów 
mieszkalnych w XIX w. Praskie kamienice 
romańskie są położone niżej w stosunku 
do dzisiejszego poziomu, zatem dawne ich 
partery znajdują się obecnie w suterenach 
współczesnych obiektów. Stacja Staro- 
miestska w drugim etapie budowy będzie 
przedłużona w kierunku Rynku Staromiej
skiego i w jej westybulu znajdą się także 
relikty kamienicy nr 16. Jej parter ma nale
żące do najlepiej zachowanych w Pradze 
czteropolowe sklepienie krzyżowe, oparte 
na środkowym słupie. W przyszłości ta 
część kamienicy romańskiej będzie więc 
wyeksponowana.
Wiele uwagi poświęcili architekci i konse
rwatorzy zabytków stacji Malostranska. Na 
obszarze Klarowa, przy dawnej ujeżdżalni 
pałacu Waldsztejnskiego powstało atrium z 
fontanną i zieleńcem. Przy wejściach i w 
pasażu naziemnym prezentowana jest no
woczesna metaloplastyka. Ponieważ jed
nak styl barokowy dominuje na Malej Stra- 
nie, w podziemnym westybulu metra 
umieszczono kopię barokowej rzeźby. Na
dzieja dłuta Maksymiliana Bernarda Brau
na, zaś na terenie dziedzińca znajdują się 
kopie rzeźb ze szkoły Brauna, które pocho
dzą z zamku Walecz. Prażanie zyskali dzię
ki temu znakomity teren rekreacyjny, który 
jednocześnie sąsiaduje z wejściem do Ga
lerii Narodowej. W taki sposób udało się 
harmonijnie połączyć historię ze współ
czesnością.
Należy dodać, że liczne znaleziska archeo
logiczne z różnych epok były już prezento
wane w Muzeum Miejskim i w galerii wysta
wowej Praskiego Ośrodka.
Do najciekawszych osiągnięć konserwa
torskich należy włączenie odkrytych fra
gmentów kamiennego mostu na stacji Mu
stek. Prace budowlane na tej stacji, położo
nej w dolnej części Wacławskiego Namies- 
ti, prowadzone były w miejscach, gdzie 
przebiegała fosa oddzielająca fortyfikacje 
Starego od Nowego Miasta. Prażanie ko
rzystali z tego mostku do XV w., potem fosę 
stopniowo zasypywano. Przyczółek mostu 
z jednym łukiem został w pomysłowy spo
sób wbudowany w obniżony poziom we
stybulu metra. Dziś mieszkańcy miasta i tu
ryści mogą codziennie stykać się z tymi fra
gmentami historii Pragi.
Z tego krótkiego artykułu wynika, że budo
wa metra w Pradze - a także w wielu innych 
miastach - stwarza możliwości pogłębienia 
wiedzy o ich dziejach. Ważnym aspektem 
jest możliwość ukazania odkryć mieszkań
com. W wypadku Pragi swoiste „muzea” 
pojawiają się w westybulach stacji metra. 
Dzięki temu nowo odkryte zabytki stały się 
żywym elementem codziennego życia pra
żan.

Aleś Vośahlik 
(tłumaczyła: Magdalena Gumkowska)

Manuelino
Portugalia schyłku średniowiecza, jak cata Euro
pa, przeżywała głód przestrzeni, który tutaj skie
rował się ku niepokonanej, niezbadanej potędze 
oceanu, obejmującego swym bezkresem przytu
lony do końca świata kraj. Woda była treścią ży
cia narodu, połową codziennego krajobrazu, bo 
zarówno stolica, jak i ważniejsze miasta ściśle z 
nią wiązały swoje istnienie. Naród, który politycz
nie i kulturowo czul się odrębny i niezależny, od 
XII w. „odwrócony plecami” do nie łubianego, 
jedynego sąsiada - Hiszpanii, zapatrzony był w 
zachodzące za Atlantyk stonce, zasłuchany w 
szum fal i słony wiatr. Nie bohaterowie tworzyli 
epokę. To ona ich tworzyła, każąc nabrzmiewać 
marzeniom, ambicjom rozwijać żagle i odpływać 
w fascynującą dal, sławie lub śmierci, w imię 
przeznaczenia, na spotkanie...
Vasco da Gama (1460-1524) nie byt pierwszym i 
ostatnim żeglarzem tamtych czasów. Stał się jed
nak symbolem kulminacji epoki, tak jak Krzysztof 
Kolumb w Hiszpanii. Wielcy także byli królowie, a 
w Portugalii Manuel I Wielki (1469-1521 ,od 1495r. 
król Portugalii zwany Szczęśliwym, mecenas nau
ki i sztuki) byt uosobieniem złotych czasów po

tężnego, niezależnego państwa. Mocą była flota, 
a ziemie, których dosięgała, przynosiły bogactwo 
stolicy imperium. Afryka, Ameryka Południowa i 
Azja czekały na tych, którym ciasny wydawał się 
własny kraj. Tak więc na przełomie XV i XVI w. 
ocean stał się dla Portugalii nie tylko, jak był od 
dawna, żywicielem i towarzyszem dnia codzien
nego, ale także symbolem wielkiego zwycięstwa 
nad przestrzenią.

Najważniejszą bramą do kraju było ujście Tagu 
(Tejo), przy którego brzegu leży Lizbona, schowa
na kilka kilometrów w głąb lądu. Rzeka tworzy w 
tym miejscu ogromny zalew, by wpaść do ocea
nu stosunkowo wąskim przesmykiem. Stolica 
była dzięki temu nie tylko siedzibą władzy, ale 
także głównym portem i militarnym sercem pańs
twa. Pierwsze z wielkich dzieł architektury portu
galskiej XVI w. - klasztor hieronimitów (Mosteiro 
dos Jeronimos) stanął w tym właśnie miejscu, 
wzdłuż brzegu. Budowa prowadzona etapami 
przez architektów: Diogo de Boytac, Diogo de 
Arruda i Joao de Castilho,trwałaod 1502 do 1571 r. 
Długi masyw budowli z oślepiająco białego ka
mienia wypalonego słońcem do dziś dumnie wita 
przypływające statki.. Elewacja od strony rzeki, 
chociaż spoista i horyzontalna, z niewysokim da
chem krytym dachówką, wydaje się jednak lekka 
dzięki rzędom arkadowych prześwitów, pozwala
jącym na wgląd do jednego z dziedzińców. Skar
py odporowe dzielące ścianę dają pionowe cie
nie, odejmując ciężaru i równoważąc wertykalny
mi cięciami poziomą kompozycję całości. Ich dłu
gie rytmy akcentują dodatkowo stożkowe, kręco
ne sterczyny, które wraz z delikatną koronką atty- 
ki tworzą bardzo żywy rysunek na tle błękitnego 
nieba. Do klasztoru przylega bryła kościoła, nieco 
bardziej masywna i majestatyczna, z przepięknie 
rozsypującym się po niej portalem południowym, 
ważniejszym od zachodniego, jako że zwróco
nym ku wodzie. Cała budowla sprawia wrażenie 
wyraźnie prestiżowe, oddając charakter silnej 
władzy, z której woli powstała.
Na czym jednak polegał właściwie styl zwany 
„manuelino" zapoczątkowany za Manuela I?
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1. Klasztor hieronimitów w Li
zbonie
2. Plan klasztoru hieronimitów



Konstrukcja byta póżnogotycka, nie zawsze ek
sponująca się na zewnątrz murów. Część history
ków architektury twierdzi na tej podstawie, że styl 
manuelino jako styl w architekturze nie istniał. 
Pomimo, że manuelino opiera się z całą pewnoś
cią na tradycji gotyku, jednak użyte środki zmie
rzają do osiągnięcia wyrazu innego niż np. późny 
gotyk angielski czy północnoeuropejski. Tradycja 
kultury mauretańskiej daje się wyraźnie odczuć w 
kontrastowaniu wyrazu bryły zewnętrznej i zawar
tego w niej wnętrza, a użycie drobnej, „koronko- 

■ wej" ornamentacji w kontraście z dużą nie ozdo
bioną płaszczyzną muru oraz sposób jej roz
mieszczenia świadczą o innym niż europejskie, 
bardziej południowym i wschodnim odczuwaniu 
przestrzeni. Szczególnie wyraźne są te doznania, 
gdy przeciskamy się przez labirynt ciemnego ko
rytarzyka do jednego z najpiękniejszych wiryda- 
rzy Portugalii. Wszyscy turyści przyjeżdżający tu 
ogromnymi autokarami robią „oh” i zaczynają fo
tografować na oślep. Arkady wirydarza są bo
wiem popisem wyjątkowego talentu projektantów 
i kamieniarzy-rzeźbiarzy. Lekkie podziały kręco
nych kolumienek, sploty lin okrętowych wykutych 
z kamienia, gdzieniegdzie delikatne wypełnienie 
płycin roślinnymi motywami włoskiego renesan
su. Nikt nie zauważa, że filary między tukami są 
masywne. Znikają one pod wiązkami półkolumie- 
nek, pilastrów. Oko absorbują wibrujące w 
ostrym słońcu kamienne rzeźby świętych w ni
szach sterczyn, rzygacze, łuki odporowe i piękne 
siatki sklepień spięte broszami zworników. Cały 
ocean jest opowiedziany w motywach lin, gru
bych węzłach zaplecionych za każdym razem ina
czej, pnących się po arkadach, obejmujących 
portale lub biegnących długimi poziomymi liniami 
wzdłuż gładkich ścian. Właśnie to jest esencją 
stylu oddającego hołd żywiołowi wody i potędze 
imperium. W narożniku wirydarza siedzi pośrod
ku niewielkiej fontanny lew świętego Hieronima, 
przy którym fotografują się wszystkie młode pary 
biorące tutaj ślub. Wnętrze kościoła klasztornego 
pod wezwaniem N.P. Marii jest również niespo
dzianką. Zewnętrzne, masywne mury nie zapo
wiadają lekkości i przestrzeni. Filary pną się wy
soko, by zebrać wiązki żeber sklepienia, które 
chwyta złocistą mgłę światła w swoją pajęczynę. 
Przestrzeń nie jest ukierunkowana tak, jak we 
wcześniejszych katedrach czternastowiecznych i 
nie ma ostrych łuków wskazujących niebo. To 
wnętrze można w całości objąć okiem, chociaż 
jest duże. Jednoczy ono zgromadzonych, wyraża 
ich wolę i dumę, nie wskazuje celu w nieskończo
ności, lecz unosi serca poczuciem wspólnoty i 
siły.
W najwęższym miejscu ujścia rzeki, czyli przy 
właściwej „bramie do państwa" zbudował król 
Manuel wieżę - warownię. Wieża w Belem (Torre 
de Belem) jest dziś jednym z najdumniejszych 
symboli Portugalii. Budowla składa się z dziafo- 
bitni i wieży obserwacyjnej, tworząc swoją sylwe
tą całość pełną powagi i wdzięku. Mury stoją

ę

3. Portal południowy 
klasztoru
4. Wirydarz klasztoru
5. Sklepienie kościoła 
przy klasztorze
6. Wieża w Belem
7. Dworzec kolejowy 
Rossio w Lizbonie 
(zdjęcia i rys.: W. Żura
wski)
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wprost w wodzie, omywane falami oceanu, bo 
rzeka ma już tutaj słony smak. Krenelaż zdobią 
tarcze z krzyżami, spod nich patrzą ciemne strzel
nice, a nad wszystkim unosi się obwieszona wy
kuszami wieża otwierająca przyjaźnie delikatną 
loggię ku przybyszom. W kamiennej dekoracji 
całości oczywiście przeważają liny, a emblematy 
państwa: godło pięciu punktów (symbol zjedno
czonych księstw) i globy otoczone wstęgami 
znajdują się na czołowej elewacji ponad loggią. 
To tylko dwa, najbardziej znane przykłady archi
tektury tego czasu. Jest ich oczywiście więcej, 
chociaż nigdzie nie mają takiego znaczenia w 
krajobrazie. Olśniewająca, nigdy nie ukończona 
kaplica królewska, dobudowana za prezbiterium 
kościoła przy klasztorze w Batalha, jest przykła
dem bogatego detalu rzeźbiarskiego i utopijnego 
niemal projektu. Od 1509 r. do końca swego ży
cia pracował przy niej wspomniany Diogo de 
Boytac. Rozbudowa przez Diogo de Arruda kla
sztoru templariuszy w Tomar (1508-1531), ze 
słynnym oknem oplecionym rzeźbą, rozbudowa 
pałacu w Sintrze i fundacja nie opodal klasztoru 
(1503-1511) - to niektóre ze znaczniejszych 
przedsięwzięć tego okresu.
Portugalczycy uważają manuelino za swój styl 
narodowy, a szczególnym dowodem na to są 
jego romantyczne reminiscencje z ubiegłego stu
lecia. W poszukiwaniu odrębności kulturowej i 
symboli potęgi państwa zwrócono się wtedy, jak 
w całej Europie, ku średniowieczu-i epoce Ma
nuela I. Ówczesny dom panujący dat temu rucho
wi najlepsze przykłady. Rezydencja królewska 
dobudowana do oryginalnego klasztoru manue- 
lińskiego (Palacio da Pena) na najwyższym wzgó
rzu nad Sintrą, z szerokim widokiem na stolicę i 
wybrzeże, powstała w latach 1840-1850 jako jed
na z najwcześniejszych interpretacji stylu. Dużo 
ciekawszym naśladownictwem wydaje się Pala
cio Regaleira, także w Sintrze. Jego budowę za
kończono w 1904 r, a na zlecenie pierwszego 
właściciela Carvalho Monteiro projektantem był 
włoski scenograf operowy Manini. Wiele budyn
ków publicznych, prywatnych rezydencji i pomni
ków z przełomu XIX i XX w. nosi wzory dekoracji 
manuelińskiej, używane samodzielnie lub wmie
szane w eklektyczne bogactwo zapożyczeń, czę
sto obok motywów mauretańskich. Budynek 
dworca kolejowego Rossio w centrum stolicy jest 
natomiast przykładem interpretacji motywów ma
nuelino pod wpływem secesji.

Vasco da Gama, który zmart na obczyźnie, i Luis 
de Camoes (1524-1580), wielki poeta zmarły w 
zapomnieniu jako ofiara zarazy, po wiekach do
czekali się własnych symbolicznych grobowców,. 
ustawionych pod chórem wspomnianego koś
cioła klasztoru hieronimitów. Oba sarkofagi z wy
kutymi na nich leżącymi postaciami łudzą „czy
stością stylową". Harmonia, w jakiej pozostają z 
wnętrzem tak odległym historycznie, jest chyba 
najlepszym usprawiedliwieniem idei powtórzenia 
stylu po tylu latach dla oddania czci największym 
geniuszom Portugalii.

W historii sztuki europejskiej styl ■ manuelino 
schowany jest w jednym z ciemniejszych jej ką
tów. Być może dlatego, że tendencje badawcze 
ostatnich' kilkudziesięciu lat skierowane były ku 
poszukiwaniu wzajemnych formalnych relacji sty
lów ogólnoeuropejskich, a te o skomplikowanym 
rodowodzie bez kontynuacji miaty tylko zaintere
sowanie regionalne. Epokę, w której król Manuel 
wznosił swoje budowlę, przyćmiewa fenomen 
włoskiego renesansu. Cóż, nie wszystkie drogi 
prowadzą do Lizbony.

Wiesław Żurawski

rozmaitości

Cerkwi w Chyrowej grozi zagłada
Chyrowa (poprzednia pisownia: Hyrowa), wieś leżąca nie opodal 
Dukli, na północnej rubieży dawnej Łemkowszczyzny, ma odległą 
metrykę osadniczą. Już w pierwszej połowie XIV w. istniała tu wieś 
zasiedlona przez chłopów małopolskich1. W XVI w. zasiedlili ją Łem
kowie, czyli nastąpiła wtórna kolonizacja na prawie wołoskim.

1.2. Fragmenty 
cerkwi w Chyro
wej, stan z 1983 
roku
(zdjęcia: K. Rej- 
mer)
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Istniejąca tu obecnie cerkiew zostata 
wzniesiona w latach 1770-1780 (za
chowała się wzmianka z 1706 r. o tu
tejszej parafialnej cerkwi greckokato
lickiej). Jest ona filią rzymskokatoli
ckiej parafii w Dukli, zarządzanej 
przez ks. dziekana duklańskiego. 
Cerkiew w Chyrowej ma wybitną 
wartość artystyczną jako jeden z kil
kudziesięciu ocalałych jeszcze pom
ników sakralnego budownictwa łem
kowskiego. Należy do klasycznego 
typu cerkwi łemkowskiej, ale w młod
szym wariancie, tzw. północno-za
chodnim2. Pozostaje trójdzielna (ba
biniec, nawa, prezbiterium), z izbico- 
wą wieżą konstrukcji słupowo-ramo- 
wej nad babińcem. Nawa, babiniec i 
kruchta mają konstrukcję zrębową, 
obitą gontami, natomiast prezbite
rium na planie kwadratu zamknięte 
półkolistą absydą, wraz z niewielką 
zakrystią - są murowane3. Kwadrato
wą nawę, szerszą i wyższą, kryje po
zorna ośmiopołaciowa kopuła, po
dobnie w niższym prezbiterium, na
tomiast prostokątny babiniec - za
myka strop lustrzany. Główny portal 
od zachodu, świetne dzieło ciesiel
skie, ma nadproże wycięte w tuk tzw. 
oślego grzbietu. Namiotowe dachy 
łamane nad nawą i prezbiterium oraz 
zakrystia, z pozornymi latarniami i 
baniastymi hełmami - nadają budo
wli charakterystyczny wygląd, zary
sowany bogactwem konturów owe
go górskiego baroku na pograniczu 
cywilizacji łacińskiej i wschodniej. 
We wnętrzu znajdował się rokokowy 
ikonostas (po 1780 r.), trójkondygna- 
cyjny, ze wspaniałymi ikonami i 
pyszną robotą snycerską w partiach 
dekoracyjnych. Ikony „namiestne" 
(dolny rząd) po bokach wrót carskich 
i diakońskich tworzyły przedstawie
nia kanoniczne: św. Mikołaja, Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem (Hodegitrii), 
Pantokratora Błogosławiącego i Po- 
krow Bogurodzicy (Opieki Matki Bo
skiej - tytulacyjna dla cerkwi i para
fii). Uchował się też niemal komplet 
prazdników (rząd wyższy), czyli 
przedstawień 12 świąt cerkiewnych 
oraz rząd główny: 12 Apostołów 
(ustawionych parami) z ikoną Panto
kratora pośrodku (z drugiej połowy 
XIX w.). Zwieńczenie, jak zwykle, two
rzyły medaliony z prorokami i krucy
fiksem na osi.
Do wyposażenia wnętrza należał tez 
boczny ołtarz rokokowy z końca XVIII 
w. (z obrazem św. Trójcy), póżnoba- 
rokowy ołtarzyk w prezbiterium oraz 
ambona w nawie z przełomu XVIII i 
XIX w. z sześciobocznym koszem 
dzielonym pilastrami. Pominiemy tu, 
równie cenne, zinwentaryzowane w 
latach pięćdziesiątych wyposażenie 
liturgiczne zakrystii.
Ta piękna świątynia znajduje się 
obecnie (lato 1983 r.) w stanie po
twornej ruiny. Z rozmów przeprowa
dzonych w terenie wyłania się tra
giczny obraz niedbalstwa i złej woli. 
Jak wspomniałem wyżej, obiekt ten 

jako kościół filialny podlega jurys
dykcji dziekana duklańskiego (diece
zja przemyska). Wobec wieloletniej 
dewastacji i braku realnego progra
mu remontu, zwrócił się do dziekana 
klasztor bernardynów w Dukli, który 
już parokrotnie dzięki wielkiej ofiar
ności i energii przywrócił dawne 
cerkwie łemkowskie do stanu świet
ności. Bernardyni zaproponowali 
przejęcie Chyrowej i szybki, sprawny 
remont wspólnym wysiłkiem (budu
lec i robocizna) parafian, oczywiście 
pod fachowym nadzorem konserwa
torskim. Zakonnicy duklańscy cieszą 
się głębokim prestiżem wiernych 
tych okolic (krąg kultu bł. Jana z Duk
li), mogli więc zebrać duży fundusz 
na odbudowę, dekanat Dukli odmó
wił jednak zdecydowanie.
Jaka jest sytuacja obecnie? Jak mi 
mówiono, zebrane przez parafian 
materiały budowlane uległy znisz
czeniu, porzucone przy cerkwi. Stare 
gonty, całkowicie spróchniałe, odpa
dają, belkowy wieniec zrębowy nawy 
jest już zupełnie zgniły, blachy obić 
dachów - przeżarte rdzą, w zakrystii 
- gruba warstwa kurzu i brudu na 
stosie ikon i części ołtarzy w maka
brycznym, doraźnym „magazynie". 
Całkowicie rozebrany ikonostas 
oczywiście nie może doczekać się 
montażu. Przeraźliwy jest wygląd 
cerkwi na zewnątrz: powykruszane i 
wygniłe belki babińca odsłoniły 
szkielet słupowy wieży, zniszczone 
dachy zieją dziurami, deszcz i wiatr 
czynią stałe spostoszenie. Parcelę 
otaczającą cerkiew, dawny cmentarz, 
porasta gąszcz zielsk i chwastów. 
Potłuczone kamienie i resztki gontów 
giną w tych chaszczach.

Kościół Katolicki dał wiele dowodów 
wspaniałej ofiarności i woli ocalenia 
zabytków kultury Podkarpacia, w tym 
i licznych cerkwi łemkowskich, z pie
tyzmem odbudowanych i chronio
nych. Tym boleśniejszy jest szkarad
ny casus Chyrowej, szczególnie, że 
druga placówka katolicka w Dukli - 
klasztor bernardyński - wyraziła 
pragnienie jej ocalenia. Czas po 
temu najwyższy: według parafian 
Chyrowej cerkiew nie przeżyje naj
bliższej surowej zimy.
Bez natychmiastowej pomocy ekip 
remontowych i konserwatorskich 
cerkwi w Chyrowej grozi zagłada.

Tadeusz M. Trajdos

Przypisy

1. R. Reinfuss, Łemkowie jako 
grupa etnograficzna, (w:) Prace i 
Materiały Etnograficzne, t. VII 
(1948/1949), s. 109.
2. Por. R. Brykowski, Drewniane 
cerkwie łemkowskie, „Poznaj 
swój kraj", nr 5, 1983, s. 7; M. 
Dragan, Ukrajiński derewljani 
cerkwy, Lwów 1937, s. 87-88
3. Katalog Zabytków Sztuki w 
Polsce, seria nowa, 1.1, z. 1, War
szawa 1977, s. 9-10.

Różdżka 
i zabytki
Trudno jest pisać o czymś, co - 
praktycznie rzecz biorąc - nie istniej- 
re, ale nie wolno nie pisać, bo istnieć 
powinno. Według mego rozeznania 
nie ma jeszcze w naszym kraju 
współpracy ludzi trudniących się 
ochroną zabytków z różdżkarzami. A 
powinna być! Tu może ktoś zapytać: 
co ma piernik do wiatraka? Albo, że- 
byśmy za bardzo nie oddalali się od 
tematu: co ma różdżkarz do wiatra
ka? Wydaje się, że powinien mieć, 
co postaram się dalej uzasadnić, 
zacznę jednak od paru truizmów.
Po pierwsze - nie mamy zbyt wiele 
szczególnie cennych zabytków, his
toria nas nie oszczędzała, przede 
wszystkim obie wojny światowe, 
oraz, po drugie - w związku z powyż
szym powinniśmy bardzo dbać o za
bytki. I po trzecie - ludzie odpowie
dzialni za los zabytków powinni dla 
ich ochrony szukać sojuszników i 
pomocy wszędzie tam, gdzie to jest 
tylko możliwe, nawet wśród różdżka
rzy.
Bardzo często różdżkarz kojarzy się 
jedynie z kopaniem studni. Częścio
wo słusznie, bo od wieków główną 
domeną jego działania jest wykrywa
nie podziemnych cieków wodnych. 
Współczesne różdżkarstwo nie o- 
granicza się jednak tylko do wykry
wania tzw. żył wodnych, chociaż i to 
już wystarcza, by stwierdzić jego 
przydatność w ochronie zabytków. 
Otóż podziemne cieki wodne mają tę 
cechę, że bardzo silnie emitują 
szkodliwe promieniowanie. Szkodli
wość ta jest dwojakiego rodzaju - 
biologiczna i techniczna. W literatu
rze eksponuje się głównie szkodli
wość biologiczną, co wynika z troski 
o zdrowie ludzkie. Szkodliwość tech
niczna nie jest jeszcze tak dobrze 
zbadana i opisana, ale już dziś wia
domo, że nad podziemnymi ciekami 
wody metale szybciej ulegają korozji, 
a mury pękają i kruszeją'. Dochodzi 
do tego jeszcze zagrożenie uderze
niami pioruna: w literaturze różdżkar- 
skiej jest to często podkreślane. Po
zwolę sobie przytoczyć trzy krótkie 
cytaty: „Najbardziej rakotwórcze za- 
promieniowanie występuje w punk
tach przecięcia się żyt wodnych. IV 
ten punkt najczęściej uderzają pioru
ny. Żaden piorunochron nie uchroni 
od piorunu budynku, stojącego w 
punkcie skrzyżowania podziemnych 
żyt wodnych. Żaden bocian nie bu
duje gniazda na takim budynku"2. 
Podobne zdanie znajdujemy u K. To
mali: „Skrzyżowania są też niebez
pieczne w czasie uderzeń pioruna"3. 
Potwierdzenie powyższych opinii 
znajdujemy również w artykule Boh
dana Dziabaszewskiego: „IV cyto
wanej już pracy ^Promienie ziemi« 
Dietrich wyraźnie zaznacza, powołu
jąc się na własne obserwacje oraz 
innych autorów, że w przypadku 
skrzyżowania pasa geopatycznego 
piorun uderza w to miejsce chętniej 
mimo ustawionego wyżej pioruno

chronu i może być przyczyną pożaru 
przy prawidłowym, ale nie radieste
zyjnym zabezpieczeniu"4.
Gdy uświadomimy sobie, że wiatraki 
są na ogół drewniane i łatwo mogą 
ulec pożarowi po uderzeniu pioruna, 
stanie się jasne... co ma różdżkarz 
do wiatraka.
Jeśli chodzi o obiekty o szczególnej 
wartości dla kultury i historii polskiej, 
warto chyba sprawdzić, czy nie za
graża im np. uderzenie pioruna lub 
niszczycielskie działanie promienio
wania. Wszelkie wyraźne spękania 
murów nasuwać mogą podejrzenie, 
że powodowane są przez destruk
cyjne działanie promieniowania cie
ków wodnych lub uskoków ska
lnych. Po sprawdzeniu obiekt można, 
w razie potrzeby, zabezpieczyć ra
diestezyjnie.
Możliwości wykorzystania różdz- 
karstwa w dziedzinie ochrony zabyt
ków nie ograniczają się jedynie do 
neutralizacji siły promieniowania. 
Różdżkarstwo może także pomóc w 
odnajdywaniu zaginionych lub zra
bowanych dzieł sztuki. Najbardziej 
spektakularnym przykładem może tu 
być podana w środkach masowego 
przekazu wiadomość o zlokalizowa
niu Bursztynowej Komnaty. Nie 
wiem, czy ustalenia p. Trusielewicza 
potwierdziły się. Nawet gdyby były 
błędne, to jedna pomyłka w tak trud
nej sprawie nie dyskwalifikuje jesz
cze różdżkarskich możliwości w tej 
dziedzinie. W naszym kraju częste są 
kradzieże dzieł sztuki, szczególnie z 
kościołów. Przydałoby się stworzyć 
kilka grup różdżkarzy, którzy próbo
waliby wstępnie ustalać miejsca, w 
których zostały one ukryte. Takie 
wskazówki mogłyby znacznie ułatwić 
pracę milicji.
W możliwościach różdżkarstwa leży 
także ustalenie, czy dzieło sztuki jest 
oryginałem czy falsyfikatem, określe
nie jego wieku oraz w wypadku dzie
ła niesygnowanego jego autora.
Nawet jeśli trzy ostatnie z wymienio
nych możliwości potraktujemy z 
przymrużeniem oka, to zabezpiecze
nie przed destrukcyjnym działaniem 
radiacji wodnej i poszukiwanie zagi
nionych zabytków przy udziale 
różdżkarzy wydają się na tyle intere
sujące, by nie przejść nad nimi do 
porządku dziennego.

Karol Sokólskl

Przypisy

1. Zob. Materiały konferencyjne 
z Krajowej Konferencji Różdż
karstwa, cz.l i II, Poznań 1980, 
s.66.
2. C.A. Klimuszko, Moje widze
nie świata, Poznań 1978, s.101.
3. K. Tomala, Poszukiwanie 
wód podziemnych i złóż minera
lnych, „Informacja Wielkopol
skiego Stowarzyszenia Różdż
karzy'', Poznań 1977, s.35.
4. B. Dziabaszewski, Ochrona 
środowiska, jej interpretacja i 
rola różdżkarstwa, „Informacja 
Wielkopolskiego Stowarzysze
nia Różdżkarzy", z. 4, 1979, 
s.59.
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Zabytki w ekslibrisie
Prócz ściśle profesjonalnego określenia ekslibrisu 
jako książkowego znaku własności, znane są po
wszechnie pojęcia obiegowe, np. że jest to druga wizy
tówka, miniaturowy portret właściciela książki, księgo
zbioru, biblioteki. Pisze się o tym często I dość obszer
nie we wstępach do katalogów wystaw ekslibrisów i w 
specjalistycznej literaturze eksllbrisologlcznej.
My jednak, wierni tytułowi naszego kwartalnika, sko
rzystamy tym razem z licentia typograpnica i spróbuje
my ujrzeć w ekslibrisie portrecik polskiego zabytku, 
któremu bardzo, bardzo nisko kłaniają się właściciele 
poszczególnych znaków.Przy okazji mała analiza sa
mych tematów.
Otóż okazuje się, że jedni właściciele „pieczętują" się 
dworkiem staropolskim lub pałacem, traktując jego 
symboliczną podobiznę jako kanwę do snucia wspom
nień o antenatach, inni gustują w kamienicach, zauł
kach lub wręcz w panoramach miast i miasteczek, wy
wołujących skojarzenia, które z zasady są romantycz
ną retrospektywą małej i dużej architektury. Najskrom
niejsi zadowalają się po prostu detalem architektonicz
nym, który jednak nierzadko swoimi walorami arty
stycznymi może zakasować „szerokoekranową" pano
ramę. Niewymierne są kryteria artystyczne, ale to już 
odrębny problem, podobnie jak niewymierne są też a- 
petyty co do liczby własnościowych znaków książko
wych, posiadanych przez jednego miłośnika książki.
My jednak, przeglądając tysiące ekslibrisów, ku włas
nej i Czytelnika pociesze oraz satysfakcji, stwierdzić 
możemy, że „nasz” temat znajduje się w ścisłej czo
łówce pod każdym względem, tj. różnorodności ele
mentów, stylu, kompozycji oraz techniki przedstawia
nia.

Stefan Pągowski

1. Cynkotypia (skliszowany rysunek), autor nieznany (może Józef Tom?).i 
Kompozycia typowa dla początków XX w.. ekslibris bogaty w treści, ponadto 
nietypowy, bo będący znakiem własnościowym całej rodziny. Dominantą 
kompozycji jest klasycystyczny dwór z gankiem.
2. Linoryt Witolda Jarosza o kompozycji charakterystycznej dla lat 20-tych 
XX w Niezwykle nastrojowy pejzaż podgórski, z kapliczką na drzewie, w 
perspektywie drewniany kościółek wiejski
3 Drzeworyt Tadeusza Żurowskiego z 1938 r„ drewniany kościółek podha
lański
4 Cynkotypia Witolda Korskiego z 1944 r. przedstawiającą kościół Mariacki
i kościółek Św. Barbary w Krakowie z lotu ptaka
5. Drzeworyt Zbigniewa Dolatowskiego z 1972 r.. przedstawiający Bramę 
Krakowską i kościół farny w Lublinie
6. Cynkotypia Witolda Szolgmi z 1958 r, przedstawiająca barokową fasadę 
kościoła bernardynów we Lwowie z zagarową wieżą-dzwonnicą
7. Linoryt Zdzisława Pągowskiego z 1962 r„ przedstawiający bliżej nieokre
ślony kościół

8. Drzeworyt Zbigniewa Dolatowskiego z 1979 r.. przedstawiający zamek w 
Niedzicy
9: Drzeworyt Czesława Borowczyka z Bramą Świecką w Chojnie na Pomo
rzu Zachodnim
10. Linoryt Wojciecha Nowakowskiego 1968 r . przedstawia opiekuńcze 
dłonie chroniące Bramę Krakowską w Szydłowie symboliczne przedsta
wienie roli konserwatora zabylków
11 12 Dwa drzeworyty Stanisława Jakubowskiego z 1944 r z elementami 
tzw. małej architektury wczesnosłowiańskiej - brama oraz symboliczna 
świątynia nad kurhanem
13 Linoryt Zdzisława Pągowskiego z 1964 r z toskańska kolumna zwień
czoną ortem
14 Linoryt Stanisława Łuczaka z 1959 r. z kapitelem romańskim
15. Linoryt Zdzisława Pągowskiego z 1969 r z detalem stalli kolegiackiej w 
Łowiczu
16. Cynkotypia Kazimierza Wiszniewskiego ze sceną rodzajową na tle pej 
zazu miejskiego (wszystkie ekslibrisy ze zbiorow autora artykułu)
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1. „Dar Pomorza” 
przy Skwerze Koś
ciuszki w Gdyni
2. Kotwica żaglow
ca
3' Wchodzimy na 
poktad
4. Bukszpryt (dzio
bak) - belka na 
dziobie do podno
szenia żagli trójkąt
nych
5. Największe zain
teresowanie wśród 
dzieci wzbudza koło 
sterowe
6. Żyrokompas pro
dukcji hamburskiej
7. Dzwon za zwy
cięstwo w regatach 
przedolimpijskich w 
1972 r.

„Najpiękniejszy żaglowiec świata”, 
„piękna Polka", łabędź oceanów", 
„rajskie zjawisko" - to tylko kilka po
etyckich określeń zagranicznych 
dziennikarzy przydawanych „Darowi 
Pomorza”. Kapitan żeglugi wielkiej, 
komendant „Daru Pomorza” w latach 
1953-1977, Kazimierz Jurkiewicz, tak 
pisał o tym żaglowcu: „W czym to 
piękno? W moim pojęciu przede 
wszystkim w proporcjach kadłuba, 
we wznosie poktadu, kształcie dzio
bu i rufy, konstrukcji i wynosie buk- 
szprytu; ponadto w rozmieszczeniu, 
proporcjach i konstrukcji masztów 
(...) Rzecz wyjątkowa - statek ten za
chowuje urzekającą urodę przy oglą
daniu go z każdej strony, pod każ
dym kątem patrzenia".
„Dar Pomorza" - to także pamiątka 
narodowa i morski zabytek. Ta trój- 
masztowa fregata zbudowana zosta
ła w Hamburgu w 1909 r. Pływała 
wtedy pod nazwą „Prinzess Eitel 
Friedrich”, potem, z francuską ban
derą na dziobie, jako „Colbert". W 
1929 r. statek został zakupiony przez 
Pomorski Komitet Floty Narodowej. 
Otrzymał wtedy nazwę „Pomorze", a 
po przebudowie w duńskiej stoczni 
czwartą i ostatnią - „Dar Pomorza”. 
30 lipca 1930 r. przekazany został 
Państwowej Szkole Morskiej i rozpo
częły się rejsy szkoleniowe. W cza
sie drugiej wojny światowej żaglo
wiec przebywał w Sztokholmie, do 
Gdyni powróci) w październiku 1945 
r., a w pierwszy powojenny rejs wyru
szył w lipcu roku następnego. 28 
września 1981 r. przycumował przy 
Skwerze Kościuszki w Gdyni po 51 
latach służby w polskim szkolnictwie 
morskim. Pod biało-czerwoną ban
derą „Dar Pomorza" przepłyną) 509 
804 mile (około 90 milionów kilome
trów!), cumował (często wielokrotnie)

w 383 portach, optynął świat, okrążył 
Horn, w 1972 r. zwyciężył w regatach 
przedolimpijskich. We wszystkich 
rejsach brato udział 13 911 przysz
łych marynarzy. Na pożegnanie „Dar 
Pomorza” otrzymał - za wielkie za
sługi położone w rozwoju gospodar
ki morskiej i sławienie imienia Polski 
w świecie - Krzyż Komandorski z 
Gwiazdą Orderu Polonia Restituta, 
który został uroczyście przypięty do 
bandery statku.
Po wielu dyskusjach zadecydowano, 
że „Dar Pomorza" nie pójdzie na 
złom, lecz stanie się statkiem-mu- 
zeum w swoim macierzystym porcie 
- Gdyni. W maju 1983 r. z żaglowca 
przycumowanego do Skweru Koś
ciuszki w pobliżu innego statku-mu- 
zeum, ORP „Błyskawicy”, opuszczo
no trap dla pierwszych gości muzea
lnych.
Właścicielem żaglowca-muzeum jest 
Centralne Muzeum Morskie w Gdań
sku. Opiekuje się nim także Towa
rzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza", 
którego celem jest „zachowanie dla 
przyszłych pokoleń w pełnej krasie 
żaglowca oraz przyczynienie się do 
stworzenia takich warunków, aby 
statek w jak najszerszym zakresie 
był dostępny publiczności"- jak gło
si paragraf 7 statutu Towarzystwa. 
Sygnalizujemy jednak, że żaglow
cem na co dzień zajmuje się zaled
wie kilkuosobowa załoga, która nie 
może sobie poradzić z utrzymaniem 
go w należytym stanie, tym bardziej 
że na skutek niskich stawek muzea
lnych odeszli z zatogi najlepsi fa
chowcy. Chodzi tu przede wszystkim 
o stałą konserwację sprzętu na po
kładach, narażonego na zmienne 
warunki atmosferyczne kadtuba 
omywanego przez zanieczyszczoną 
wodę basenu portowego, urządzeń 

maszynowni, a także pokładów, któ
re przez pierwsze miesiące po 
otwarciu muzeum deptało od 500 do 
1000 osób dziennie. W tej sytuacji 
widzimy tylko jedno wyjście - częst
sze niż dotychczas zatrudnianie przy 
konserwacji statku młodzieży z Wyż
szej Szkoły Morskiej czy Liceum 
Morskiego, która pod fachowym 
nadzorem może te prace wykony
wać. Żeby nam się nie rozpad) kolej
ny zabytek, tym razem pływający...

’__________ (k)

„DAR POMORZA" - fregata trójma- 
sztowa, 1 561 BRT, długość z buk- 
szprytem - 91 m, szerokość - 12,3 m, 
zanurzenie - 5,7 m, wysokość grotma- 
sztu - 41,4 m, wysokość od stępki do 
topu grotmasztu - 50 m; 150 miejsc 
dla uczniów plus stała załoga. Obec
nie muzeum czynne jest codziennie 
oprócz poniedziałków i dni poświą- 
tecznych w godzinach 10-16.
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Szanowna Redakcjo!
0 cmentarzu dworskim z XVIII w. w 
Luczanowicach pisałem w „Spotka
niach z zabytkami", nr 6-1981. Przy
pominam tylko, że to niewielkie zało
żenie cmentarne ufundował pułkow
nik Marcjan Stanisław Żeleński, h. 
Ciołek (zm. w 1789 r), sytuując w 
otwartym krajobrazie rodzinny gro
bowiec w formie ziemnej mogiły - 
tumulusu, kryjącego murowaną kryp
tę i zwieńczonego obeliskiem. Układ 
przestrzenny cmentarza, o jednolitej 
kompozycji koliste/ platformy, z do
minującym kopcem w centrum i wy
dzielony wysoką zielenią, jest bardzo 
rzadko w Polsce spotykany. Wystę
powanie tego typu cmentarzy w 
Europie związane było z preroman- 
tycznym naturalizmem i odkrytym w 
drugiej połowie XVIII w. nowym po
czuciem kształtowania relacji krajo
brazowych. Luczanowicki cmentarz 
połączony był widokowo z Wawelem 
i prastarym kopcem Krakusa, na co 
zwracali szczególną uwagę podróżu
jący pa Galicji w 1806 r. Samuel Bra- 
detzky oraz prof. Józef Lepkowski w 
1861 r. w „Przeglądzie zabytków 
przeszłości w okolicach Krakowa".
I jeszcze tylko /edno przypomnienie: 
u podnóża krypty Żeleńskich spo
czywają prochy dwóch oficerów - 

powstańców z 1831 r„ pochodzą
cych z kalwińskiej rodziny Jaksa Dę
bickich, spokrewnionej z Żeleński
mi.
Wspaniałe i świadomie założone re
lacje widokowe uległy zniszczeniu w 
chwili lokalizacji w pobliżu Luczano- 
wic nowohuckiego Kombinatu Meta
lurgicznego, natomiast sam cmen
tarz jest niszczony i plądrowany już 
od wielu lat przez bezkarnych wan
dali. Klasycystyczny obelisk wień
czący kopiec oraz fragmenty znako
mitego, klasycystycznego sarkofagu 
Ludwika Sylwestra Dębickiego leżą 
w zaroślach w całkowitym rozpro
szeniu. a do rozbitej krypty Żeleń
skich przez liczne otwory przedosta- 
ją się deszcz i śnieg.
Projekt zabezpieczenia i konserwacji 
niewielkiego, dworskiego cmentarza 
opracowywał krakowski Oddział Pra
cowni Konserwacji Zabytków od 
1974 r. Po naszym poprzednim arty
kule i po osobistej interwencji Na
czelnego Dyrektora PP PKZ dra inż. 
Tadeusza Polaka w grudniu 1982 r. 
projekt został ostatecznie zakończo
ny. Należy podkreślić, że pracowano 
nad dokumentacją z dużym zaanga
żowaniem.
Niestety, cmentarz ulega nadal bar
dzo szybkiej dewastac/i i kompletne-

1. Widok z łucza- 
nowickiego cmen
tarza: Kombinat 
Metalurgiczny w 
Nowe, Hucie, na 
pierwszym planie 
- szczątki obelis
ku i nagrobków
2. Klasycystyczny 
obelisk z XVIII w., 
rozwalony w 1972 
roku, spoczywa na 
stoku kopca.
3. Najbardziej wy
trwali społeczni 
opiekunowie 
dworskiej nekro
poli. od lewej: Ma
ria Frankiewicz z 
Łuczanowic i mgr. 
Henryk Bednarski 
(w środku) z para
fii ewangelicko 
augsburskiej, któ
ra jest właścicie
lem cmentarza; 
jak na razie ich 
głosy są głosami 
wołających na pu
szczy
(zdjęcia: A. Ga- 
czot) 

mu niszczeniu. Pracownie Konse
rwacji Zabytków, pomimo starań i in
terwencji Wojewódzkiego Konse
rwatora Zabytków w Krakowie, tak 
drobnej realizacji, jak konserwacja 
małego łuczanowickiego cmentarza i 
to według własnej dokumentacji (1), 
do planu zadań na rok 1983 nie przy
jęły. Widocznie ponownie potrzebna 
jest dopiero osobista interwencja 
Naczelnego Dyrektora.

Andrzej Gaczoł
Wieliczka

Szanowna Redakcjo!
Motywacją do napisania niniejszego 
listu nie jest ankieta ogłoszona przez 
redakcję w numerze 1 (11) - 1983 
naszego popularnonaukowego 
kwartalnika, ale refleksje odpowie
dzialnego za ochronę dóbr kultury 
pracownika administracji terenowej i 
członka nielicznej „społeczności 
konserwatorskiej". Czytając z zainte
resowaniem każdy nowy zeszyt po- 
wsta/ą nieraz wątpliwości, czy redak
cja nie obdarza zbyt dużym zaufa
niem autorów, czy łamy pisma nie 
służą niekiedy załatwianiu czyichś 
porachunków? Opinia wyrażana w 
„ Spotkaniach" ma duży ciężar gatun
kowy i rozchodzi się także poza śro
dowisko.
Jestem przekonany, że miarą atrak
cyjności i popularności pisma nie 
powinny być „chwyty", a tym bar
dziej budowane na nierzetelności 
autorów. Do takich zaliczam artykuł 
Hanny Domańskiej „Gdańskie forty
fikacje 600 i... 30 lat"zamieszczony w 
numerze 1(11)-1983.
Autorkę, która jest obecnie pracow
nikiem Gdańskiego Ośrodka Doku
mentacji żabytków, znam od ponad 
20 lat. Tyle bowiem związany jestem 
(z małą przerwą) zawodowo i emo
cjonalnie z ochroną zabytków. Oso
biście uczestniczyłem w części wy
darzeń opisywanych w artykule bądź 
jako pracownik PKZ - wydobywając 
spod gruzów Baszty Browarnej zwło
ki człowieka, bądź jako wojewódzki 
konserwator zabytków, inspirując i 
uzgadniając pewne działania. Nie 
jest to skarga urażonego urzędnika. 
Mam też świadomość naszych moż

liwych i uzyskanych efektów, a także 
potrzeb.
Często ze. złych rozwiązań możemy 
tylko wybrać zło mniejsze. Oburza 
więc fakt przedstawienia przez autor
kę całego problemu w wycinkowe/ i 
wyłącznie negatywnej formie.
Motto do swej publikacji H. Domań
ska wzięła w części z gdańskiego 
„Wieczoru Wybrzeża", która to gaze
ta w 1981-1982 r. publikowała serię 
złośliwych i tendencyjnie formułowa
nych artykułów jednego autorstwa. 
Można to wybaczyć redaktorce lokal
nej popołudniówki, nie można - his
torykowi sztuki z tytułem doktora, jaki 
posiada Hanna Domańska.
Po przeczytaniu artykułu „Gdańskie 
fortyfikacje..."zaprosiłem autorkę do 
wspólnej lustracji obiektów umiesz
czonych na „swoistej liście do zawa
lenia". Na wszystkich obiektach pro
wadzone były prace konserwator
skie. Po lustracji H. Domańska nie 
odezwała się ani słowem. Nie znali
śmy zamierzeń autorki inspirując lub 
zlecając prace konserwatorskie. Jeś
li nawet artykuł „odleżał się" w re
dakcji, to było dosyć czasu na korek
tę sformułowań. Informuję więc, ze 
do dnia 30. VIII. 1983 r. wykonano na
stępujące prace konserwatorskie:
- przy Baszcie Białe/

. - za 1200 tys. zł
- przy Stągwiach Mlecznych

- za 5680 tys. zł
- przy Baszcie pod Zrębem

- za 2073 tys. zł
- przy Złotej Bramie - za 122 tys. zł 
Materiał ilustracyjny do artykułu zo
stał przedstawiony w sposób ten
dencyjny - cztery zdjęcia (5, 6, 7, 8) 
dotyczą tego samego odcinka mu
rów obronnych między ulicami Tea
tralną i Szeroką, wykonane z zaple
cza ul. Latarnianej. Podpisy pod 
zd/ęciami zawiera/ą błędy. 
Zadziwiająca jest ocena sytuacji i 
faktów prezentowanych przez autor
kę. Zwracam uwagę na jeden, nadto 
rozwinięty lemat: w roku 1971 prze
budowa głównego ciągu komunika- 
cy/nego biegnącego z Wrzeszcza do 
śródmieścia Gdańska doszła do ne
wralgicznego punktu, do tzw. węzła 
Hucisko. Przy ograniczonym objaz
dami ruchu kołowym prace prowadz-

1. Złota Brama w 
trakcie prac konse
rwatorskich; tu bę 
dzie siedziba SARP
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2. Stągwie Mleczne - remont i adap
tacja dla potrzeb Spółdzielni Arty
stów Plastyków „ARPO"

4. Baszta Biała adaptowana dla wo
jewódzkiego oddziału Klubu Wyso
kogórskiego
(zdjęcia: T. Chrzanowski, wrzesień 
1983 r.)

3. Zabezpieczona Baszta pod Zrę
bem

one byty w systemie trójzmianowym 
bez przerwy i równocześnie przez 
wiele przedsiębiorstw. Niestety, 
konserwator nie wyrazit zgody (!) na 
przerwanie prac". Takie sformułowa
nia może propagować tylko człowiek 
nieodpowiedzialny, oderwany od 
rzeczywistości.
Utrzymanie zespołu Bastionu Św.

Elżbiety i potem było tematem Rady 
Konserwatorskiej i konsultacji m.in. z 
prof. J. Stankiewiczem. Przyjęty zo
stał wariant najmniejszych strat. Na
sze propozycje oznakowania na
wierzchni istniejących pod ziemią 
fragmentów fortyfikacji spotkały się z 
kategoryczną odmową służb odpo
wiedzialnych za bezpieczeństwo ru
chu drogowego, ponieważ: różne ro
dzaje nawierzchni przed skrzyżowa
niem powodują rozproszenie uwagi 
kierowców, stwarzają możliwość po
ślizgu hamujących pojazdów, a 
umieszczania tablic (poza znakami 
drogowymi) przed skrzyżowaniem 
zabrania kodeks drogowy itd. Jed
nak udało się ułożyć asfalt w taki 
sposób, „że pozostał na jezdni ślad 
odkrycia".
Z fatalistycznego ujęcia tematu wyni
ka, że gdyby nie konserwatorzy, stra
ty byłyby mniejsze. To, co jeszcze 
zostało, zawdzięczać należy konsul
tantce projektów PKZ i aktualnym 
opracowaniom planistycznym 
Ośrodka, w którym pracuje autorka. 

W ujęciu H. Domańskiej nawet sztor
mowe wichury powodujące straty 
pojawiają się z winy... konserwato
rów.
Nie była to pierwsza publikacja tej 
autorki w ciągu ostatnich dwóch lat, 
która budzi wątpliwości w sferze ety
ki zawodowej.
W załączeniu przesyłam cztery zdję
cia fortyfikacji gdańskich, uzupełnia
jące obraz „30 lat", a wykonane we 
wrześniu 1983 r.

mgr Inż. arch. 
Tadeusz Chrzanowski

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Gdańsk

Szanowna Redakcjo!
Od dwóch lat czytam wasze pismo. 
Wśród wielu spraw, które poruszaliś
cie, szczególnie jedna zainteresowa
ła mnie i przejęła. Mam na myśli 
sprawę dewastacji i niszczenia za
bytków. Czytając „Spotkania z zaby
tkami", a także wędrując po kraju i na 
własne oczy oglądając smutne świa
dectwa ludzkiej bezmyślności, za
niedbania i zapomnienia odnoszę 
wrażenie, że najbardziej zagrożone 
są obiekty oddalone od większych 
ośrodków kulturalnych, gdzieś na 
wsi, z daleka od ludzi. Myślę tu o 
dworach i dworkach, których tyle 
smutnych fotografii znalazłem w nu
merach „Spotkań".
Zastanawiałem się nieraz nad przy
czynami rujnacji wiejskich dworków. 
Odpowiedź na to jest, moim zda
niem, prosta. Każdy dom (a tym bar
dziej zabytkowy) popadnie w ruinę, 
jeżeli nie będzie miał swojego właś
ciciela, i to takiego właściciela, który 
zwiąże z nim swoje życie. Zabytek, 
żeby był żywy, musi żyć. Nie wiem 
czy dobrze oceniam sytuację, ale 
wydaje mi się, że proces niszczenia i 
dewastacji większości tych obiektów 

rozpoczął się w Polsce po drugiej 
wojnie światowej: po tych wszy
stkich przemianach, które pozbawiły 
dwory ich właścicieli. W tej odpowie
dzi znajduje się lekarstwo. Najlepszą 
metodą ratunku wiejskich dworów 
byłoby zasiedlenie ich przez ludzi, 
którzy zechcą związać z nimi swoje 
życie i oddać ich odbudowie całe 
serce. I nie wiem tylko (może Wy po
traficie mi odpowiedzieć), czy brak 
takich ludzi, czy też istnieją przepisy 
uniemożliwiające realizację tej idei. 
Jestem rzemieślnikiem (robię witra
że). Zawód, który wykonuję, nie musi 
być związany z ośrodkiem miejskim 
czy przemysłowym. Mam więc możli
wość zamieszkania i pracy gdziekol
wiek. W najbliższej przyszłości mam 
nadzieję zebrać trochę funduszy i 
przystąpić do realizacji wyżej wymie
nionej idei. Wiem, że istniała kiedyś 
taka akcja: „Komu dwór, pałac, zam
czysko". Ponieważ nie znam nikogo 
bardziej kompetentnego chciałbym 
Was zapytać:.

- Jakie są możliwości zasiedlenia 
opuszczonego czy też żle użytkowa
nego dworu (zobowiązuję się do 
jego renowacji)?

- Jakie kroki trzeba podjąć, żeby do 
tego doprowadzić?
- Czy istnieją jakieś kredyty dla 
tych, którzy się takiego dzieła podej- 
mą?
- Czy istnieje jakiś dostępny spis 
czy katalog tych zabytków, które cze
kają na swojego właściciela?
Licząc na Waszą pomoc i życzliwość, 
proszę o możliwie szybką odpo
wiedź.

Łączę wyrazy 
głębokiego szacunku 

Paweł Przyrowski 
Warszawa

WARUNKI PRENUMERATY
Cenat.kwartalnie 100 zł, półrocznie 200 zł, rocznie 400 zł.

Warunki:
1. Dla osób prawnych - instytucji i zakładów pracy
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich 
i pozostałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów 
RSW „Prasa-Książka-Ruch”, zamawiają prenumeratę w tych oddzia
łach;
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, 
gdzie nie ma Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch” i na terenach 
wiejskich opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczy
cieli;
2. Dla osób fizycznych - indywidualnych prenumeratorów
- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie 
ma Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę w 
urzędach pocztowych i u doręczycieli;
- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów 
RSW „Prasa-Książka-Ruch” opłacają prenumeratę wyłącznie w u

rzędach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejs
ca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują używając „blan
kietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW 
„Prasa-Książka-Ruch";
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW 
„Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu i Wydawnictw ul. Towa
rowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 
1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę 
pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zle
ceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i 
zakładów pracy.
Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj I za granicę:
- do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz 
na cały rok następny,
- do dnia 1 -go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenume
raty roku bieżącego.
UWAGA: Zdezaktualizowane egzemplarze „Spotkań z zabytkami" 
można nabywać w redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 
8.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr 26-93-57).
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Aleksander Rymkiewicz

(fot. W Górski)

Krwawe wiadro przy żurawiu, 
sucha trzcina też się krwawi, 
krwawa gałąź, krwawa kora. 
Coś spisują z krwią wieczoru.

Tutaj ojców ich rzeźbiono, 
by święciły się imiona. 
Miejskie ich suszyły dzieje, 
niech się krew w ich żyły wleje,

w suche serce, w martwe ciało, 
niech czerwieni twarz zdrewniałą. 
Wezmą życia znów początki 
zdjęte z krzyża miejskie świątki.

Łuny ciemną wieś ciosały, 
łuna cieśla doskonały. 
Wiatr roznosił wióry krwawe. 
Przyjechali z jakąś sprawą.

Świątki



Przedstawiamy zabytek 

kilka lat temu wyremon
towany i nadal utrzymy
wany w nienagannym 
stanie. Jest to zespół 
dworski w Jeziorach 
Wielkich w woj. poznań
skim. Państwowe Gos
podarstwo Rolne Łękno 
w 1977 r. przejęło znacz
nie zdewastowany przez 
poprzednich gospoda
rzy zespół (dwór z par
kiem), a już w 1979 r. 
otrzymało I nagrodę w 
konkursie Ministerstwa
Kultury i Sztuki na naj
lepszego użytkownika
obiektu zabytkowego.

1. Dwór z połowy XVII w. - po remoncie, otoczony sterannle pielęgnowa
nym parkiem

2. 3. Pokoje wyposażone z troską o wygląd I dobór sprzętów do zabytko
wych wnętrz

4. Dom-rządcówka zbudowany w trakcie remontu zabytku w latach 1977- 
1978 nawiązuje do formy architektonicznej dworu

(zdjęcia: A. Głodklewlcz)

Cena zf 100.-

krajowa 
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