
SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI 
KWARTALNIK POPULARNONAUKOWY



W numerze:

Od redakcji • 1
Toruń quantus fult... - Bogusław Mansfeld • 2
Przyszłość zabytków Torunia? • 10
Twarze miasta • 13
NASZE PREZENTACJE: Toruńska szkoła konserwatorów - Marek Domagalski • 16 
Dwory alkierzowe - Maciej Rydel >17

NASZ FELIETON: Wygraliśmy! • 25

SYLWETKI: Wojciech Fijałkowski i jego Wilanów - Marzena Guzowska • 26

TO TEŻ SĄ ZABYTKI
Ars funebris - Zdzisław Skrok • 28
Wyroby konwisarskie - Alicja Konarska • 32

Z WARSZTATU KONSERWATORA
Przywracanie zaginionych krajobrazów - Anna Walczak • 36
Walka z korozją (2) - Stefan Sękowski • 39

ZABYTKI NA TURYSTYCZNYCH SZLAKACH
Gotyckie stalle w kościele NMP w Toruniu - Jadwiga Puciata-Pawfowska • 42 
Dybów - drugi zamek toruński • 46
Dwór w Wodzieradach - Andrzej Ruszkowski • 49

POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE
Pomnik Klementyny Sobieskiej w Watykanie - Wilhelm Gaj-Piotrowski • 50

ZBIORY I ZBIERACZE
Kolekcja Andrzeja Swaryczewskiego - Leszek Zachuta • 51

Z ZAGRANICY
Fortyfikacje Malty - Waldemar Szczerba • 54

ROZMAITOŚCI
GINĄCE KRAJOBRAZY: Memoriał PKN ICOMOS • 59
Wielka wyprzedaż, czyli kto się zna na zabytkach? - Jan P. Pruszyński • 60
Do „Desy”... - Sławomir Bołdok • 61
NIECODZIENNE MUZEA: „Farmacja” na poddaszu - Krzysztof Kowalski • 63

LISTY DO REDAKCJI • 64

Opracowanie graficzne i techniczne: Grażyna Dink 
Korekta: Maria Półtorak

Zeszyt zamknięto w czerwcu 1984 r. Redakcja zastrzega sobie prawo zmian i skrótów w materiałach przeznaczonych do publika
cji.
Krajowa Agencja Wydawnicza • Lublin • 1984
Nakład 15 000 egz. Objętość 10,5 ark. wyd.; 8.5 ark. druk. Papier rotograwiurowy III kl. 100 g A1 Cena zł 100.- Skład, druk i oprawa w 
Zakładach Wklęsłodrukowych RSW „Prasa-Księżka-Ruch”, Warszawa, ul. Okopowa 58/72
Indeks nr 37732 ISSN 0137-222



NA OKŁADCE: Scena z obrazu pa
syjnego znajdującego się w pre
zbiterium kościoła Św. Jakuba w 
Toruniu. Obraz powstał w drugiej 
połowie XV w. pod wpływem sztu
ki flandryjskiej. Męka Chrystusa 
jest na nim przedstawiona na tle 
współczesnej (piętnastowiecz- 
nej!) architektury i realistycznego 
pejzażu. (fot. J. Wilde)
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Od redakcji

Oglądasz świetne jak płomień mury, 
Miasto jak z rąbka wywinął osobne, 

Na wszem ozdobne, 
Toruń budowany...

O ilu naszych miastach można by dziś - A.D.1984 
- napisać tak, jak to uczynił Sebastian Fabian 
Klonowie w 1595 r? Jeśli jeszcze ich dalekie i 
zamglone panoramy sprawiają wrażenie „na 
wszem ozdobne”, to już każde zbliżenie powo
duje liczne rozterki. W jaki sposób zachować dla 
potomności te nieliczne nieskażone enklawy his
torii, jak polepszyć codzienne bytowanie ich mie
szkańców, gdzie leży „złoty środek” pomiędzy 
historią a nowoczesnością...
W sprawozdaniu Sejmowej Komisji Kultury, która 
w maju 1983 r. wizytowała zabytkowe miasta, 
czytamy, że Toruń „posiada wszystkie służby: od 
naukowo-badawczej, konserwatorskiej po wyko
nawstwo. Obecnie przeżywa stagnację i w takim 
tempie prowadzona rewaloryzacja przejdzie w 
dziesiątki lat!”. W panoramie Torunia jeszcze wi
doczne są wieże kościołów, spadziste dachy ka
mienic, mury obronne, baszty, ale gdy wejdziemy 
w wąskie uliczki, gdy z bliska przyjrzymy się sta
romiejskiej zabudowie, gdy zaczniemy rozma
wiać z jej mieszkańcami...
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Rzecz ciekawa: kiedy myślimy o Toruniu, przywołu
jąc w pamięci rozstawione średniowieczną ręką na 
szachownicy jego ulic i placów kościoły, ratusz czy 
kamienice, rzadko wiążemy je z życiem dzisiejszego 
miasta. Podejrzewam też, że również ci, którzy stają 
po raz pierwszy przed panoramą Torunia, najpięk
niejszą od strony Wisły, patrzą na nią oczami daw
nych jego mieszkańców lub zwłaszcza podróżni
ków. Utrwalony w przeszłości zachwyt pisarzy I ma
larzy, wszystkich tych uczonych albo kupców, wyda- 
je się jakby niezbędną gwarancją tożsamości oglą
danego teraz obrazu. Ale nie tylko on, bo przecież 
dla wielu gwarancję taką mogą stanowić zupełnie 
inne skojarzenia. - „Dlaczego wybór padt na To
ruń?”- zapytał dziennikarz Krzysztofa Grubera, dru
giego reżysera filmu pt. Rok spokojnego słońca, 
którego powojenna akcja została w znacznej części 
tutaj umieszczona. „Przymiarki były robione w kilku 
miastach - brzmiała odpowiedź - lecz zabudowa i 
architektura starego Torunia najbardziej odpowia
dały poniemieckiemu, zniszczonemu miasteczku o- 
pisanemu w scenariuszu Krzysztofa Zanussiego” 
(„Gazeta Toruńska”, nr 71, 1984).

Co jest przyczyną takiego stanu rze
czy? Myślę, że odpowiedź leży w sa
mym mieście i po przekroczeniu 
jego progów nietrudno ją tam odna
leźć. Nie tylko zresztą tutaj, ale także 
we wszystkich pozostałych polskich 

miastach, które historia obdarzyła starą metryką.
Łuszczące się tynki, pękające i kruszejące mury, cały ten 
smutek brudnych korytarzy prowadzących na zaśmiecone 
podwórka - nie jest zjawiskiem przejściowym, powstałym na 
skutek powtarzających się co jakiś czas katastrof wojennych 
i idących za nimi załamań gospodarczych, jakich w dziejach

Przy artykułach związanych z Toruniem zamieszczamy Ilustrację formy pie
rnikowej z plewszej połowy XVIII w. z przedstawieniem karety (zbiory Mu
zeum Okręgowego w Toruniu) 

tego miasta było przecież kilka. Świadkiem jednej z nich był 
chociażby cytowany przy różnych okazjach Julian Ursyn 
Niemcewicz. Nie są one także mimowolną scenografią dla 
tych apokaliptycznych wizji miast, które tworzył np. Kazimierz 
Wierzyński w opublikowanych w 1929 r. przejmujących Pieś
niach fanatycznych. Nie. Oglądany w 1984 r. Toruń jest we- 
dutą po głębokich zmianach społeczno-gospodarczych, któ
re zaczęto wprowadzać przed czterdziestu laty w naszym 
kraju. Odbiły się one na otoczeniu, miejscach pracy i zamie
szkania, w wyglądzie domów i ulic. Zwycięski duch czasu 
przeniósł tzw. czynniki miastotwórcze w inne, czasami zupeł
nie nowe rejony, pozstawiając na dawnym miejscu tylko nie
które z nich, na ogół jednak zbyt słabe, żeby nie ulegały z 
czasem wzrastającej fali tandety i kiczu, wypełniającej szczel
nie porzucone miejsca. W ten sposób następowała deklasa
cja całych układów staromiejskich. W Toruniu zmiany doko
nywały się przede wszystkim w strefie parterów w czasie 
ostatnich stu lat, tzn. od czasu wprowadzenia wielkich witryn, 
tych - żeby posłużyć się pochodzącym z głębi ubiegłego 
wieku określeniem Lucjana Siemieńskiego - prawdziwych 
muzeów teraźniejszości.
Po drugiej wojnie światowej, a zwłaszcza po 1950 r. nastąpiło 
znaczne osłabienie „czytelności" miasta, spowodowane de
kompozycją czy nawet degradacją czynników, które je u- 
kształtowały i przez wieki utrzymywały przy życiu. W ich 
miejsce weszły natomiast te, które były niejako ich pochod
ną, np. dawność zabudowy, jej wartość artystyczna lub his
toryczna. Ograniczone jednak tylko do sfery kulturowej nie
wiele potrafią powiedzieć szerszemu ogółowi o naturze swo
jego pochodzenia czy przede wszystkim o organizmie, który 
je stworzył. Same zresztą wymagają specjalnego komenta
rza.
Dalszą konsekwencją tego procesu jest zachwianie tradycyj
nej współzależności między miastem a przedmieściami, we
dług współczesnych pojęć - raczej między centrum a pozo
stałymi dzielnicami. Te drugie bowiem przejmują powoli za
dania tego pierwszego, co podnosi zarazem ich atrakcyj
ność, jak i liczebność. Już dzisiaj na terenie zespołu staro
miejskiego mieszka tylko ok. 10% wszystkich torunian, choć 
on sam w dalszym ciągu stanowi centrum miasta. Ale niedłu
go już, bo według Kazimierza Gregorkiewicza, kierownika 
Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego: „rozpo
częty w 1968 r. proces rewaloryzacji przeobrazi ten obszar w
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1.2,Kamienica przy ul. Łaziennej 5 (XV-XIX w.): odnowiona fasada gotycka (1) 
i szczyt kamienicy od strony podwórka (2)
3.4, Kamienica przy ul. Żeglarskiej 3 (początek XIX w.): fasada (3) i widok od 
strony podwórka (4)
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5.6. Inne podwórka toruń
skie: ul. Dzierżyńskiego 4 
(5) i ul. Rabiańska 6 (6)
7. Kamienice z lat 1875- 
1914 przy ul. Szerokiej
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8.9. Kamienice (XV-XIX 
w.) (8) i spichrze (XVIII w.) 
(9) przy ul. Rabiańskiej
10. Rzemieślnicze domki 
z XVIII w. przy ul. Most 
Pauliński 2-10; tu m.in. ro
biono zdjęcia do filmu 
,,Rok spokojnego stońca"

10

zabytkowy zespót urbanistyczny o ściśle określonych funk
cjach mieszkaniowo-usługowych, będących w całości pod 
ochroną konserwatorską". W ten sposób „Zespół Staromiej
ski - jak pisze w innym miejscu - unikalny w skali krajowej 
zabytkowy układ urbanistyczno-architektoniczny, będzie sta
nowić obszar najsilniej związany z funkcją wielkiego centrum 

turystyki krajowej" (Toruń - przestrzenny rozwój miasta, To
ruń 1983).
Najlepiej nawet obmyślane utopie żyją tak długo, aż sprzyja
jący zbieg okoliczności nie wprowadzi ich w życie. Tylko, że 
śmierć utopii nie jest niestety nigdy samotna. Myślę, że po
dobnie jest z naszymi powojennymi poglądami na ochronę
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11. Spichlerz z XIV w. przy ul. 
Podmurnej 1 w trakcie prac re
montowych; w głębi Dom Miesz
czański z 1489 r.
12. W Toruniu każda ściana 
może kryć niespodzianki - poli
chromia nad wejściem do ka
mienicy (XV-XIX w.) przy ul. Ko
pernika 21

zabytków. Nie wdając się w ich charakterystykę pozwolę 
sobie tylko zwrócić uwagę na pojęcie „rewaloryzacja”, któ
rym w ostatnich latach tak wielu się posługuje. Jego dwu
znaczność jest uderzająca! Z jednej strony stwierdza stan 
krytyczny rzeczywistości, do której się odnosi, z drugiej jed
nak proponuje, w najlepszej zresztą intencji, stosowanie me
tod nie mogących stanu tego zmienić, ponieważ nie kwestio
nuje przyczyn, które go wywołały. Program postępowania 
konserwatorskiego wobec Torunia jest dobrym tego przykła
dem.
W takim posługiwaniu się pojęciem rewaloryzacji można do
patrywać się ułomności teorii postępowania wobec zabyt
ków. I byłoby to słuszne. Nawet jednak gdyby teoria ta roz
poznała rzeczywiste przyczyny rozpadu naszej substancji 

zabytkowej, to i tak nie potrafiłaby ich zlikwidować. Leży to 
całkowicie poza jej możliwościami. I w tym kryje się tragizm 
sytuacji, z którego - jak się obawiam - niewielu zdaje sobie 
sprawę. Pozostaje więc „makietowanie” starych miast, które 
nie stają się na skutek tego pomnikami minionej świetności, 
ale własnego upadku. A jego znamiona są także dobrze 
widoczne na ulicach i podwórkach Torunia.
Ratusz oraz górujące w panoramie miasta trzy gotyckie koś
cioły są wyjątkami w regule rządzącej dziś jego najstarszą 
częścią. Możemy je tu z tego powodu pominąć. Losy kamie
nic natomiast - mówiąc metaforycznie - nie należą już do 
nich samych. Wyznaczają je okoliczności zewnętrzne, prze
de wszystkim wielkie rocznice, dla których miały być od
świętną dekoracją. Pierwszą z takich rocznic było 500-lecie II
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13

pokoju toruńskiego (1966), drugą 500-lecie urodzin Mikołaja 
Kopernika (1973), trzecią wreszcie 750-lecie lokacji miasta 
(1983), z powodów ogólnych jednak najmniej pod tym wzglę
dem widoczną. Prace konserwatorskie, które przy tych oka
zjach podejmowano, charakteryzowały się przechodzeniem 
od programu maksymalnego, zakładającego budowę makie
ty, przez renowację poszczególnych kwartałów - do przed
sięwzięć minimalnych, ograniczających się do restauracji 
niektórych tylko obiektów. Pozostałością tego pierwszego 
jest znaczna część wschodniej pierzei Rynku Staromiejskie
go (od narożnika z ul. Szewską do Kamienicy Pod Gwiazdą 
włącznie) oraz południowe kwartały przylegające do ul. Ko
pernika. Prace drugiego rodzaju trwają nadal i w ich ramach 
dotychczas m.in. odrestaurowano takie obiekty, jak wspom
niana Kamienica Pod Gwiazdą (obecnie mieszcząca zbiory 
sztuki Dalekiego Wschodu) oraz kamienica nr 17 przy ul. 
Kopernika, która połączona z domem urodzin astrono
ma tworzy zespół muzealny poświecony jego pamięci.

14

13. Zachowana część 
zamku krzyżackiego - 
gdanisko (dansker) z 
początku XIV w.
14. Jeden z najpiękniej
szych zakątków Torunia 
pomiędzy zamkiem a 
Bramą Mostową fw głę
bi)
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W trakcie wszystkich prac dokonano wielu cennych odkryć - 
jak chociażby te, które dotyczyły malowania detalu architek
tonicznego na fasadach późnogotyckich kamienic-wzboga
cających naszą wiedzę o dawnym Toruniu. Niektóre odkryte 
fragmenty zabudowy, jak np. mury graniczne między działka
mi, udało się wyeksponować, inne, wchodzące w kolizję z 
normami prawa budowlanego czy narzuconymi wymogami 
użytkowania, zostały przeniesione gdzie indziej lub uległy 
nawet zniszczeniu.
W sumie można chyba bez większych uproszczeń stwier

dzić, ze podczas gdy program maksimum kładł większy na
cisk na dostosowanie dawnej zabudowy do współczesnych 
wymogów urbanistycznych (np. nowa kompozycja podwó
rek) i mieszkalnych, czym przypominał zasady odbudowy 
zespołów staromiejskich Warszawy lub Gdańska, to pro
gram minimum zdaje się większą wagę przywiązywać do 
wydobywania i zachowania indywidualnych cech restauro
wanych obiektów. Ogranicza to jednak jego zasięg. Obydwa 
programy, mimo bezspornych osiągnięć konserwatorskich 
lub w szerokim rozumieniu naukowych, nie przywrócą zamie-
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15. Ciąg gotyckich murów obron
nych nad Wistą pomiędzy ulicami 
Żeglarską a Łazienną
16. Spichlerz tzw. szwedzki z 1719 r. 
przy ul. Mostowej 1
17. Drewniany budynek dawnej 
przystani rzecznej przy Bulwarze Fi
ladelfijskim
18. Gospoda „Pod Modrym Fartu
chem" w kamienicy barokowej z 
XVIII w. przy Rynku Nowomiejskim
19. Fasada kamienicy z potowy XIV 
w. przy ul. Kopernika 15
(zdjęcia: 1, 3. 6. 10-17-K. Nowiński. 
2, 4, 5, 7. 8 - J. Serafinowicz, 9 - M. 
Domagalski (wszystkie zdjęcia z 
kwietnia 1984). 18 - K. Jabłoński. 19 
- J. Gardzielewska).

rającemu organizmowi miejskiemu jego tak bujnego niegdyś 
życia. Wątpię nawet, czy zdołają zachować dla potomnych 
większą część jego substancji. Jego przeszłość zamknie się 
ostatecznie w kręgu wspomnień, w naukowych i literackich 
opisach, stanie się pretekstem dla zgoła nieoczekiwanych 
skojarzeń, tak jak dzieje się to po części już dzisiaj. Jakże 
złowieszczo może zabrzmieć tu norwidowskie - ,,Roma quan
ta fuit, ipsa ruina docet". Czy o wielkości Torunia także będą 
uczyły jego ruiny?
Kiedy obserwuję - gnany w staromiejskie ulice jakimś atawi

stycznym nawykiem - ludzki tłum szukający tam chyba w 
równym stopniu okazji łatwiejszego kupna poszukiwanych 
towarów, co możliwości bycia w środowisku, które daje nie
zbędne jego psychice wrażenie ciągłości trwania, gdzie in
dziej wątłe albo już zerwane, to wydaje mi się, że tylko on 
mógłby jeszcze odwrócić fatalny bieg wypadków i wlać nowe 
życie w stary organizm miasta. Tego i jemu podobnych.

Bogusław Mansfeld
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Przyszłość 
zabytków Torunia?

Mgr ZDZISŁAW CIARA
dyrektor Muzeum Okręgowego
w Toruniu

Chociaż z natury jestem optymistą, jednak odpowiadając na pytanie, 
jak widzę przyszłość zabytków Torunia, mój optymizm staje się bar
dzo umiarkowany. Miasto moje, budowane przez stulecia, jest skarb
nicą zabytków o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej, któ
re szczęśliwie w przeważającej mierze dotrwaty do naszych czasów. 
Wiedzę o dawnym Toruniu wzbogacają badania oraz wydobywane w 
wyniku prac konserwatorskich dalsze elementy i detale zabytkowej 
architektury oraz jej wyposażenia. Sądzę, że jeszcze za prawdziwe 
można uznać słowa Jana Długosza: „Toruń przepięknymi budowla
mi i dachami z cegły palonej lśniącymi tak znakomity, że nic mu 
chyba pięknością, położeniem i blaskiem świetnym dorównać nie 
zdoła..." Jak długo pozostanie aktualny ten opis i stwierdzenie kro
nikarza?
Toruń od lat czekał i dalej czeka na swoją wielką i jedyną szansę. 
Przeprowadzano badania, opracowywano dokumentację konserwa- 
torsko-technicznądla poszczególnych budowli i całego zespołu sta
romiejskiego, a „zielone światło” dla toruńskich zabytków czasami 
migało intensywniej a czasami słabiej, ale nigdy nie miało znamion 
ciągłości. Nie chcę przez to powiedzieć, że Toruń był pomijany w 
rozdziale środków na ochronę zabytków i na dowód tego mógłbym 
przytoczyć długą listę realizacji konserwatorskich w minionym czter
dziestoleciu. Są one trwałym dokumentem troski i nakładów pańs
twa na ochronę zabytków, a jednocześnie naszym wkładem w roz
wój teorii i myśli konserwatorskiej. Sytuacja toruńskiego zespołu 
staromiejskiego wymaga jednak kompleksowego potraktowania i 
rozwiązania. I właśnie takiego potraktowania Toruń się nie docze
kał.
Nie da się uratować tego wyjątkowego zespołu bez rozwiązania 
spraw ciepłowniczych, komunikacyjnych, mieszkań rotacyjnych, itp. 
Minął rok kopernikowski, minął również 750-letni jubileusz mojego 
miasta i zawsze obok niego przechodziła wysoka fala uchwał rządo
wych obejmujących rewaloryzacją liczne i czasami przedziwne mia
sta, a Toruń pozostał ze swoimi złożonymi problemami. Po wielkich 
świętach miasta, które w ratowaniu swoich zabytków zaangażowało 
również środki społeczne, pozostały odrestaurowane i przygotowa
ne do potrzeb współczesnych budowle zabytkowe.
Są to jednak przysłowiowe kwiaty przy cennym, ale już bardzo pod
niszczonym kożuchu. Obecny stan zabytków przypomina pacjenta, 
któremu otwarto jamę brzuszną i stwierdzono, że do dalszego pro
wadzenia operacji brak jest środków zaradczych, jak i czasami szyb
kiej, jednomyślnej decyzji zespołu operacyjnego. W wypadku stare
go Torunia potrzebna jest jednoznaczna decyzja i określenie jego 
szans i realnych perspektyw. Zdaję sobie sprawę, że ze względu na 
sytuację ekonomiczną, decyzja ta może nie być optymalna, ale jest 
ona bezwzględnie konieczna. Po prostu chciałbym, żeby słowa Jana 
Długosza o pięknym Toruniu byty zawsze aktualne.

Mgr Inż. arch. KAZIMIERZ GREGORKIEWICZ 
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego 
w Toruniu

Znaczenie toruńskiego zespołu staromiejskiego w dorobku kultury 
narodowej, jego walory urbanistyczno-architektoniczne oraz wartoś
ci poznawcze są powszechnie znane i doceniane. Wszelkie zatem 
działania związane z procesem rewaloryzacji tego zabytkowego, 
bezcennego obszaru winny być traktowane jako cel najwyższej spo
łecznej powinności. Jednakże mało skuteczne działania na rzecz 
historycznego zespołu w zakresie eksploatacji i utrzymania w odpo
wiednim stanie technicznym, estetycznym i funkcjonalnym zwielo
krotniły problemy remontowo-modernizacyjne, a jego zabytkowa 
wartość przy szybko postępującej dekapitalizacji obiektów stwarza 
wyjątkowej rangi działania konserwatorskie.
Główną przyczyną istniejących, negatywnych zjawisk występujących 
na terenie zespołu staromiejskiego jest niedostateczna, bieżąca 
konserwacja poszczególnych obiektów, zbyt mały udział remontów 
profilaktycznych, a także nadmierne przeciążenie działalnością gos
podarczą. Występująca tu ogromna koncentracja miejsc pracy i za
mieszkania jest bowiem związana z pełnieniem w dalszym ciągu 
funkcji ogólnomiejskiego centrum usługowego, a także funkcji pro- 
dukcyjno-magazynowych.
Uwarunkowania gospodarcze kraju nie pozwalają, aby proces rewa
loryzacji zespołu staromiejskiego mógł być prowadzony komplek
sowo dla całego obszaru w stosunkowo krótkim czasie. Ogranicze
nia tak pomyślanego działania wynikają z niewystarczających środ
ków finansowych, materiałowych, wykonawczych i niemożliwości 
spełnienia uwarunkowań techniczno-organizacyjnych.
W tak niekorzystnej dla toruńskiego zespołu staromiejskiego sytua
cji najbardziej racjonalnym, a jednocześnie realnym działaniem po
winno być dążenie do zahamowania do 1990 r. procesu dekapitali
zacji istniejącej zabytkowej zabudowy poprzez:
- przeprowadzenie niezbędnych remontów profilaktycznych i szyb
kie naprawy drobnych uszkodzeń, przede wszystkim w odprowa
dzeniu wód deszczowych (remonty dachów, rynien i rur spusto
wych),
- przebudowę i modernizację urządzeń z zakresu infrastruktury 
technicznej, a przede wszystkim doprowadzenie do zespołu sieci 
ciepłowniczej,
- sukcesywne eliminowanie z zabytkowego obszaru najbardziej u- 
ciążliwych zakładów przemysłowych, składowych, handlowych i u- 
sługowych, których funkcjonowanie uzależnione jest od towarowego 
transportu samochodowego,
- przeprowadzenie generalnych porządków wewnątrz poszczegól
nych kwartałów i usunięcie obiektów nietrwałych lub będących w 
złym stanie technicznym, które nie posiadają wartości zabytkowych 
(szopy, garaże, zespoły komórek, warsztaty, itp.),
- bieżące utrzymywanie porządku i czystości w poszczególnych 
nieruchomościach.
Równocześnie należy kontynuować rozpoczęte prace rewaloryza
cyjne, dążąc w przyszłości do prac systemowych, obejmujących 
całe kwartały, a nie tylko poszczególne obiekty, jak ma to miejsce 
obecnie. System taki wymaga jednak analiz techniczno-ekonomicz
nych i oczywiście konserwatorskich. Efektem takiego opracowania 
byłby harmonogram działań rewaloryzacyjnych, na podstawie które
go można prowadzić wieloletni proces odnowy kolejnych, całościo
wych fragmentów zespołu staromiejskiego. Pozytywne efekty takie
go działania są niepodważalne. Aby jednak doprowadzić do tak 
rozumianej działalności rewaloryzacyjnej zespołów zabytkowych, 
nastąpić powinno jednoznaczne określenie polityki państwa w za
kresie eksploatacji istniejącej zabudowy, obejmującej m.in.:
- problemy rewaloryzacji, modernizacji i remontów gruntownych,
- remonty profilaktyczne,

10
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- zaangażowanie mocy przerobowych przedsiębiorstw gospodarki 
komunalnej na działalność remontową,

- budowę i utrzymanie mieszkań zastępczych i rotacyjnych dla ro
dzin wykwaterowanych na okres remontu,

- budowę mieszkań i lokali usługowych dla osób fizycznych i insty
tucji trwale opuszczających zespół zabytkowy,

- budowę mieszkań dla osób samotnych, niepełnosprawnych,
- ustalenie odstępstw od normatywnych ustaleń dla nowej zabudo

wy,
- uproszczenie w zakresie dokumentacji na prace remontowe.
Właściwe rozwiązanie problemów związanych z rewaloryzacją toruń
skiego zespołu staromiejskiego uzależnione jest od radykalnej 
zmiany dotychczasowego systemu inwestowania i przywrócenia za
sady uszanowania istniejących zespołów zabytkowych poprzez ra
cjonalną działalność eksploatacyjną i remontową.

Mgr PAWEŁ POŁOM
Miejski Konserwator Zabytków 
w Toruniu

Kiedy zespół staromiejski w Toruniu znalazł się w stanie poważnego 
zagrożenia, trudno snuć rozważania na temat przyszłości jego zabyt
ków, mimo że w ogromnej masie potrzeb Toruń ma korzystny w skali 
kraju wyróżnik, a mianowicie niezaprzeczalnie wysokie, unikatowe 
wartości historyczne i kulturowe. Nie zmienia to jednak faktu, że 
podobnie jak w innych ośrodkach trwa tu proces niszczenia, a ocze
kiwana odnowa natrafia na „uniwersalne", również w skali kraju, 
uwarunkowania i przeszkody. Przy tym powszechnie znaym stanie 
rzeczy, niepokojący jest brak skutecznych metod w przerwaniu pro
cesu degradacji historycznej zabudowy. Jest sprawą oczywistą, że 
ze względu na konieczność podjęcia natychmiastowej interwencji 
przy licznych obiektach wskazana jest i potrzebna interwencja 
kompleksowa w wymiarach gwarantujących poprawność i umiar, nie 
naruszająca wartości kulturowych.
Dotychczasowe oczekiwania na uchwałę rządową i podjęcie rewalo
ryzacji nie przyniosły rezultatów, a brak jakiejkolwiek decyzji w tej 
sprawie trudno uznać za program czy wyrok określający przyszłość 
toruńskich zabytków. W poszukiwaniu szans nie należy przeoczyć 
oczywistego faktu, że obecny stan techniczny obiektów zabytko
wych nie jest wypadkową wyłącznie niszczącej siły czasu, a przyczy
ny zniszczeń są głębsze. Bez spełnienia warunku ich poznania i usu
nięcia lub ograniczenia, podejmowane kosztowne działania bez 
względu na ich zakres noszą charakter doraźnych zabezpieczeń, a w 
przyszłości spowodują nieodwracalne straty w stanie posiadania. 
Ocena obecnej sytuacji niedwuznacznie określa strategię działania, 
której podstawową zasadą jest stworzenie warunków umożliwiają
cych przerwanie procesu niszczenia i zapewnienie zagrożonym o- 
biektom możliwości przetrwania. Oznaczałoby to w praktyce przy
wrócenie - w ramach usprawnionej gospodarki komunalnej i innych 
administratorów - właściwej rangi i praktycznego skutku dla działa
nia, zwanego bieżącym remontem obiektu architektury.
W aktywizacji tych ogniw kryje się gwarancja wywołania ciągłego 
procesu odnowy miasta, który stał się siłą sprawczą jego 750-letniej 
historii. Wyrażanie wątpliwości w zaistnienie tego procesu byłoby 
równoznaczne ze zgłoszeniem wątpliwości co do przyszłych losów 

bytu narodowego.

Mgr MACIEJ REJMANOWSKI 
dyrektor PP PKZ
Oddział w Toruniu

Stary Toruń i jego zabytki, znany również poza granicami kraju, nie 
wymaga specjalnej rekomendacji. Natomiast stan zachowania więk
szości obiektów bulwersuje opinię społeczną i miejscowe władze, 
które od wielu lat czynią starania, aby maksymalnie zachować dla 
potomnych substancję zabytkową, w większości pochodzącą z cza
sów średniowiecznych. Wiele w tym zakresie udało się zrobić w 
okresie przygotowań do 500-nej rocznicy urodzin Mikołaja Kope
rnika, ambitne były również zamierzenia związane z jubileuszem 750- 
lecia miasta, ale w sumie jest to przysłowiowa kropla w morzu 
potrzeb.
Powołany 13 marca 1980 r. Społeczny Komitet ds. Koordynacji Od
nowy Zespołu Staromiejskiego m. Torunia opracował program, który 
zakładał dalekosiężne plany, jednakże - wobec trudnej sytuacji eko
nomicznej i politycznej kraju - zostały one zrealizowane tylko w mini
malnym stopniu. Dla zilustrowania ogrcmu potrzeb i zamierzeń warto 
przytoczyć kilka danych liczbowych. Otóż r.a powierzchni 53 ha Sta
rego Miasta znajduje się obecnie około 1100 obiektów, z których 886 
legitymuje się kilkusetletnią metryką. Opracowany na lata 1980-1983 
program minimum zakładał objęcie rewaloryzacją 42 buiektów, a pro
gram maksimum 51. Plany te, przy kompleksowym założeniu rewa
loryzacji, pociągały za sobą również potrzebę:
- wykwaterowania 163 rodzin,
- wybudowania mieszkań rotacyjnych,
- modernizację infrastruktury technicznej, w tym budowy siec cie

płowniczej.
Należy podkreślić, że zamierzenia te, realizowane głównie przez dwa 
przedsiębiorstwa, tj. PP PKZ oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Komunalnego, przy minimalnym udziale miejscowego rzemio sła, nie 
mogły w pełni zaspokoić przewidywanych oczekiwań, chociażby z 
tak prozaicznych a podstawowych powodów, jak: trudności materia
łowe, brak wyspecjalizowanej kadry rzemieślniczej, środków trans
portu, sprzętu, itp. W wypadku PKZ najważniejszą przeszkodę stano
wi jednak brak bazy materiałowo-produkcyjnej, co w zasadniczy 
sposób hamuje wzrost potencjału produkcyjnego. Dotychczasowe 
bowiem bazy: materiałowa oraz transportu i sprzętu, mają lokalizację 
tymczasową, bez możliwości rozbudowywania ich zgodnie z potrze
bami przedsiębiorstwa i zadań, jakie są przed nim stawiane.
Mając jednak na uwadze niekwestionowaną wartość zabytkową ze
społu staromiejskiego Torunia, należy dążyć do tego, aby byt on w 
centrum uwagi nie tylko z okazji różnych jubileuszy, ale przez cały 
czas, podobnie jak miało to miejsce w wypadku Krakowa, Sando
mierza czy Zamościa. W obecnej sytuacji nie ma bowiem gwarancji, 
że obiekty wytypowane dziś do rewaloryzacji, wobec braku natych
miastowej interwencji konserwatorskiej, nie zostaną za lat kilka od
notowane jedynie w materiałach archiwalnych. A do tego nie wolno 
nam dopuścić. W związku z tym, aby opracowane plany mogły być 
realne, postuluje się spowodowanie pewnych posunięć organizacyj
no-prawnych. Przede wszystkim (przy zabezpieczeniu oczywiście 
środków finansowych) trzeba pomyśleć o przedsiębiorstwach, które 
te plany będą realizowały, a więc o ich warunkach i możliwościach 
rozwojowych. I tak:
1. PP PKZ powinny koncentrować swój potencjał wykonawczy 
głównie na terenie zespołu staromiejskiego Torunia. Prace w innych 
miejscowościach, przy obiektach o mniejszej wartości zabytkowej, 
mogą i powinny być realizowane pod nadzorem konserwatorskim 
przez inne przedsiębiorstwa i spółdzielnie budowlane.
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2. Dążyć do koncentracji prac w obrębie jednego kwartału, co po
zwoli na polepszenie organizacji pracy i zwiększenie nadzoru, a tym 
samym osiągnięcie lepszego i szybszego efektu prac.
3. Zagwarantować mieszkania rotacyjne dla umożliwienia planowe
go wykwaterowywania i przekazywania budynków do realizacji. 0- 
becnie istnieją takie sytuacje, że obiekty są dwu- albo i trzykrotnie 
skreślane z planu ze względu na brak mieszkań zastępczych.
4. Wprowadzić priorytet w zakresie przydziału podstawowych mate
riałów budowlanych, głównie wykończeniowych. Dotyczy to również 
środków transportu i sprzętu.
5. Maksymalnie wykorzystać potencjał wykonawczy miejscowego 
rzemiosła, przynajmniej w zakresie działań profilaktycznych, a więc 
naprawy dachów czy rynien, od których najczęściej zaczyna się pro
ces destrukcyjny budynków.
Jaka będzie przyszłość toruńskich zabytków? Niełatwa jest na to 
odpowiedź. Niełatwa dlatego, że magia cyfr oddala perspektywę 
uporządkowania zabytków aż po wiek XXI. Jeżeli bowiem ochroną 
objętych jest ponad 800 obiektów zabytkowych, to przy cyklu budo- 
wlano-konserwatorskim trwającym średnio cztery lata, przy równo
czesnym przekazywaniu do użytku 3-5 budynków rocznie, należy 
założyć, że proces rewaloryzacji, przy najbardziej optymistycznych 
prognozach, potrwa od 30 do 50 lat...
A trzeba pamiętać również i o tym, że obiekty dzisiaj realizowane za 
kilkanaście lat trzeba będzie ponownie objąć pracami konserwator
skimi.

Mgr JAN ZOBOLEWICZ 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Toruniu

Pytanie ogranicza problematykę konserwatorską do Torunia. Wyróż
nienie to ma swoje uzasadnienie ze względu na relatywnie wysokie 
wartości zabytkowe, jakie ten zespół reprezentuje. Konserwatorowi 
zabytków trudno jednak oderwać się od zagadnień ochrony innych 
zespołów staromiejskich, przede wszystkim tych najcenniejszych w 
naszym województwie. Wynika to z całokształtu zagadnień dotyczą
cych ochrony zabytków w zespołach staromiejskich, gdzie warunki i 
problematyka konserwatorska są podobne, o ile nie takie same. 
Różnice dotyczą skali zjawiska, natomiast mechanizm działania jest 
identyczny.
Warto przypomnieć, że ochrona zabytków, mimo że jako dyscyplina 
pozostaje w sferze kultury, jest działaniem gospodarczym o wymier
nych efektach, którego uwarunkowania i możliwości wynikają z moż
liwości gospodarki narodowej. Podkreślenie to jest istotne, gdyż 
przyszłość zabytków Torunia należy rozpatrywać w kontekście ogól
nego rozwoju możliwości ochrony zabytków na terenie całego kraju. 
Żeby nie popaść w całkowite wizjonerstwo w oderwaniu od danych 
wyjściowych, pozwolę sobie przedstawić własny pogląd na stan tej 
dyscypliny w przyszłości, wychodząc z realiów dzisiejszych.
Z dwóch możliwości widzenia przyszłości opowiadam się za wizją 
optymistyczną. Co więc będzie działo się w dziedzinie ratowania i 
ochrony zabytków w nieokreślonej bliżej przyszłości? Otóż zgodnie 
z rozwojem społeczno-gospodarczym i utrwaleniem się efektów re
formy umocnią się następujące warunki:
1) szeroka dyspozycja środkami budżetowymi i trwałymi, jako ele
mentami dochodu w terenie, przez samorządną władzę lokalną (w 
miastach władze komunalne);
2) nie ograniczane, zgodne z zapotrzebowaniem możliwości wyko
nawcze w zakresie remontów i tradycyjnego budownictwa (przedsię
biorstwa, spółdzielnie, prywatne ekipy wykonawcze, spółki);
3) produkcja i ogólna dostępność materiałów budowlanych, przede 

wszystkim elementów podstawowych i tradycyjnych (cegła, dachó
wka, farby, itp.); likwidacja „rozdzielnictwa”;
4) konkurencja wykonawcza powodująca wysoką jakość prac przy 
optymalnie niskich kosztach; eliminacja monopolu stwarzającego 
negatywne efekty jakościowe i ekonomiczne;
5) odtworzenie ekonomicznych możliwości właścicieli obiektów za
bytkowych (zagadnienie dochodów z nieruchomości, czynsze, kre
dyty, subwencje);
6) remont starej substancji stanie się opłacalny; uzależnienie (przez 
specjalne opodatkowanie) możliwości budowy nowych obiektów w 
sytuacji nieremontowania istniejących zasobów;
7) optymalizacja udziałów konserwatorskich i zwiększona dyspozy
cja specjalistycznym wykonawstwem; duży udział innych inwesto
rów na rzecz remontów konserwatorskich;
8) konsekwentne i codzienne przestrzeganie prawa przez właścicie
li obiektów i decydentów - nie tylko przepisów o ochronie dóbr kul
tury, ale także współdziałających, jak prawo budowlane, przepisy o 
planowaniu przestrzennym, przepisy porządkowe, egzekwowanie 
kar, itp.;
9) traktowanie rewaloryzacji miast jako procesu interdyscyplinarne
go, a nie wydzielonego zadania resortu kultury.

Wizja Torunia po przeprowadzonej nawet częściowo rewaloryzacji i 
konserwacji najcenniejszych obiektów przedstawia się następują
co:
Spora część zasobów architektonicznych zostaje wyremontowana, 
pozostałe utrzymywane są w ramach interwencji bieżących do czasu 
podjęcia remontów kapitalnych. Proces dekapitalizacji i niszczenia 
zostaje powstrzymany.
Najcenniejsze obiekty w liczbie kilkudziesięciu (łącznie z dotychczas 
konserwowanymi) przeszły proces remontowo-konserwatorski. W 
dużej mierze pełnią one funkcje związane z kulturą, nauką i sztuką, a 
także jako zaplecze turystyczne (obsługa, atrakcje). Zrealizowano już 
dawno będące w toku i planowane w 1984 r. programy konserwator
skie. Proces rewaloryzacji jako ciągły nadal jest w toku. Rocznie pra
cami obejmuje się 25-30 obiektów. Daleko posunięta sanacja zabu
dowy oficynowej w kwartałach. Wykonano zaplanowane na przeło
mie lat 1979-1980 realizacje w zakresie infrastruktury technicznej, 
umożliwiające rozwinięcie programów rewaloryzacyjnych. Do naj
ważniejszych należy ciepłownictwo z dala czynne. Zlikwidowano 
znaczną część kotłowni lokalnych i składów opału. Wyeliminowano 
tym samym dowozy opału i wywóz żużlu. Znacznemu ograniczeniu 
uległa komunikacja kołowa w zespole staromiejskim. Wykonano 
specjalnie zaprojektowane ciągi piesze, nawierzchnie, itd. Zespół 
staromiejski przeszedł daleko idące przeobrażenia funkcjonalne w 
zakresie handlu i usług. Przeprowadzono kompleksowe prace kon
serwatorskie i porządkowe obrzeża zespołu (fosy, zespół obronny). 
Wieloletnie programy archeologiczne pozwoliły uzyskać wiele infor
macji dotyczących problematyki badań nad przeszłością Torunia.

★ ★ ★

Z pytaniem o przyszłość zabytków Torunia redakcja zwró
ciła się pisemnie do dziewięciu adresatów, którzy w taki 
lub Inny sposób - z racji zawodu czy zajmowanych stano
wisk - mogą decydować o zabytkach miasta. Ku naszemu 
zaskoczeniu nie otrzymaliśmy odpowiedzi od: dyrektora 
Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, przedstawicieli In
stytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK - prof. 
Wiesława Domasłowskiego i doc. Mariana Arszyńskiego, 
a także od członków Towarzystwa Miłośników Torunia. 
Czyżby brak zainteresowania losami swojego miasta?!
Tę lukę postanowiliśmy wypełnić na miejscu, zadając to 
samo pytanie przypadkowo spotkanym mieszkańcom To
runia. W ten sposób powstał materiał, który zatytułowali
śmy:
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malowania elewacji. Uważam, że odnowiony Toruń 
mógłby przynieść bardzo dużo korzyści m.ln. dzięki 
zagranicznym turystom, którzy zasililiby miejską 
kasę dewizami. Mam nadzieję, że społeczeństwo 
Torunia nie da zmarnować swojego Starego Mia
sta”.
W restauracji schludnie, czysto, czerwień obrusów na 
stolikach kontrastuje z ciemnym drewnem. I bardzo, 
bardzo drogo... Przy kawie przeczekujemy deszcz.

Twarze miasta

Wracamy na ul. Szeroką. Ma rację nasza pierwsza roz
mówczyni. Ulice: Żeglarska, Łazienna, Ciasna, Mosto
wa, a na każdej można „w ciemno" założyć się, co kry- 
je za sobą odnowiona elewacja danego budynku. 
Wyszło słońce i właśnie oświetliło odnowione ceglane 
szczyty gotyckiej kamienicy przy ul. Łaziennej. Wcho
dzimy do środka. Smród, ciemno, skrzypiące drewnia-

Ulica Szeroka, godzina ósma 
rano, deszcz. Szare, odrapane 
mury kamienic, szara, błotnista 
nawierzchnia, ciemne, cuchnące 
wnętrza bram. Ludzie spieszą do 
pracy, przed niektórymi sklepami 

ustawiają się w kolejkach. Przy ogrodzonym drewnia
nym płotem remontowanym domu kręci się sennie kil
ku robotników. Ulica Szeroka - to toruński deptak, bez
ruchu kołowego, z licznymi sklepami, zawsze wypeł
niony ludźmi. Stała się ona, obok rynku, wizytówką 
miasta i już dawno jej zabudowa powinna być odno
wiona.
Nie jest to najlepsza pora na rozmowy z nieznajomymi 
ludźmi, ale ryzykujemy. Idzie dziewczyna, około dwu
dziestu lat, jak się później okazało studentka UMK. 
„Czy mogłaby pani odpowiedzieć, jak widzi przyszłość 
tych zabytkowych budowli, wśród których stoimy?" 
„Mogę odpowiedzieć. Po prostu niedługo Ich nie 
będzie, rozpadną się przede wszystkim od tyłu, bo
wiem w Toruniu remontuje się wyłącznie fasady za
bytkowych kamienic. Wystarczy zresztą przejść się 
po podwórkach... ”
„A co trzeba, według pani, zrobić, żeby przetrwały?" 
„Żeby zabytki mogły przetrwać, niezwykle ważne 
jest Ich odpowiednie zagospodarowanie. Obecnie 
na toruńskim Starym Mieście jest bardzo duże za
ludnienie, co wpływa na szybką eksploatację zabu
dowy, a poza tym po remoncie każdy obiekt zabyt
kowy winien mleć takiego właściciela, który byłby 
zainteresowany prawidłowym jego użytkowaniem, 
żeby dbał o każdy detal”.

Deszcz coraz większy. Ulicą Żeglarską idziemy w kie
runku hotelu-restauracji „Zajazd Staropolski". Zajmuje 
dwie kamienice odbudowane z wojennych zniszczeń. 
Szatniarz (ok. 40 lat) widzi magnetofon i pyta, czy jeste
śmy z radia. Korzystamy z nawiązania rozmowy. „Ten 
hotel to przykład, jak powinny być remontowane 
inne zabytki Torunia - mówi - Trzeba je ratować 
znacznie aktywniej. Choć na rynku stoi już puszka 
na datki na Ich odnawianie, a urząd miejski podjął 
decyzję, że mogą być tworzone specjalne fundacje 
na remonty zabytków - wszystko to jednak mało. 
Stary budynek wymaga całkowitego remontu i wpro
wadzenia nowoczesnych Instalacji, a nie tylko od

(rys. M. Tabaka)

ne schody wyżłobione przez tysiące stóp, na suficie 
brudna i odrapana polichromia odsłonięta w czasie 
odnawiania kamienicy. Podwórko o powierzchni kilku 
metrów miałoby swój egzotyczny urok, gdyby nie... 
śmiecie, tynk schodzący płatami z kamienicy i jej ofi
cyny oraz czający się w narożnikach grzyb. Brrr..., ale 
to też jest Toruń. Jak widzą to mieszkańcy Starego 
Miasta?
Mężczyzna (ok. 30 I.): „Nic mnie to nie obchodzi”.
Nauczyciel (I. 52): „Jeżeli zabytki będą dalej tak opie
szale rewaloryzowane - wszystko się zawali. Mie
szkam w takim zabytkowym budynku I od 20 lat ubie
gamy się, aby naprawiono nam dach, który przecie
ka, a woda sączy się już do parteru. Przychodziły 
różne komisje, wydawały decyzje reperacji i nikt do 

13



dziś nie interesuje się ani warunkami naszego życia, 
ani stanem zabytkowej kamienicy. Tak samo dzieje 
się z innymi domami. Jeśli zaś już dochodzi do re
montów, to najpierw robi się fasady kamienic, ma
chając ręką na resztę. I to jet cała tragedia Starego 
Miasta, podobnie jak to, że nie ma zwyczaju stałego 
nadzorowania i zabezpieczania wszystkich obie
któw”.
Emeryt (I. 74):„Jestem starym toruniakiem i uważam, 
że Toruń jest dobrze konserwowany. Widać troskę o 
zabytki, odnawia się je i zabezpiecza. W czasie kry
zysu nie można wymagać za dużo. Jestem dobrej 
myśli”.
Ekspedientka (I. 56): „Nie najlepiej widzę przyszłość 
zabytków Torunia. Zaraz po wojnie Toruń wyglądał 
znacznie lepiej niż dzisiaj - było czyściej, więcej zie
leni, po prostu ładniej. Czuło się rękę dobrego gos
podarza, a teraz tego nie ma. Chcę dodać, że ko
cham to miasto, jego kościoły, kamienice, każdy za
kątek. Już czas, żeby to wszystko było naprawdę 
piękne”.
Kobieta bez'zawodu (I. 50): „Mieszkam w starym bu
downictwie i jestem z tego bardzo zadowolona. Są
dzę, że w przyszłości będzie pięknie, a teraz jest jak 
jest...”
Rzemieślnik (I. 30): „Nie wyobrażam sobie Torunia 
bez zabytków, a obecnie bardzo dużo wskazuje na 
to, że z każdym następnym rokiem będzie ich mniej. 
Poza tym zabytki powinny być tak utrzymywane, 
żeby człowiek w kontakcie z nimi czuł się po prostu 
fajnie”.
Musimy niestety przerwać rozmowy. O dwunastej je
steśmy umówieni ze znajomym dziennikarzem, który 
ma nam pokazać jeszcze inny Toruń. Wsiadamy do 

„malucha” i ulicami Odrodzenia, Przy Kaszowniku, 
Grudziądzką jedziemy w kierunku północnym. Jakby 
było już poza miastem - coraz mniej zwarta zabudowa, 
fabryki, pola, wysypiska śmieci. „To tam” - wskazuje 
dziennikarz. Wjeżdżamy w wysypaną żwirem drogę, 
przy zakręcie stoi jakaś kryta papą szopa, a na niej 
duży napis wykonany białą farbą: ZAKLĘTY ŚWIAT, 
zaś po obu stronach drogi - autentyczne slumsy. „W 
nocy lepiej tu nie wchodzić. Taką opinię ma to kilku
tysięczne osiedle - mówi dziennikarz. Nazywa się 
„Dębowa Góra”, bo rozłożone jest przy ul. Pod Dę
bową Górą. Warto przy tej okazji zastanowić się, co 
jest w Toruniu zabytkiem, a co nie jest. Zabytkowe 
ramy miasta znacznie już wyszły poza dawne mury 
miejskie - to jest jasne, a to co tu widzimy ma zabyt
kowy charakter bardziej socjologiczny niż architek
toniczny. Osiedle to powstało w latach dwudzie
stych naszego stulecia z przeznaczeniem dla bezro
botnych. Istnieje do dzisiaj i mimo zapewnień władz 
oraz informacji w przewodnikach, że zostanie zlikwi
dowane do 1985 r. rozwija się dalej w formie typo
wych parterowych slumsów: trochę z cegły, trochę z 
drewna, a także z dykty. Jednocześnie w tych nie
ludzkich warunkach bytowania wytworzyły się au
tentyczne więzi kulturowe i społeczne. Nie potrafię 
powiedzieć, co powinno stać się z „Dębową Górą”, 
ale sprawa wymaga jak najszybszego rozwiązania, a 
rozwiązując ją trzeba brać pod uwagę ten właśnie 
aspekt socjologiczno-kulturalny”.
Z ulgą wyjeżdżamy z „zaklętego świata”. Przed nami 
nowa dzielnica - Rubinkowo I. Jak zwykle w osiedlach 
tego typu - betonowy standard. Tu żegnamy się, ale 
jeszcze zadajemy „nasze” pytanie. „Powiem krótko: 
zbyt powoli trwa proces rewaloryzacji. Przed roczni-
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cą kopernikańską fundusze zostały zużytkowane 
prawie wyłącznie na remonty elewacji, dziś nastał 
już czas, aby zająć się także podwórkami...”
Pod pozostałości krzyżackiego zamku jedziemy tak
sówką. Kierowca, lat 36, mieszka na którymś z kolej
nych „Rubinkowów” i chętnie z nami rozmawia: „Są
dzę, że Stare Miasto przetrwa, bowiem zabytki jakoś 
tam się trzymają. Niepotrzebnie tylko wyrzuca się z 
tego rejonu taksówki, które powinny dojeżdżać do 
centrum, gdzie są sklepy, kawiarnie, kluby. Ale po
wiem szczerze: osobiście wolę jeździć i chodzić po 
Starym Mieście niż np. po Rubinkowie”.
Przy zamku, przy ul. Podmurnej kilka domów otoczo
nych rusztowaniami. Z tablic można dowiedzieć się, że 
kamienice odnawiane są przez PKZ-ty dla różnych in
stytucji na zlecenie wojewódzkiego lub miejskiego 
konserwatora zabytków. Tą ulicą wracamy na Łazien
ną. Wchodzimy do restauracji „Pod Kotwicą”. „Jak w 
Pradze czeskiej"-zauważa któryś z nas. Rzeczywiście 
- ciemne drewniane stoły, ławy i zydle, w oknach witra
że, w lokalu nastrojowo i swojsko. Może konkurować z 
każdą praską knajpką. Oby tylko nikomu nie przyszło 
do głowy coś tu „ulepszać”! Trzeba dodać, że dobry 
obiad kosztuje tu trzykrotnie taniej niż w restauracjach 
hotelowych.
Wędrujemy teraz w kierunku rynku. Przed domem na 
ul. Św. Jana bawi się czternastoletni chłopak. Począt
kowo jest speszony, ale potem oswaja się z magneto
fonem: „Chciałbym, żeby wszystko było nie takie 
brudne, ale kolorowe, jak na obrazkach w mu
zeum...”
Na staromiejskim rynku pełno ludzi. Zagadujemy jesz
cze trzy osoby.
Urzędniczka (I. 24): „Sądzę, że na przykład za pięć lat 
Toruń będzie jeszcze brzydszy i bardziej zaniedba
ny. Dotychczas - w ramach kolejnych rocznic zwią
zanych z miastem - zabytki były odnawiane tylko z 
zewnątrz, ale już i te budowle wymagają następnego 
remontu. Oczywiście odnawianie Torunia wiąże się z 
dużymi pieniędzmi, a tych nie mamy. To chyba nie 
zależy od prezydenta miasta, nie wiem jednak od 
kogo. Uważam, że młodzi ludzie mogą pomóc przy 
odnowie Starego Miasta, np. przez prace społeczne 
pod nadzorem fachowców czy przez utworzenie 
specjalnego funduszu”.
Student (I. 19): „Wszystko zależy od możliwości fi
nansowych”.

Mężczyzna (ok. 40 I ): „Stare Miasto powinno być w 
całej krasie”.
Godzina ósma wieczorem. Sklepy pozamykane, na uli
cach ciemno i pusto, coraz puściej. Jeszcze trwa ostat
ni seans w kinach, do klubu „Azyl” przy ul. Kopernika 
(niegdyś była tu wspaniale urządzona piwiarnia!) 
wstęp tylko „za legitymacją”. O tej porze wojewódzki 
Toruń lat osiemdziesiątych niczym nie różni się od 
powiatowego sprzed roku 1975.
Pora na podsumowanie. Cieszy, że większość pyta
nych mieszkańców Torunia (i to ludzi młodych!) kryty
kuje obecny stan rzeczy, że wielu nie uchyla się przed 
udzielaniem rad i wskazówek, jak ratować miasto. Ale 
są także ludzie, którzy nie widzą niszczejącego Toru
nia. Obojętność? Przyzwyczajenie? Nie wiemy, ale wy- 
daje nam się, że tacy mieszkańcy, którym „wszędzie

(rys. M. Tabaka)

dobrze, byle mieć kawałek dachu nad głową”, są w 
każdym mieście. Na szczęście w zdecydowanej mniej
szości. A ze wszystkich wypowiedzi utkwiło nam w 
pamięci lapidarne zwierzenie chłopca z ul. Św. Jana, 
który po prostu chce „żeby było kolorowo"...
Techniczna agonia zabudowy starego Torunia jest fak
tem, choćby fasady kamienic były najbardziej koloro
we. Z wyliczeń fachowców wynika, że przy dobrych 
układach rewaloryzacja potrwa 30-50 lat, czyli wejdzie 
w wiek XXI. Nie łudźmy się jednak „dobrymi układa
mi”: najbliższe toruńskie jubileusze - to 800-lecie mia
sta w 2033 r. i 500-lecie śmierci Kopernika w roku 2043. 
Obliczmy lepiej, przez ile jeszcze lat będzie można 
mieszkać na Starym Mieście bez obawy kalectwa czy 
śmierci i na kiedy należy przygotować odpowiednią 
liczbę mieszkań dla przeprowadzanych mieszkań
ców...
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Marek Domagalski

Toruńska szkoła 
konserwatorów

Doskonalenie metod i techniki konserwacji za
bytków oraz kształcenie specjalistów w tym za
kresie ma dla ochrony dziedzictwa kulturowego 
znaczenie zasadnicze. Liczba konserwatorów i 
ich umiejętności zawodowe to - obok rozwią
zań systemowych, organizacyjno-prawnych i 
wsparcia społecznego - czynnik decydujący o 

stanie i przyszłości naszych dóbr kultury. Chociaż z tych zależności zdawano 
sobie sprawę od dawna, historia instytucjonalnego szkolnictwa konserwator
skiego w Polsce nie jest długa. U jej początków legła działalność prof, dra 
Jerzego Remera (zob. „Spotkania z zabytkami", 1977), twórcy pojęcia „zabyt- 
koznawstwo i konserwatorstwo" jako autonomicznej dyscypliny naukowej'. 
Jego dążenia do zorganizowania uniwersyteckiego studium konserwatorstwa 
nie dały jednak rezultatów, zdołał tylko w końcu lat dwudziestych wprowadzić 
(wraz z arch. Juliuszem Kłosem) wykłady i ćwiczenia z zabytkoznawstwa i kon
serwatorstwa w katedrach historii sztuki Uniwersytetów: Warszawskiego i Ste
fana Batorego w Wilnie. Po drugiej wojnie światowej prof. Remer wraz z dużą 
grupą repatriowanych profesorów wileńskich (i nieco mniejszą lwowskich) 
znalazł się w Toruniu, gdzie na mocy Uchwały Rady Państwa z 24 sierpnia
1945 r. powstał Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W roku akademickim 1945/
1946 prof, dr Ludwik Kolankowski, pierwszy rektor UMK, powołał na Wydziale 
Sztuk Pięknych - Katedrę Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa; prof. Remer 
(bezpośredni „sprawca") mianowany został jej kierownikiem. Katedrę tę wypa
da uznać za pierwsze w Polsce stacjonarne, akademickie studium ochrony i 
konserwacji zabytków, mimo znacznych różnic zdań na ten temat wśród 
przedstawicieli innych uczelni artystycznych2. Podobnie jak cafe nasze szkol
nictwo wyższe, Katedra przeżywała liczne zmiany organizacyjne i programowe, 
ostatecznie w 1969 r. została przekształcona w Instytut Zabytkoznawstwa i 
Konserwatorstwa i pod taką nazwą pracuje do dziś. Przyjrzyjmy się bliżej tej 
placówce, harmonijnie łączącej działalność naukowo-badawczą z dydaktyką i 
realizacjami konserwatorskimi.
Działa nadal w ramach Wydziału Sztuk Pięknych UMK, mieści się w gmachu 
przy ul. Sienkiewicza 30/32, dyrektorem jest obecnie prof, dr hab. Wiesław 
Domasłowski. W 7 zakładach badawczych Instytutu zatrudnionych jest niemal 
100 pracowników naukowych, w tym 9 profesorów i docentów (są to: Marian 
Arszyński, Zbigniew Brochwicz, Wiesław Domasłowski, Jerzy Frycz, Wojciech 
Kalinowski, Janusz Kębłowski, Marian Kutzner, Jerzy Z. Łoziński, Maria Roz- 
nerska, Alicja Strzelczyk i Zygmunt Ważbiński). Wśród młodszej kadry zwraca 
uwagę duża liczba przedstawicieli nauk przyrodniczych - chemików, przede 
wszystkim zaś fizyków i mikrobiologów. Prace badawcze i działalność dydak
tyczna koncentrują się na technikach i technologiach konserwatorskich we
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wszystkich aspektach oraz historii, teorii i organizacji ochrony zabytków (rów
nież muzealnictwa i kolekcjonerstwa).
Prowadzone są badania i wykłady na temat architektury i urbanistyki historycz
nych zespołów miejskich i ich rewaloryzacji (zwłaszcza na Pomorzu, Warmii, 
Mazurach i Śląsku), studiuje się historyczne techniki i warsztaty budowlane. 
Jak widać, „...działalność naukowa jest bardzo różnorodna. Ale dzięki niej 
dzieło sztuki, które jest głównym przedmiotem badań, może być analizowane 
wszechstronnie, tak pod względem form, treści i funkcji, jak i w aspekcie właś
ciwej mu substancji materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej charak
teru i przyczyn zniszczenia oraz sposobów ochrony, zabezpieczeń, utrwalenia 
czy wzmocnienia”3. Wiele rozwiązań toruńskich naukowców znalazło trwałe 
zastosowanie w praktyce, stanowiąc znaczący wkład w rozwój konserwators
twa w Polsce i na świecie. Trzeba wymienić tu zwłaszcza osiągnięcia w rato
waniu zabytków z kamienia i drewna oraz witraży.
Prekursorskie w skali światowej chemiczne usuwanie nawarstwień (za pomo
cą roztworów kwasów), uzupełnianie ubytków zaprawami z tworzyw sztucz
nych i wreszcie strukturalne wzmacnianie kamienia - umożliwiają komplekso
wą konserwację obiektów in situ, skuteczną i bez szkodliwych skutków ubocz
nych. Metodę tę zastosowano m.in. w konserwacji romańskiego portalu koś
cioła Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, przy rekonstrukcji pilastrów Kaplicy 
Zygmuntowskiej na Wawelu i przy wielu innych zabytkach w kraju i za granicą. 
Opracowaną w Instytucie metodę wzmacniania zniszczonego drewna za po
mocą roztworów żywic sztucznych wykorzystano m.in. do ratowania zniszczo
nych powodzią malowanych na drewnie średniowiecznych obrazów florenc
kich. Najstarsze, najcenniejsze witraże konserwuje się dziś na całym świecie 
przy użyciu opracowanej w Toruniu metody wzmacniania szkła polimetakryla
nem metylu. Znaczne osiągnięcia mają także naukowcy toruńscy w konserwa
cji papieru, pergaminu i skóry, w identyfikacji spoiw, barwników i zapraw oraz 
w zwalczaniu czynników powodujących ich destrukcję.
Instytut publikuje własny periodyk pt. „Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo", 
wydawany w ramach serii „Acta Universitatis Nicolai Copernici”; dotychczas 
ukazało się 9 zeszytów. Rada Naukowa Instytutu ma prawo nadawania stopnia 
doktora nauk humanistycznych w dziedzinie ochrony i konserwacji zabyt
ków.
Przyszli konserwatorzy i zabytkoznawcy kształcą się w trzech specjalnościach 
praktycznych (konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej, 
papieru i skóry, elementów i detali architektonicznych) oraz dwóch teoretycz
nych (konserwatorstwo - przygotowujące do prac badawczo-projektowych i 
dokumentacyjnych oraz muzealnictwo artystyczno-historyczne). Wybór spe
cjalizacji następuje już po pierwszym roku studiów, które trwają pięć lat. Egza
miny wstępne (z chemii, historii, wiedzy o sztuce i z języka obcego) - na kie
runki praktyczne poprzedza sprawdzian zdolności rysunkowych kandydatów 

. (szczegóły każdego roku publikuje Informator dla kandydatów...}. Jak dotych
czas, limit przyjęć na I rok studiów - to 20 miejsc na kierunkach praktycznych i 
15 na teoretycznych Zazwyczaj o jedno miejsce ubiega się około 4-5 kandy
datów. Prowadzone są także czteroletnie studia zaoczne dla techników budo
wlanych zatrudnionych w PP PKZ; w roku akademickim 1984/1985 zostały 
wznowione dwuletnie studia podyplomowe (o kierunkach: muzealnictwo i 
konserwatorstwo) dla absolwentów innych wyższych uczelni zatrudnionych w 
muzeach i instytucjach pokrewnylch.
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK prowadzi szeroką współ
pracę z innymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi; przypomnijmy, że 
kształceniem w zakresie konserwacji zabytków ruchomych zajmują się Wy
działy Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie, z kolei 
na Wydziałach Architektury Politechnik istnieją studia podyplomowe w zakre
sie konserwacji i ochrony architektury i urbanistyki.
W 1985 r. zasłużona dla ratowania i ochrony naszych zabytków placówka 
toruńska obchodzić będzie czterdziestolecie działalności. A więc - Vivat Aca
demia! Vivat Professores!

Marek Domagalski

1. Zob. J. Remer, Geneza i problematyka nowej dyscypliny - zabyt
koznawstwo i konserwatorstwo, i inne prace metodologiczne, (w:) 
Studia z muzealnictwa i konserwatorstwa. Wybór prac, Warszawa 
1976, t. II, cz. II.
2. Zob. np. W. Ślesiński, Szkolnictwo konserwatorskie w Polsce. 
Dorobek, stan obecny, kierunki rozwoju. „Ochrona Zabytków", nr 3- 
4, 1982, s. 164.
3. W. Domasłowski, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
UMK w Toruniu, (w:) Konserwacja dzieł sztuki w Polsce Ludowej, 
Warszawa 1979, s. 8. »•
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Maciej Rydel

„Jam dwór polski...” (2)

Dwory 
alkierzowe

1. Dwór z potowy XVII w., rozebrany ok. 1930 r., w Kromołowie, woj. katowickie 
(stan przed 1914 r.)

Do najciekawszych typów dworów, bardzo charakterystycz
nych dla polskiego krajobrazu od XVII do XIX w., należą dwo
ry alkierzowe. Nazywać nimi będziemy dwory nieobronne, 
mające dwa lub cztery czworoboczne narożniki, występujące 
z korpusu budynku i nakryte osobnymi dachami.
Obok nazwy „alkierz” występują o tym samym znaczeniu: 
narożnica, bojnica, bokówka. Równocześnie - jak pisał W. 
Łoziński (Życie polskie w dawnych wiekach) - „alkierz - bar
dzo długo, bo aż w głąb XVII wieku oznaczał izbę narożną, 
która zamykała przestrzał pokojów, a ujęta była ścianami 
wykusza, albo w ogóle tej części domu, która wysuwała się 
czy to na rogach, czy też z boków budowania na przód i 
tworzyła rodzaj wyskoku..." Słowo „alkierz” wywodzi się 
prawdopodobnie od starofrancuskiego „arquiere”, gdzie o- 
znaczało miejsce dla łuczników. W języku niemieckim w po
staci „erker", a w czeskim „arker” oznacza narożne pomiesz
czenie. Stąd też pewnie trafiło to określenie do języka pol
skiego.
W wielu źródłach podkreślane jest bardzo częste występo
wanie alkierzy w dworach polskich XVII—XIX w. i aż dziw, że 
na ich temat nie ma w zasadzie szczegółowych opracowań. 
Większą uwagę na ten typowo polski rodzaj parterowej sie
dziby właściciela ziemskiego zwrócili: Z. Gloger, K. Mokło- 
wski i F. Markowski1.
Alkierze, takie o jakich będzie tu mowa, a więc z mieszkalny
mi pomieszczeniami, wywodzą się z obronnych wież (baszt) 
budowanych na czterech rogach dworów w XIII—XVI w. (a być 
może i wcześniej). Wieże te pozwalały razić napastnika, który 
przedostał się w bezpośrednie sąsiedztwo dworu, pokona
wszy urządzenia obronne zewnętrzne - fosę, ostrokół czy 
bramę.
Średniowieczne baszty narożne przy na ogół drewnianych 
dworach wysunięte były z korpusu budynku dla powiększe
nia pola rażenia albo stanowiły nawet osobne budowle połą
czone z dworem naziemnym lub podziemnym korytarzem. 
Nie były to pomieszczenia mieszkalne, służyły do obrony i 
ewentualnie przechowywania broni. Wieże obronne wystę
powały oczywiście również w większych budowlach - zam
kach i pałacach.
Do naszych czasów nie dotrwał ani jeden przykład obronne
go dworu drewnianego, natomiast z murowanych pięknym 
przykładem budowli z narożnymi wieżyczkami jest dwór w 
Szymbarku (województwo nowosądeckie) wzniesiony w 
pierwszej połowie XVI w. (zob. „Spotkania z zabytkami”, nr

3 (17) - 1984). Z tego samego okresu pochodzi bardzo cie
kawy zameczek w Drzewicy, który na narożnikach ma cztery 
wieże obronne, a budynek mieszkalny wewnątrz'dziedzińca 
posiada dwa alkierze.
W wieku XVII obronne wieże w pałacach i dworach stopnio
wo przekształcają się w alkierze mieszkalne. Mamy jeszcze 
przykłady typowo obronnych baszt narożnych budowanych 
na początku XVII w. (np. w Gojcieniszkach koło Lidy), ale 
równocześnie pojawiają się już alkierze z komnatami we
wnątrz. Formę przejściową od układu obronnego do mie
szkalnego dworskich narożnic zaobserwować możemy w 
dworze w Kiomołowie (województwo katowickie), zbudowa
nym około połowy XVII w., a także w Skotnikach (wojewódz
two tarnobrzeskie), gdzie w czterech narożnicach znajdują 
się dość obszerne komnaty mieszkalne, choć grubość mu
rów wyraźnie wskazuje na ich obronny charakter. Dwór ten 
miał kilkakrotnie przebudowywany korpus główny, podczas 
gdy narożnice pozostały w pierwotnym kształcie, jedynie ze 
zmienionymi otworami okiennymi.
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że istnieją sporne poglądy 
na temat genezy dworów alkierzowych. Jedni chcą - tak jak 
wskazujemy wyżej - wywieść je od narożnych wież obron
nych, drudzy widzą w dworach alkierzowych naśladownictwo 
pałaców budowanych według „importowanych” wzorów wło
skich, zwłaszcza Sebastiana Serlia z pierwszej połowy XVI w. 
I jedni, i drudzy mają rację, tyle że w odniesieniu do różnych 
dworów. Niektóre bogatsze dwory budowane byty na pod
stawie projektów znanych architektów, a ci niewątpliwie czer
pali z wzorników Serlia. Przykładem może tu być wersja dwo
ru przed przebudową (a właściwie rozbudową po 1683 r.) w 
Wilanowie; dzisiejszy pałac wilanowski był pierwotnie pięk
nym przykładem dworu alkierzowego (parterowego), zapro
jektowanego przez Augusta Locci około 1680 r.2 Podobnie 
ma się sprawa np. z dworem w Wilkowicach, zaprojektowa
nym przez Jakuba Kubickiego w końcu wieku XVIII (zob. 
„Spotkania z zabytkami”, nr 3(17) - 1984). Trudno byłoby 
natomiast takie „importowane” pochodzenie przypisać 
skromnym dworkom rozsianym po całej Rzeczypospolitej, 
których budowniczowie zapewne w ogóle nie słyszeli o Ser- 
liu.
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Potwierdzeniem tezy o rodzimym pochodzeniu alkierzy i 
przekształcaniu się w nie wież obronnych są parterowe dwo
ry z piętrowymi narożnicami np. w Kluczewsku (województwo 
kieleckie), Ciepielowie (województwo radomskie) czy Manio
wach (województwo nowosądeckie)3; ten ostatni, mocno 
przebudowany istnieje do dziś (zob. „Spotkania z zabytka
mi”, nr 8 - 1981), dwa pozostałe zostały zdewastowane i

5

2. Plan dworu z potowy XVII w. 
w Skotnikach, woj. tarnobrze
skie
3. Plan patacu wedtug Seba
stiana Serlia z ok. 1540 r.
4. Plan głównego korpusu 
dworu w Wilanowie przed ro
zbudową (wg A. Mitobędzki, 
Komentarz do Krótkiej nauki 
budowniczej dworów, pałaców 
i zamków podług nieba i zwy
czaju polskiego, Wroclaw 
1957)
5. Dwór w Kluczewsku, woj. 
kieleckie (stan przed 1939 r.)
6. Jeden z alkierzy dworu ,z 
końca XVII w. w Wielogtowach, 
woj. nowosądeckie (stan w 
1981 r.)
7. Dwór z XVII w. w Czarnoży
łach, woj. sieradzkie (wg rys. w 
„Tygodniku Ilustrowanym", 
1860)
8. Dwór z końca XVII w. w 
Smardzewie, woj. sieradzkie 
(wg rys. w „Tygodniku Ilustro
wanym", 1872)

rozebrane w latach sześćdziesiątych - ich piętrowe narożni
ce pochodziły z XVII w., korpusy zaś (podobnie jak w Skot
nikach) zostały w XVIII w. przebudowane.
Najstarszym drewnianym dworem alkierzowym, zachowa
nym do dziś, jest dwór w Wielogtowach (województwo no
wosądeckie). Niestety, po przebudowie dokonanej w XIX w. 
pozostały mu tylko dwa z pierwotnych czterech alkierzy. Zbu
dowany prawdopodobnie w czwartej ćwierci XVII w., ma ła
many, „polski” dach nad korpusem głównym i namiotowe 
daszki o podwójnym łamaniu (sic!) nad alkierzami.
Z XVII w. pochodzą słynne, choć znane tylko z ilustracji i opi
sów, drewniane dwory alkierzowe w Czarnożyłach i Smąr- 
dzewie (obydwa w województwie sieradzkim). Są one dobry
mi przykładami sarmackiej siedziby, mającej służyć wygod
nemu życiu w zaciszu, ale i będącej symbolem ówczesnego 
smaku „wykwintnego, a zarazem prostego i majestatyczne
go”. Charakterystyczne dla ducha epoki są widoczne cebu- 
laste daszki nad alkierzami dworu w Czarnożyłach. Podobne 
możemy oglądać już tylko w dworze w Jasionnej (też woje
wództwo sieradzkie), późniejszym, bo z 1752 r., ale z pewny
mi zmianami zachowanym do dziś. Reporter „Tygodnika Ilu
strowanego" tak opisuje dwór w Czarnożyłach w roku 1860 
(nr 64): „Oddzielony od traktu fossą murowaną, opatrzoną 
dwiema bramami, ukryty w cieniu odwiecznych kasztanów, 
mając przed sobą obszerny dziedziniec, stoi wielki dworzec
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9. Dwór z drugiej potowy XVII w., ro
zbudowany w XVIII w., w Sosnowicy, 
woj. chełmskie (wg Wieś i Miastecz
ko. 1916)
10. Plan dworu sprzed 1655 r. w Ko- 
walewszczyźnie, woj. białostockie, 
sporządzony w 1869 r. przez Z. Glo
gera
11. Dwór z 1755 r. w Sadowiu, woj. 
tarnobrzeskie (kopia rysunku z 1876 
r.)
12. Fasada i plan dworu z 1752 r. w 
Świdniku, woj. nowosądeckie (wg F. 
Markowski, Polskie dwory zwyczajne 
i obronne XVI-XIX w., Lwów 1935)
13. Dwór z 1757 r. w Ożarowie, woj. 
sieradzkie (stan z ok. 1900 r.)
14.15. Dwór z XVII lub XVIII w. w Sali
nie, woj. gdańskie: widok od frontu
(14) i plan z okresu powstania dworu
(15)

12

czarnożylski, w długi czworokąt zbudowany z modrzewia. Na 
czterech jego rogach wżnoszą się równie czworokątne przy
stawki, w kształcie jakoby bastyoników, równej jednak ze 
ścianami dworca wysokości, a każda z nich pokryta osob
nym daszkiem, uwieńczonym kopułką w stylu bizantyjskim, 
gontami krytą. Nad samym dworem dach wysoki, także gon
tami kryty, pośrodku którego z obydwu stron wznoszą się 
wspaniałe facyaty, bogatą rzeźbą na drzewie ozdobione".

Z XVII w. pochodził dwór w Sosnowicy (województwo chełm
skie), a jego alkierze zostały dobudowane lub rozbudowane 
w pierwszej połowie XVIII w.; dwór ten spłonął w 1915 r.
Nie zachował się również (rozebrany około 1880 r.) dwór 
drewniany w Kowalewszczyżnie (województwo białostockie), 
którego rysunki i plan publikuje Z. Gloger4. Budynek ten 
wzniesiony przed 1665 r. „miał ogólnej długości, wraz ze 
szczytowymi alkierzami łokci polskich 50, szerokości łokci 
33, ściany zaś miały wysokości po łokci 8”. Cztery alkierze, 
wysunięte poza elewacje boczne, tworzyły jedną płaszczyz
nę ze ścianami frontową i tylną.
Nieco podobny układ, choć tylko z dwoma alkierzami, miał 
dwór w Bogoniowicach (województwo tarnowskie), zbudo
wany prawdopodobnie w końcu XVII w.5 Wnętrze miał rów
nież jeszcze trzytraktowe, korpus na planie kwadratu, a alkie-
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rze na planie wydłużonego prostokąta. Później, w wieku XVIII 
bywało przeważnie odwrotnie: dwór budowano na planie 
wydłużonego prostokąta, a alkierze kwadratowe. Dwór w Bo- 
goniowicach, podobnie jak w Kowalewszczyżnie, miał 
wgłębny portyk na dwóch słupkach.
Analogiczne usytuowanie alkierzy względem korpusu miały 
dwory w Jasionnej i Sadowiu (województwo tarnobrzeskie, 
rok budowy 1755). Najczęściej spotykanym układem w XVIII i 
pierwszej połowie XIX w. było wysunięcie alkierzy przed ele
wacje frontową (lub tylną) i boczne, tak jak w Świdniku, Sali
nie czy Dąbiu Kujawskim. Rzadziej stosowano inny układ, w 
którym alkierze stawiano od frontu; nie wystawały więc poza 
elewacje boczne (np. dwór w Ożarowie).

Zwróćmy teraz uwagę na kilka przykładów alkierzowych 
dworów drewnianych i murowanych zbudowanych około po
łowy XVIII w. Z 1752 r. pochodzi wspomniany już drewniany 
dwór w Świdniku (województwo nowosądeckie) - dwutrakto- 
wy, z czterema kwadratowymi alkierzami nakrytymi namioto
wymi daszkami oraz dwukolumnowym portykiem od frontu. Z 
tego samego okresu wywodzi się unikatowy dwór w Salinie 
(województwo gdańskie). Jest on unikatowy, bowiem na pół
nocy dwory alkierzowe zdarzały się rzadko, a saliński ma w 
dodatku konstrukcję szkieletową, łamany dach kryty trzciną i 
dwa alkierze stanowiące prawie 2/3 powierzchni korpusu 
głównego. Jest to także jeden z najmniejszych dworów alkie
rzowych w Polsce. Obecnie, po zrekonstruowaniu w latach
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16.17. Dwór z pierwszej patowy XVIII 
w. w Studzieńcu, woj. pilskie: elewa
cja tylna - rys. W. Gosienieckiego z 
1934 r. (16) i plan parteru (17)
18.19. Dwór z drugiej połowy XVIII w. 
w Zajezierzu, woj. elbląskie: elewacja 
frontowa - kopia rysunku E. Andriol- 
lego z 1889 r. (18) i plan parteru 
(19)

18

19

1972-1975, jest jednym z dwóch dworów alkierzowych będą
cych w bardzo dobrym stanie, wraz z użytkowanym, stylo
wym wnętrzem.
Dwór w Salinie ma bardzo ciekawą historię. Zbudowany zo
stał albo w końcu XVII w. przez ówczesnego właściciela Sali
na - polskiego szlachcica Bnina Solickiego, albo (co jest 
bardziej prawdopodobne) między latami 1755 i 1760 dla Mi
chała Ernesta von Rexina - generała-porucznika wojska pol
skiego. Rexinowie, herbu własnego, właściciele Salina od 
1704 r„ byli zniemczoną rodziną kaszubską o nazwisku 
Rzechcin6. Dwór pozostał w ich rękach do końca XIX w.
Drugi dwór alkierzowy o konstrukcji szkieletowej istnieje (w 
bardzo złym stanie) w Studzieńcu (województwo pilskie). 
Znacznie większy od dworu w Salinie, zbudowany prawdo
podobnie pod koniec pierwszej połowy XVIII w., ma dwa 
alkierze wysunięte przed elewację ogrodową, dach łamany 
mansardowy, nad alkierzami również łamany z kominami w 
środki). Ten ostatni szczegół konstrukcyjny (kominy w szczy
cie daszków alkierzy) prowadzi nas do d wóch dalszych dwo
rów, też w północnej części Polski.
Pierwszy z nich (w stanie równie złym, jak w Studzieńcu) 
znajduje się w Zajezierzu, obecnie dzielnicy Sztumu (woje
wództwo elbląskie). Zbudowany został w drugiej połowie 
XVIII w. prawdopodobnie dla Wilczewskich, w drugiej poło
wie XIX w. przeszedł w ręce Donimirskich i stał się wraz z 
pobliskim pałacem Sierakowskich w Waplewie jednym z o- 
środków polskiej kultury. Dwór w Zajezierzu ma dwa alkierze 
w elewacji frontowej, mansardowy dach i bardzo podobny 
do Studzieńca układ wnętrz.
Drugą budowlą o podobnej bryle jest obiekt w Dąbiu Kuja
wskim (województwo włocławskie). Drewniany, zbudowany 
w ostatniej ćwierci XVIII w., charakteryzuje się pięknym łama
nym dachem i regularnym układem wnętrz. Kwadratowe, sto
sunkowo dużych rozmiarów alkierze nakryte są łamanymi 
daszkami namiotowymi. Dwór ten, wzniesiony dla Ignacego 
Zagajewskiego, około 1870 r. nieco przebudowano, dosta
wiając murowany balkonik na kolumnach od frontu i trzeci 
alkierz od tyłu. Dziś dwór, dotychczas niemiłosiernie dewa-
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20. Dwór z końca XVIII w. w Dąbiu 
Kujawskim, woj. włocławskie (stan z 
1983 r.)
21. Dwór z XVIII w. w Jankówce, woj. 
krakowskie
22. Dwór z XVIII w. w Jedlnie, woj. 
piotrkowskie (rys. ze zdjęcia z 1898 
r)
23. Dwór z końca XVIII w. w Koszu
lach, woj. poznańskie, z dobudowa
nymi później alkierzami (wg Wieś i 
Miasteczko, 1916)
24. Dwór z końca XVIII w. w Rep
kach, woj. siedleckie (zdjęcie z ok. 
1935 r.)
25. Rozmieszczenie wymienionych 
w artykule dworów alkierzowych

(zdjęcia, reprod. i rysunki: M. Rydel)
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stowany przez miejscową spółdzielnię produkcyjną, ma 
szanse przetrwania dzięki przejęciu przez osobę prywatną. 
Niedaleko Dąbia Kujawskiego, w Chełmicy (również woje
wództwo włocławskie) istniał jeszcze po drugiej wojnie świa
towej dwór alkierzowy z końca XVIII w. o bardzo podobnej 
bryle i wielkości.
Wracając do połowy XVIII w., warto jeszcze zarejestrować 
bardzo ciekawy barokowy dwór drewniany w Ożarowie (wo
jewództwo sieradzkie). Zbudowany w 1757 r., wyróżnia się 
wspaniałymi proporcjami i pięknymi daszkami w kształcie 
dzwonu na alkierzach - nieco podobnymi do daszków dworu 
w Sadowiu. Niestety, w trakcie remontu, a właściwie rekon
strukcji dworu trwającej przez ostatnie 12 lat, zeszpecono 
daszki zmieniając konstrukcję więźby (w porównaniu do tych 
12 lat „remontu” budowa dworu w połowie XVIII w. trwała 
zapewne nie więcej niż dwa lata, a efekt był zdecydowanie 
lepszy!).
Z okresu późnego baroku zachowało się kilka innych dwo
rów: w Karniowicach (województwo krakowskie) - dwór zbu
dowany w trzeciej ćwierci XVIII w., ma dwa nietypowe, bo 
ośmioboczne alkierze; w Krzycku Wielkim (województwo 
leszczyńskie) - z potowy XVIII w. z dużymi, bo aż trzyosiowy- 
mi alkierzami; w Jedlnie (województwo piotrkowskie) - dwór 
drewniany z dwoma niewielkimi alkierzami reprezentuje typ 
skromnych siedzib drobnej szlachty. Z XVIII w. pochodził 
również dwór w Jankówce (województwo krakowskie) - 
drewniany, z dwoma alkierzami, od 1909 r. własność znanej 
rodziny Mehofferów, zdewastowany po drugiej wojnie, został 
w 1949 r. rozebrany.
W okresie neoklasycyzmu, który w wypadku polskich dwo
rów przypada na ostatnie lata XVIII i pierwszą połowę XIX w., 
dworów alkierzowych budowano mniej, choć nie zaniechano 
tej formy. Obok dworów wznoszonych łącznie z alkierzami w 
wielu wypadkach dostawiano alkierze do dworów wybudo
wanych wcześniej. I tak np. na początku XIX w. drewniane 
alkierze otrzymał murowany dwór w Sędzicach (wojewódz
two sieradzkie), pochodzący z XVIII w. Częściej zdarzała się 
kombinacja odwrotna: do drewnianego, starszego dworu 
dobudowywano murowane alkierze. Tak było np. w Świersz- 
czowie (województwo chełmskie), a nieco wcześniej w XVIII 
w. w Osowcu (województwo konińskie). Dobudowa alkierzy 
miała przede wszystkim na celu powiększenie części mie
szkalnej dworu, przy zachowaniu proporcji i symetrii.
Wreszcie bardzo interesująca jest rozbudowa, między innymi 
przez dodanie dwóch ośmiobocznych (podobnie jak w Kar
niowicach) alkierzy, dworu w Repkach (województwo siedle
ckie). Sam dwór powstał w ostatniej ćwierci XVIII w., na 
zamówienie Adama Szydłowskiego, a jego rozbudowy doko
nali około 1845 r. ówcześni właściciele - Doria-Dernałowi- 
czowie, według projektu znanego architekta Franciszka Jasz- 
czołda. I ten dwór, systematycznie niszczony po 1945 r., 
ostatecznie rozpadł się w końcu lat sześćdziesiątych.
Jakie było najczęściej przeznaczenie alkierzy w polskich 
dworach? W wiekach XVII i XVIII były to przeważnie sypialnie, 
pokoje dziecinne i gościnne, niekiedy umieszczano tu kapli
ce. Natomiast w XIX w. często do alkierzy przenoszono kuch
nie, które wcześniej były lokowane w oficynach.
W drugiej połowie XIX i na początku XX w. dwory alkierzowe 
budowano rzadko. Natomiast od czasu do czasu dobudowy
wano jeszcze alkierze do starszych dworów. Ciekawy wypa
dek obserwujemy w miejscowości Sarny (województwo lu

belskie), gdzie do parterowego murowanego dworu z pier
wszej połowy XIX w. dobudowano około 1880 r. od strony 
ogrodu dwie piętrowe wieżyczki alkierzowe.
Powrót do „rodzimości” w architekturze polskiej w latach 
dwudziestych XX w. zaowocował tzw. stylem dworkowym. 
Pojawiło się wtedy wiele projektów rezydencji ziemiańskich 
naśladujących dawne dwory alkierzowe. Jednym z najbar
dziej interesujących jest projekt dworu w Dąbrowie (woje
wództwo skierniewickie), wykonany około 1930 r. przez Jana 
Koszczyca-Witkiewicza. Architekt zaproponował tu powrót 
do czteroalkierzowego dworu z wysokim dachem czterospa
dowym i namiotowymi daszkami na alkierzach7.
Na podstawie dostępnych źródeł ikonograficznych odtwo
rzyć można wygląd zewnętrzny, a niekiedy i wnętrza 70-80 
dworów alkierzowych powstałych w Polsce od połowy XVII 
do potowy XIX w. Było ich zapewne dużo więcej, ale nie 
zachowały się ani dwory, ani ich wizerunki. Obecnie w Pols
ce istnieje jeszcze 18 dworów alkierzowych z tego okresu. 
Niestety, większość z nich została albo przebudowana (np. w 
Wielogłowach), albo zdewastowana i grozi rozpadnięciem 
się w najbliższym czasie. Bardzo źle wygląda sytuacja dwo
rów alkierzowych w Dąbiu Kujawskim, Studzieńcu, Zajezie- 
rzu, Osowcu, Karniowicach, Siedmiorogowie i Skotnikach. A 
uświadomić sobie trzeba, że każdy z nich jest unikatem w 
swoim typie, że z dworów drewnianych z alkierzami tak na
prawdę został tylko jeden - w Świdniku, jeśli nie liczyć nie
szczęsnego Ożarowa, a z jako tako odtworzonym wnętrzem 
są chyba tylko dwa: w Koszulach i Salinie.
Dwory alkierzowe są w Polsce czymś więcej niż tylko zabyt
kowymi budowlami. Mówią bardzo wiele o historii naszego 
kraju, o gustach i sposobie życia średniej szlachty, wreszcie 
o nakładaniu się kolejnych stylów i trwaniu tradycyjnych wąt
ków. Dwory te bezpośrednio wyrastają z naszej gleby. Pomy
słodawcą był właściciel, wykonawcą zaś miejscowy cieśla 
lub murator, a ich wyobrażenie o siedzibie pańskiej ukształ
towała historia przekazywana z pokolenia na pokolenie. 
Właśnie dwory alkierzowe przeczyły tezie o monotonii kształ
tów polskich siedzib szlacheckich, tezie że: „kto jeden z nich 
poznał, miał wyobrażenie o wszystkich". Bardzo ważne jest, 
by z tej rozmaitości kształtów i szczegółów ocalić jak najwię
cej ... „każdy albowiem naród ma sposób inakszy i osobny 
budowania prywatnego, to jest Architecturae Civilis. I stosuje 
go wprzód do swego nieba, a potem do swego zwyczajnego 
Życia ..T8 Maciej Rydel

1. Z. Gloger zebra! wiele wizerunków dworów alkierzowych w książ
ce Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawne/ Polsce, War
szawa 1907; K< Mokłowski, Sztuka ludowa w Polsce, Lwów 1903; F. 
Markowski, Polskie.dwory obronne z narożnicami, Lwów 1932, oraz 
Polskie dwory zwyczajne i obronne XVI-XIX w., Lwów 1935, i tenże, 
O stylu polskich siedzib wiejskich, Lwów 1937.
2. A. Miłobędzki, Komentarz do Krótkiej nauki budowniczej dworów 
pataców i zamków podług nieba i zwyczaju polskiego, Wrocław 
1957.
3. Znany jest też rysunek dworu parterowego z piętrowymi alkierza
mi, zaprojektowanego dla chorążego Opalińskiego w połowie XVII 
w. prawdopodobnie przez Jana Babtystę Gisleniego.
4. Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej 
Polsce, Warszawa 1907, s. 324-326.
5. M. Majka, Nie zachowane dwory Ziemi Krakowskiej, „Materiały i 
sprawozdania konserwatorskie województwa krakowskiego'', Kra
ków 1968.
6. T. Domagała, Dwór w Salinie. Studium historyczno-konserwator- 
skie, Gdańsk 1979 (maszynopis),
7. T. S. Jaroszewski, Koniec feudalizmu?(w:) Sztuka dwudziestole
cia międzywojennego, Warszawa 1982, s. 232.
8. Krótka nauka budownicza dworów, pataców, zamków podług nie
ba i zwyczaju polskiego, 1569, (w:) Pamiętnik Sztuk Pięknych, War
szawa 1854.
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nasz felieton

Wygraliśmy!
Wygraliśmy wielką, wieloletnią batalię! 0- 
wszem, przedtem też wygrywaliśmy większe 
lub mniejsze bitwy, ale teraz osiągnęliśmy zwy
cięstwo największe - BĘDZIE ZAPORA NA DU
NAJCU!!!
Zespół ekspertów Polskiej Akademii Nauk ro
zważał trzy warianty: I - budujemy dalej, li - 
przerywamy budowanie, III - odkładamy budo
wanie. Zdecydowaną większością głosów (za 
wariantem II głosowali tylko przedstawiciele 
Komitetów: Nauk o Sztuce i Ochrony Przyrody) 
przyjęty został przez naukowców wariant I. Nie 
trzeba dodawać, że wszystkie argumenty prze
ciwników zapory były bezsensowne i po prostu 
śmieszne. Na przykład twierdzili oni (i twierdzą 
dalej, nierozumni jacyś!), że zbiornik czorsztyń
ski stworzy nowy krajobraz Pienińskiego Parku

(rys. W. Żurawski)

Narodowego, zlikwiduje wartości doliny Dunaj
ca, tj. zamki w Czorsztynie i Niedzicy, wsie: 
Maniowy, Frydman i Dębno, spowoduje powsta
nie nowego mikroklimatu (po prostu będzie 
nieco cieplej i wilgotniej), itd. Śmieszne, co? I 
dalej - że budowę można wstrzymać jeszcze 
dziś, a dotychczasowe straty (straty?) przyroda 
sama uzupełni, że już uciekają z doliny zwierzę
ta, np. nietoperze (nietoperze - ale problem!), 
że mogą być trzęsienia ziemi (ho, ho), wresz
cie, że nasz sposób traktowania zabytków (za
bytków?) przyrody i kultury - to wandalizm itd., 
itd. A najśmieszniejsze w tym wszystkim było 
to, że eksperci rozważali, dziennikarze pisali, 
jakieś organizacje słały protesty, a myśmy spo
kojnie robili swoje, to jest budowali co trzeba i 
rozwala..., przepraszam - zabezpieczali co 
trzeba.
I już niedługo betonowy kożuch zatopi ten po
dobno jedyny (jedyny?) w Europie zakątek o 
takich wartościach (wartościach?) przyrodni- 
czo-kulturalnych. Dla dobra zamku (zamku?) 
niedzickiego, którego konstrukcja (konstrukcja 
sprzed 600 lat! dobre, co?) ulega jakoby od
kształcaniu, bo chłopaki kilka razy dynamitem 
we wzgórze rąbnęli - możemy zalać go beto
nem, wtedy będzie stał jeszcze i dziesięć wie
ków, jeśli już o to koniecznie chodzi.

★

Ile już razy różne gremia (naukowe też) stwier
dzały kolektywnie i autorytatywnie, że coś war
to (trzeba) lub nie warto (nie trzeba), że coś się 
opłaca lub nie opłaca! i jakże często - zbyt czę
sto, jak na nasz niezbyt bogaty w dobra mate
rialne i kulturalne kraj - okazywało się po kilku 
miesiącach czy latach, że decyzja była całkowi
cie błędna i przyniosła więcej szkód - także 
tragicznych - niż pożytku.
Czy decyzja o kontynuacji budowy zapory na 
Dunajcu była naprawdę konieczna i rzeczywiś
cie obiektywna? Wśród ekspertów byli też m.in. 
naukowcy z Komitetów: Inżynierii Środowiska, 
Nauk Geologicznych, Zagospodarowania Ziem 
Górskich, Architektury i Urbanistyki. Sądząc z 
nazw, wydawać by się mogło... Dowiemy się o 
tym być może za kilka, kilkanaście lat, ale wte
dy - jakby ta sprawa nie wyglądała - będzie za 
późno, żeby odwrócić ekologiczną i kulturową 
tragiczną klęskę.

Felietonista
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sylwetki

Wojciech
Fijałkowski 
i jego 
Wilanów

nięć i porażki, całą drogę zdobywania do
świadczenia i wiedzy - wszystko, co złoży 
się na poznanie indywidualności człowie
ka, który przyjętą służbę pełni przez tyle 
lat.
Gdy Czytelnicy zechcą wziąć do rąk ten 
numer „Spotkań z zabytkami" będzie już 
czas kolejnego jubileuszu -180-lecie udo
stępnienia zbiorów wilanowskich, zgodnie 
z intencją Stanisława Kostki Potockiego. W 
1805 r. zaprowadzono Księgi zwiedzają
cych pałac wilanowski, gdzie znalazły się 
wpisy artystów, malarzy, przedstawicieli 
służb dyplomatycznych, oficerów polskiej i 
obcych armii oraz zwykłych śmiertelników 
ciekawych widoku królewskich komnat.
- Stanisław Kostka Potocki, wybitna po
stać w życiu politycznym u schyłku Pier
wszej Rzeczypospolitej, kolejny dziedzic 
Wilanowa a zarazem wielki miłośnik i znaw
ca sztuk pięknych, uczynił z siedziby Jana

(fot. T. Kosiorowski)

- Los skierował mnie do Wilanowa w 
punkcie zwrotnym dla tego zabytkowego 
zespołu, na kilka miesięcy przed podję
ciem uchwały rządu w 1954 r. o generalnej 
odbudowie podupadającej rezydencji i 
przeznaczeniu jej w całości na muzeum. 
Jako 27-letni młody człowiek otrzymałem 
zadanie zabezpieczenia zbiorów pałaco
wych, przygotowania obiektu do remontu i 
opracowania koncepcji urządzenia wnętrz
- mówi dr Wojciech Fijałkowski, którego w 
30 lat od tamtych chwil ważkich decyzji za- 
staję na tym samym, lecz nie w tym samym 
przecież miejscu.
Trudno mojego rozmówcę nakłonić do ju
bileuszowych opowieści z własnego życio
rysu. Zajmuje go najwięcej nie to, co było, 
ale dzień dzisiejszy i to, co zostaje jeszcze 
do zrobienia. Powolna jego życzeniu pro
ponuję, aby spojrzeć na Wilanów oczami 
kuratora, a znajdziemy w tej rozmowie przy
mioty osobowości, zdarzenia, zapis osiąg

III miejsce kultu króla-bohatera wyprawy 
wiedeńskiej. Gromadził pamiątki po Sobie
skim, ale też dzieła sztuki dawnej i współ
czesnych mu artystów. Utworzył muzeum 
na miarę wyobraźni ludzi mu współczes
nych. Jak mówił o nim Stanisław Staszic: 
„chciał i w tej części publicznego oświece
nia ułatwić Polakom kształcenie władz u- 
mysłowych, chciał zaszczepić w narodzie 
chęć doskonalenia sztuk swojego wieku, 
chciał rozszerzyć smak pięknych rzeczy, a 
w młodzieży polskiej rozwijający się rozum 
wzbogacić uczuciami tego, co jest pięk
nem, prawdziwem i wielkiem, tak w nau
kach i sztukach, jak w naturze i moralnoś
ci". Przez całe XIX stulecie i na początku XX 
w. lepiej i gorzej starano się kontynuować 
idee stworzone przez Potockiego. Właści
wie dopiero po drugiej wojnie światowej, 
gdy Muzeum Narodowe w Warszawie włą
czyło tę rezydencję do swojej struktury or
ganizacyjnej - zaistniała szansa przywró

cenia Wilanowowi, utraconych przez liczne 
przeróbki wnętrz, wartości artystycznych i 
historycznych.
■ Nadarza się zatem okazja, aby ta do
niosła w dziejach polskiego muzealnic
twa rocznica przyczyniła się do powrotu 
dzieł sztuki, które do tej pory pozostają 
poza Wilanowem, choć są na nich nie za
tarte jeszcze znaki tutejszych Inwentarzy. 
Może już wkrótce znowu w gelerll wilano
wskiej oglądać będziemy obrazy Jana 
Uevensa, Lucasa Cranacha, Abrahama 
van den Tempel, dzieła pochodzące z 
warsztatu Tintoretta i Rubensa i wiele in
nych, na czele z portretem konnym Sta
nisława Kostki Potockiego autorstwa 
Jacques Louis Davida? To ostatnie dzie
ło, jak wiadomo, przywiózł Potocki, gdy 
objął Wilanów, przeznaczając mu pier
wsze miejsce I uznając je za najcenniej
sze w całej swej pinakotece. Najwspa
nialsze dzieła, wymieniane w literaturze 
poświęconej Wilanowowi, znajdują się o- 
becnie w Muzeum Narodowym lub w u- 
rzędach państwowych.
- Mam nadzieję, że nowy dyrektor Mu
zeum Narodowego w Warszawie dopomo
że nam w odzyskaniu dzieł, które przez 
dziesiątki lat stanowiły chlubę wilanowskiej 
galerii malarstwa. Jest moim największym 
pragnieniem, aby te obrazy, z których odar
ty jest Wilanów, jak wspaniała złota korona 
z klejnotów - mogły powrócić. Boleję bar
dzo nad dotychczasowym stanem rzeczy, 
bo wartość zabytkowego zespołu wilano
wskiej rezydencji polega nie tylko na za
chowaniu architektury i dekoracji z różnych 
epok historycznych, lecz również oryginal
nego wyposażenia wnętrz. W sytuacji na
szego kraju za swoisty ewenement uznać 
trzeba ocalenie architektury, wystroju 
wnętrz i zbiorów pochodzących z jednego 
miejsca mimo tylu grabieży, klęsk i znisz
czeń. Sprawą rzetelności naukowej i sza
cunku dla narodowej tradycji powinno być 
niepomniejszanie wartości, jakie stworzyli 
ludzie światli z myślą o pałacu w Wilanowie 
i jakie przekazała nam historia. Pokazując 
dziś kolekcję artystyczną z brakami, któ
rych można uniknąć, dajemy niepełny ob
raz przeszłości i znaczenia Wilanowa w kul
turze narodowej. Stoję na gruncie orga
niczności historycznej kolekcji artystycznej 
i uważam, że dzieło sztuki wyrwane z kon
tekstu traci pełnię swej wymowy. W zakła
manym świecie ludzie szukają autentyzmu 
w kulturze. I dlatego chcą, aby Arrasy Ja
giellońskie byty na Wawelu, weduty Cana- 
letta na Zamku Królewskim w Warszawie, 
portret damy z gronostajem Leonarda da 
Vinci w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, 
a portret Stanisława Kostki Potockiego w 
Wilanowie.

■ Jakie wydarzenia wydłubały dzieła- 
klejnoty, o których mówimy, z ich koro
ny? Co było przyczyną, że nie znalazły 
się w Wilanowie po powojennej odbudo
wie?
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- Tragedię przeżył Wilanów po Powstaniu 
Warszawskim. Z rozkazu władz okupacyj
nych wszystkie obrazy z galerii malarstwa i 
wiele dzieł rzemiosła artystycznego wywie
ziono z Polski. Najcenniejszych nigdy nie 
odzyskaliśmy. Do nich należy sekretarzyk 
ofiarowany Janowi III przez papieża Inno
centego XI po zwycięstwie pod Wiedniem, 
militaria, ceramika, pamiątki związane z 
tryumfem polskiego władcy nad Turkami. 
Po wojnie ekipy rewindykacyjne natrafiły za 
granicą na liczne obiekty rzemiosła. Nato
miast obrazy z galerii wilanowskiej, odnale
zione przez Armię Radziecką na terenie 
Śląska, po zidentyfikowaniu w ZSRR wróci

ły do Polski. Nie wszystkie jednak po poka
zie w Muzeum Narodowym trafiły ponownie 
do Wilanowa. W uchwale Prezydium Rządu 
z 1954 r., w odróżnieniu od późniejszych 
decyzji w sprawie urządzenia Zamku Króle
wskiego w Warszawie, zabrakło postano
wienia dotyczącego losu zbiorów wilano
wskich. Kierując się całkowitym zaufaniem 
do osoby prof. Stanisława Lorentza w spra
wie właściwej gospodarki muzealiami, 
skoncentrowano się wówczas na zada
niach konserwacji ocalałej substancji za
bytkowego zespołu. A tymczasem centrali
styczna polityka i nurt kosmopolityczny, 
dominujące ówcześnie w Muzeum Narodo
wym w Warszawie nad nurtem patriotycz
nym, spowodowały, niestety, wbrew logice 
faktów i ze szkodą dla ciągłości naszej tra
dycji kulturalnej, że dzieła tak mocno zwią
zane z dziejami galerii wilanowskiej nie 
wróciły po rabunku hitlerowskim na swoje 
historyczne miejsca.

■ Wilanów zachwyca rodaków i turystów 
z cafego świata. Tysiące zwiedzających 
podziwiają ten zabytek, przemierzają pa
łacowe wnętrza, poczynając od dnia o- 
twarcia pierwszych odrestaurowanych 
pomieszczeń we wrześniu 1962 r. Czyj 
Wilanów oglądają: Jana III Sobjeskiego, 
Stanisława Kostki Potockiego czy Woj
ciecha Fijałkowskiego?
- Dzisiejszy Wilanów szczyci się tym, co 
zbudował i zostawił król Jan III, i tym, co 
pomnożył Stanisław Kostka Potocki. Wiele 
ma też z tego, cośmy dokonali, próbując na 
miarę naszych możliwości pokazać rozra
stanie się rezydencji, przemiany jej wystro
ju i samego urządzenia wnętrz. Nie chcieli- 
śmy robić podręcznika historii wnętrz, ale 
przekazać przeobrażenia, jakim one ulega
ły w ciągu historii. Dlatego są tu obok sie
bie meble z XVIII w. i z czasów saskich oraz 
sprzęty, jakimi te pomieszczenia urządzone 
były w ubiegłym stuleciu. Są jednak rów
nież i takie wnętrza, w których wszystkie 
przedmioty legitymują się metryką odpo
wiadającą ściśle charakterowi i czasowi 
powstania tych pomieszczeń.

■ Jaki był Pana osobisty udział w tym, 
co w Wilanowie zostało dokonane?
- Miałem to szczęście, że mnie właśnie 
powierzono zadanie opracowania progra

mu prac konserwatorskich oraz koncepcji i 
zorganizowania przyszłego muzeum. Ale 
nie decydował przecież pojedynczy głos. 
Wiążące postanowienia zapadały na posie
dzeniach resortowej komisji pod przewod
nictwem prof. Stanisława Lorentza, złożo
nej z wybitnych znawców zagadnienia, jak 
prof. prof. Jan Zachwatowicz, Piotr Biegań
ski, Bohdan Marconi, Juliusz Starzyński. W 
większości wypadków koncepcje przed
stawiane przeze mnie i kolegów uzyskiwały 
aprobatę komisji i były realizowane. Cho
ciaż... na przykład... z wielką stratą dla wy
glądu pałacu od frontu nie udało się otrzy
mać pozytywnej decyzji w sprawie przy
wrócenia podziału dziedzińca pałacowego. 
Obecny dziedziniec z okresu romantyzmu 
kłóci się z charakterem samej budowli i 
deformuje skalę barokowego założenia. Ar
chitektura i dekoracje pałacu oglądane z 
innego miejsca niż brama z dziedzińca 
przedniego na honorowy - tracą sens. Ta 
niewielka acz bardzo istotna sprawa po
wrotu do historycznego stanu nie byłaby 
ani trudna, ani zbyt kosztowna. Zachowały 
się (odnalezione w 1960 r.) fundamenty 
pierwotnego ogrodzenia i kamienne filary 
bramy, plany i widoki na obrazach Canalet- 
ta. Potrzeba tylko stosownych decyzji. Wie
rzę, że przekonam o tym tych, od których 
ona zależy.
■ Czasem jednak Pan narzeka, mówi, że 
jest zmęczony, że to nie od przybytku, ale 
od zabytku boli głowa ? Co jest powodem 
takich momentów publicznego zwątpie
nia?
- Nie podobna się ich ustrzec, jeśli mijają 
dziesiątki lat, a my wciąż nie mamy stwo
rzonych odpowiednich mechanizmów or
ganizacyjno-ekonomicznych w dziedzinie 
ochrony i konserwacji zabytków. W polity
ce konserwatorskiej obserwuję swego ro
dzaju infantylizm. Stare zabawki idą w za
pomnienie, bo są już nowe. Najpierw mod
ne było Stare Miasto, swoje szczęśliwe 
chwile przeżywał także Wilanów, był czas 
Łazienek, przyszła pora na Zamek Króle
wski. Odpowiedzialni za politykę konse
rwatorską usiłują przerzucić ciężar na barki 
użytkowników zabytkowych obiektów. Z ta
kimi opiniami spotykałem się ostatnio co
raz częściej i nie mogę się z nimi zgodzić, 
choć czytam tę samą ustawę o ochronie 
dóbr kultury. Wilanów, w wyniku decyzji 
rządowej, został dźwignięty ze zniszczeń i 
zaniedbań w ciągu 10 lat. Przez następne 
20 lat nie było i nadal nie ma zapewnionych 
środków i wykonawców pozwalających u- 
trzymywać tę historyczną rezydencję w 
dobrym stanie i poszerzać jej udostępnia
nie zwiedzającym.
■ Inni twierdzą, że kiedy Pan wytyka nie
dowład systemu konserwatorskiego, to 
strzela Pan do własnej bramki, bo dyrek
tor Muzeum Narodowego ma rangę kon
serwatora zabytków na terenie wyodręb
nionych w strukturze muzeum zespołów, 
więc również i Wilanowa...

- Tak mogą mówić tylko demagodzy. Dy
rektor Muzeum Narodowego ma wpływ na 
sferę merytoryczną zagadnień, lecz nie ma 
żadnego, gdy chodzi o finanse, politykę 
płac, przydział materiałów, zorganizowanie 
własnej brygady konserwatorskiej czy na
wet spowodowanie przyjęcia zlecenia na 
wykonanie prac przy pałacu wilanowskim 
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo 
konserwatorskie.
■ Wilanów jest Pana miejscem pracy I 
domem. Zabytkom poświęca Pan swój 
czas zasiadając w rozmaitych gremiach I 
kolegiach znawców dziedziny ochrony i 
konserwacji dóbr kultury. Do Pańskiego 
autorytetu odwołują się pojedynczy spo
łecznicy i organizacje. Ma Pan na swoim 
koncie pokaźną listę publikacji nauko
wych i popularnych. Co sprawia Panu za
dowolenie? Jak Pan odpoczywa?
- W teatrze, na koncercie, w samochodzie, 
w Lasach Kabackich. Tam bronię się przed 
stresami, chociaż na ogół jestem człowie
kiem twardym. Od pewnego czasu mniej 
jednak znajduję powodów do zadowolenia, 
coraz więcej rzeczy mnie irytuje niż cieszy. 
Przygnębia mnie jako historyka sztuki, mu- 
zeologa i konserwatora bezduszny stosu
nek do sprawy zagrożonego poważnie Wi
lanowa i zupełna obojętność miarodajnych 
czynników konserwatorsko-muzealnych na 
liczne społeczne alarmy o pogarszającym 
się stanie czołowych zabytków naszej kul
tury. Nie mogę również patrzeć spokojnie 
na niesprawiedliwy system płac w muzeal
nictwie, na stwarzanie jednym muzeom wa
runków super idealnych, innym zaś, takim 
jak Muzeum w Wilanowie, coraz trudniej
szych do normalnego działania. Trudno też 
pogodzić się z sytuacją, w której od lat nie 
ma szans i możliwości premiowania pra
cowników muzeum posiadających dobre, a 
nawet bardzo dobre wyniki w pracy zawo
dowej, ani karania osób źle pracujących. 
Trudno być także optymistą, gdy przez całe 
lata nie można się doprosić gospodarskiej 
troski ze strony władz miejskich o należyte 
utrzymanie terenów komunalnych otaczają
cych zespół pałacowo-ogrodowy Wilano
wa czy doczekać się obiecywanego przez 
ćwierć wieku doprowadzenia do pałacu e- 
nergii cieplnej z sąsiednich „Siekierek". 0- 
sobny rozdział, spędzający sen z oczu, to 
szerzący się wokół bezkarny wandalizm 
miejscowej chuliganerii i niekulturalne za
chowywanie się części turystów, przyno
szące corocznie olbrzymie straty w sub
stancji zabytkowej Wilanowa.
■ Dziękuję za rozmowę i życzę, by wszy
stkie Pana dążenia znalazły warunki na 
spełnienie - szczególnie teraz, gdy zbie
gają się dwie ważkie rocznice: 30-lecie 
pracy „pana na Wilanowie” i 180-lecie 
Wilanowa jako muzeum. Czekają na to 
miłośnicy zabytków i bywalcy Wilanowa.

Rozmawiała: Marzena Guzowska
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to też są zabytki

Ars funebris 

czarnym suknem przybrane i pokryte. 
Potem kroczyło czterdziestu rycerzy w 
pełnych zbrojach na koniach pokry
tych suknem szkarłatnym, następnie 
jedenastu niosło chorągwie tyluż 
księstw, dwunasty zaś chorągiew kró

lestwa polskiego, a każdy miał tarczę 
ze znakiem, czyli herbem każdego 
księstwa. Za nimi jechał rycerz, odzia
ny w złocistą szatę królewską, na 
pięknym stępaku królewskim, purpurą 
pokrytym, osobę zmarłego króla wyo
brażający. Za nimi szło parami proces- 

zwyczaju w takich wypadkach, kruszyć 
kopie, powstał taki krzyk żatośny, taki 
płacz i jęk wszystkich obojga płci o- 
becnych w kościele krakowskim, że 
od tego płaczu i jęku wszystkich, oso
by możne i niskie, starzy i młodzi, led
wo się utulić mogli".
Ten imponujący ceremoniał funeralny, 
przejęty (jak dowodzi M. Rożek w 
książce Groby królewskie w Krakowie, 
Kraków 1977) wprost z Węgier, w póź
niejszych stuleciach został jeszcze 
bardziej rozbudowany. W zbiorach Bi
blioteki Czartoryskich w Krakowie za
chował się opis Ordo pompae fune
bris serenissimi Sigismundi Pegis Po- 
loniae, będący rodzajem scenariusza

„Vanitas vanitatum et omnia va- 
nitas”- zaczynam od cytatu z E- 
klezjasty, gdyż rzecz będzie o 
sztuce pogrzebowej (funeralnej), 
najbliżej związanej ze śmiercią i 
rozpadem, ukazującej marność i 
znikomość spraw ludzkich. Nie 
będzie jednak mowy o nagrob
kach (ten rodzaj sztuki funeralnej 
jest prezentowany w „Spotka
niach...” w cyklu „Akcja cmenta
rze”), lecz o sztuce bezpośred
nio związanej z ceremonią po
grzebu i towarzyszącej ciału 
zmarłego.

Ordo funebris regis Poloniae
Z przekazów kronikarskich wiemy, że 
już w czasach średniowiecza pogrze
by władców'były ceremoniami impo
nującymi i odbywały się w sposób ści
śle określony. Pierwszy opis ceremo
nii pogrzebu królewskiego przekazał 
kronikarz Janko z Czarnkowa; był to 
pogrzeb Kazimierza Wielkiego. „Bu
downiczy Polski murowanej" miał dwa 
pogrzeby: pierwszy, skromny, odbył 
się w kilka dni po zgonie władcy; drugi 
nastąpił 19 listopada 1370 r., już po 
koronacji następcy - Ludwika Węgier
skiego. Janko z Czarnkowa pisał: „Po 
koronacji wspomnianego króla wę
gierskiego Ludwika odprawione były 
w najbliższy wtorek we wszystkich 
kościołach krakowskich solenne po 
śp. królu Kazimierzu egzekwie, w o- 
becności króla Ludwika, biskupów, 
książąt i wielkiej ilości szlachty. Na 
tych egzekwiach był taki porządek: 
naprzód szły cztery wozy, każdy w 
cztery piękne konie a wszystko to - 
tak woźnice, jak konie i wozy - były 

jonalnie sześciu ludzi i niosło zapalo
ne duże świece (...) Potem szły zgro
madzenia zakonne i wszystkie osoby 
duchowne (...) Na końcu postępował 
król Ludwik, arcybiskup, biskupi, ksią
żęta, panowie i wielka moc ludu o bo jej 
płci. Pomiędzy nimi zaś a marami szli 
dworzanie zmarłego króla, w liczbie 
większej niż czterysta, wszyscy w 
czarną odzież przybrani i wszyscy z 
wielkim płaczem i jękiem (...) Przed 
marami szedł jeden (z dworzan) i sze
roko rozrzucał pieniądze biednym i 
każdemu, kto by je chciaf podnieść (...) 
Nadto dwóch doświadczonej uczci
wości ludzi było przeznaczonych do 
niesienia mis srebrnych, napełnio
nych groszami, z których to mis każdy, 
kto swej ofiary nie składał, brał ile 
chciał. Inni znowu nieśli wory pełne 
groszów, i gdy tylko taka misa się o- 
próżniafa, w tej chwili napełniali ją zno
wu". Dalej następuje opis mszy cele
browanej z okazji pogrzebu i wylicze
nia ofiar wówczas złożonych: „po zło
żeniu tych ofiar, gdy zaczęto podług 

ceremonii pogrzebowej Zygmunta I 
Starego. Określa on skład orszaku ża
łobnego i miejsce każdego z uczestni
ków ceremonii, ustala również kolej
ność poszczególnych obrzędów. W 
kulminacyjnym punkcie ceremonii, po 
odśpiewaniu Agnus Dei jeździec 
symbolizujący zmarłego króla (equus 
cataphractus) miał wjechać na koniu i 
w pełnej zbroi do wnętrza katedry, i 
runąć u stóp królewskiego ciała spo
czywającego na marach. Wtedy kanc
lerz i podkanclerz mieli pokruszyć 
swoje pieczęcie, a marszałkowie zła
mać laski. Ten akt pełen dramatyzmu 
miał symbolizować ostateczny kres 
panowania zmarłego władcy i począ
tek rządów nowego króla.
Zgodnie z tym scenariuszem pogrzeb 
Zygmunta Starego trwał trzy dni. Po
dobnie grzebano Zygmunta Augusta i 

Stefana Batorego. Jedynym novum w 
ceremoniale pogrzebowym tych 
dwóch władców było uroczyste powi
tanie ich ciał przed murami Krakowa, 
gdyż zarówno Zygmunt August, jak i
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1. Krypta Fundatorów 
w kościele Wniebo
wstąpienia NMP w 
Białymstoku
2. Najstarsze trumny 
w Krypcie Fundato
rów; w środku trumna 
ktodowa z „wizjerem"
3. Trumna z XVIII w. z 
namalowanym sym
bolem śmierci

3

Batory zmarli poza stolicą (pierwszy 
zmart w Knyszynie, drugi w Grodnie). 
Od pogrzebu Zygmunta III trzydniowy 
ceremoniał uległ skróceniu. Szczegól
nego znaczenia nabrało wówczas uro
czyste przewiezienie królewskiego 
ciała z nowej stolicy (Warszawy) do 
Krakowa, który nadal był nekropolią 
królów Polski. Orszakowi temu stara
no się nadąć jak największą okaza
łość. W czasach Wazów uroczystość 

pogrzebu królewskiego wzbogacono 
wznoszeniem castrum doloris- „zam
ku boleści”, będącego rodzajem ro
zbudowanego katafalku. Dużą uwagę 
zwracano również na dekoracyjną i 
muzyczną oprawę ceremonii. Zacho
wano obyczaj łamania pieczęci i lasek 
marszałkowskich; w pogrzebie brał 
również udział rycerz reprezentujący 
zmarłego.
Ceremoniał ten utrzymał się w nie

zmienionej postaci aż do schyłku Rze
czypospolitej. W 1734 r. odbył się o- 
statni królewski pogrzeb w Polsce 
przedrozbiorowej - Augusta II Mocne
go; wówczas wystawiony w Krakowie 
„zamek boleści” był ostatnim rekwizy
tem królewskiego ordo funebris w 
szlacheckiej Polsce.

Pompa funebris
Taki tytuł nosi książka Juliusza Chroś- 
cickiego (wyd. Warszawa 1974) po
święcona staropolskim zwyczajom 
pogrzebowym; ukazuje ona rolę cere
moniału pogrzebowego w kulturze 
sarmackiej. Staropolski pogrzeb był 
bowiem nie tylko ceremonią uroczys
tego pożegnania zmarłego, był rów
nież elementem gry politycznej, mani
festacją siły i bogactwa. Pogrzeb 
sprzyjał także refleksji filozoficznej, 
skłaniał do rozmyślań nad marnością 
ziemskiego życia.
Według J. Chrościckiego staropolski 
pogrzeb miał swe źródło w obyczaju 
pogrzebowym królów polskich. Oczy
wiście pogrzeby magnatów (a tym 
bardziej uboższej szlachty) stanowić 
mogły jedynie blade i odległe odbicie 
pogrzebów królewskich, jednakże w 
miarę możliwości finansowych ambi
cją wszystkich było zbliżenie się do 
tamtego doskonałego wzorca. Często 
nie liczono się nawet z testamentem 
zmarłego, który wyraźnie żądał, aby 
jego pogrzeb był skromny. W takich 
wypadkach urządzano dwa pogrzeby: 
jeden - zgodnie z wolą zmarłego i dru
gi - na miarę ambicji rodu. Ten ostatni 
nosił nazwę pompa funebris lub appa
ratus funebris. W kościele wystawia
no wówczas bogato ozdobione mary, 
wznoszono „zamek boleści", zama
wiano kosztowne trumny i nagrobki, 
opłacano śpiewaków, płaczki i służbę 
kościelną, zapraszano nawet nie 
spokrewnionych ludzi, a sama cere
monia trwała kilka dni.
Najwspanialsze, najbardziej kosz
towne pogrzeby doczekały się nawet 
specjalnych, drukowanych opisów, 
jak cytowane przez J. Chrościckiego 
Obwieszczenie wspaniałego pogrze
bu Doroty (...) Czapski (...) w Pakoskim 
(...) Oyców Reformatów Kościele (...) 
1763, 25 kwietnia (...) Rozgłoszone w 
Poznaniu 1763. Druki te, oprócz opisu 
ceremonii pogrzebowej, zawierają 
również liczne wiadomości o rekwizy
tach i dekoracjach jej towarzyszących. 
„Ciało w bogate) trumnie- głosi jeden 
z nich - axamitem karmazynowym po
wleczone, złotym galonem y frendzlą 
czterykroć wokół opasaney, blachami 
(...) srebrno złotemi ozdobioney”.
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Non omnia vanitas
Cóż dotrwało do naszych czasów z 
niegdyś tak bogatej sztuki funeralnej? 
Zaginęła całkowicie sztuka okazjonal
na. Jedynie archiwa przechowują nie
liczne, wykonane przez królewskich i 
magnackich architektów, plany „zam
ków boleści”, w bibliotekach możemy 
się natknąć na opisy szczególnie im
ponujących ceremonii pogrzebowych, 
a muzea przechowują kolekcje portre
tów trumiennych i obrazy przedstawia
jące sceny pogrzebowe (szczególnie 
częstym tematem jest tam tzw. danse 
macabre - taniec śmierci). Na podsta
wie tych nielicznych zabytków trudno 
budować kompletny obraz dawnych 
obyczajów pogrzebowych i związanej 
z nimi sztuki.

Jest jednak jeszcze jeden rekwizyt 
sztuki funeralnej, najbliższy ciału 
zmarłego i bezpośredno związany z 
istotą ceremonii pogrzebowej. Jest 
nim trumna, rzadko jeszcze traktowa
na jako dzieło sztuki i nie dostrzegana 
przez badaczy. Tymczasem staropol
skie trumny charakteryzuje duża róż
norodność kształtów i motywów zdob
niczych, przy jednoczesnym uporczy
wym trzymaniu się określonego stylu. 
Są one bez wątpienia najliczniejszymi 
świadectwami staropolskiej sztuki fu
neralnej. Ich znaczenie wzrasta jesz
cze, kiedy uświadomimy sobie, że w 
przeciwieństwie do innych rekwizytów 
staropolskiego pogrzebu, odkrycia i 
badania zabytkowych trumien są jesz
cze przed nami. Tę prawdę można 
było dostrzec w 1983 r. zaglądając do 
kościoła Wniebowstąpienia NMP w 
Białymstoku. W czasie prowadzonych 
tam wówczas prac archeologicznych 
dokonano odkrycia ponad trzydziestu 
zabytkowych trumien, datowanych na 
XVI - XIX w.

Najciekawsze znaleziska zawierała 
Krypta Fundatorów, miejsce, gdzie 
grzebano ludzi najbardziej zasłużo
nych dla kościoła i miasta. Pośród naj
starszych trumien wyróżniały się dwie 
trumny kłodowe, drążone w jednym 
pniu drzewa i opatrzone w wizjery u- 
mieszczone na wysokości twarzy 
zmarłego. Ten archaiczny typ trumny 
nawiązywał wprost do tradycji pogań
skich i był świadectwem lokalnych 
dziejów. Na wschodnie Podlasie bo
wiem, należące w średniowieczu do 
Litwy, chrześcijaństwo wkroczyło do
piero pod koniec XIV w., toteż tradycje 
pogańskie były tam o wiele silniejsze 
niż w innych częściach Polski.
Jedna ze wspomnianych trumien po
kryta była kilkoma warstwami skóry i

4. Rokokowa trumna Katarzyny Po
niatowskiej
5. Zmumifikowane szczątki Katarzy
ny Poniatowskiej

4

smoły, wewnątrz ciało zmarłego posy
pane było wapnem i szyszkami 
chmielu. Zabiegi te, jak świadczą prze
kazy kronikarskie, stosowano w wy
padku, kiedy zamierzano transporto
wać ciało zmarłego na znaczne odle
głości. Wapno i chmiel miały opóźnić 
rozkład, a szczelna otoczka skóry i 
smoły miała uchronić żywych przed 
zarazą, która była postrachem i we
dług ówczesnych wyobrażeń rodziła 
się z rozpadu zwłok.
Najliczniejszą grupę w znalezisku bia
łostockim stanowiły typowe trumny 
sarmackie z XVII i XVIII w. Wiele z nich 

obitych było kosztowną materią (jed
wabiem i adamaszkiem) i miedzianymi 
ćwiekami. Inne ozdobione byty malo
wanymi symbolami i napisami o treści 
religijnej.
Najbardziej interesujące, rzec można 
rewelacyjne w skali ogólnopolskiej, 
okazały się dwie trumny zawierające 
szczątki osób, które udało się zidenty
fikować. W najpiękniejszej, złoconej, 
wykonanej w stylu rokokowym, spo
czywało naturalnie zmumifikowane 
ciało Katarzyny Poniatowskiej, bratani
cy króla Stanisława Augusta Poniato
wskiego i córki królewskiego brata -
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Kazimierza (założyciela ogrodów Fras
cati w Warszawie, z uprawą ananasów 
i hodowlą małp).
Katarzyna zmarła w wieku kilkunastu 
lat, co potwierdzają zgodnie źródła 
historyczne (T. Święcki, Historyczne 

pamiątki znamienitych rodzin i osób 
dawnej Polski, Warszawa 1858,1859) i 
antropologiczne (badania K. Piase
ckiego). O jej tożsamości świadczyły 
przymocowane do trumny dwie tabli
ce. Na jednej wyobrażony był herb Po
niatowskich - Ciołek, druga zawierała 
napis kommemoratywny rozpoczyna
jąc się od słów: „Catharina Poniato

wska Cellissimi principis Supremi 
Succa Merrari regi Filia
Drugą osobą, której szczątki udało się 
zidentyfikować, była Izabela z Poniato
wskich Branicka, siostra króla i żona 
hetmana wielkiego koronnego Jana 
Klemensa Branickiego. To dzięki niej 
pod koniec XVIII w. Białystok zasłynął 
jako „Wersal północy”, to ona założyła 
tam teatr, zapraszała literatów, kore
spondowała z francuskimi encyklope
dystami.
Zmarła w sędziwym wieku 78 lat (w 
1808 r.) i pochowana została, jak głosi 
zapis w księdze zgonów miejscowej 

parafii, ,,/n Eccla Praepositurali Biatost 
in Sepulchro Fundatorom, w trunie z 
mahoniowego drzewa".
Trumna Izabeli Branickiej, już klasycy- 
styczna w swej formie, wykonana z 
egzotycznego surowca, stanowić bę
dzie (obok trumny Katarzyny Poniato
wskiej) ozdobę jedynej w swoim ro
dzaju, stałej ekspozycji staropolskich 
trumien, jaką utworzył w podziemiach 
kościoła Wniebowstąpienia NMP w 
Białymstoku ks. A. Lićwinko, pro
boszcz miejscowej parafii i inwestor 
prac w kościele.

Zdzisław Skrok
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Wyroby 
konwisarskie

1

Konwisarstwo jest rzemiosłem związanym z wyrobem i obróbką 
przedmiotów z cyny; rozwijało się w Europie od XIV do XVIII w. Cyna 
jako metal znana była już we wczesnych epokach historycznych i 
używana w stopie z miedzią do wyrobu przedmiotów z brązu. W sta
rożytności Rzymianie wykorzystywali złoża cyny w Kornwalii oraz 
sprowadzali ją z półwyspu Malakki. Dopiero odkrycie nowych złóż 
cyny na terenie Europy (góry Harzu, Rudawy, Półwysep Iberyjski) 
umożliwiło powstanie nowej dziedziny rzemiosła metalowego - kon- 
wisarstwa.

Cyna (symbol chemiczny Sn) jest metalem 
krystalicznym o potysku srebrzy stobiałym; 
występuje w ztożach kasyterytu. Jest mięk
ka i kowalna, daje się łatwo ciąć, wyginać, 
polerować i rytować. Jest odporna na dzia
łanie wody i czynników atmosferycznych. 
Nie jest trująca. Z upływem czasu utlenia 
się i matowieje, przybierając szary kolor. 
Przechowywana przez dłuższy czas w złych 
warunkach, np. w temperaturze niższej od 
+ 12° C, przechodzi w odmianę alotropową 
i rozpada się na proszek (jest to tzw. zaraza 
cynowa lub trąd cynowy).
Ze względu na swoje zalety cyna była po
wszechnie stosowana przy wyrobie naczyń 
codziennego użytku. Pracownie konwisar
skie dostarczały naczyń na stoły miesz
czańskie i szlacheckie, do gospód i sal ce
chowych, produkując misy, talerze, łyżki, 
kufle, dzbany, puszki, kubki, wilkomy. Na 
początku XVIII w. przedmioty cynowe poja
wiają się również w domostwach wiejskich. 
Wiele aparatów kościelnych wykonywano z 
cyny: kielichy i pateny, puszki, krzyze, la- 
waterze, misy do chrzcielnic itd. W XIX w. 
cyna wychodzi z powszechnego użytku, 
wyparta przez ceramikę i tańsze metale.
Najbardziej ceniona była cyna czysta, ale 
rzadko stosowana w konwisarstwie z po
wodu trudności w odlewaniu. Dla poprawy 
jakości odlewu dodawano miedzi, bizmutu, 
później cynku i antymonu. Najpopularniej
szym dodatkiem był ołów, ułatwiający 
znacznie odlewanie w formach, ale zagra
żający ludzkiemu zdrowiu ze względu na 
swoją toksyczność. Dlatego wprowadzono 
zastrzeżone ustawami proporcje cyny do

1. Punce stupskich konwisarzy
2. Świecznik z lat 1591-1597 (Jochim Pittelkow, 
Stupsk)

ołowiu, zależne od postanowień organiza
cji cechowych na różnych terenach.
Główną techniką obróbki cyny było odle
wanie w formach, które wykonywano z ka
mienia wapiennego, gliny, brązu, mosią
dzu, a w XIX w. z żeliwa. Formy, ze względu 
na kosztowność wykonania, przechowywa
no w warsztatach konwisarskich i używano 
przez dłuższy czas. Przedmioty wielokątne 
lutowano z odpowiednio przyciętych ele
mentów z blachy cynowej. Gotowe przed
mioty poddawano zabiegom wykończenio
wym, tj. cyzelowaniu, grawerowaniu, pun- 
cowaniu. Wystające części, jak uchwyty, 
nóżki, ucha, dziobki, wykonywano osobno i 
następnie lutowano z całością. Znana była 
także technika wytrawiania cyny. W XVI i 
XVII w. srebrzono i złocono wyroby cyno
we, a często naczynia z fajansu, szkła i 
drewna ujmowano w cynowe oprawy.
W połowie XVI w. pojawiły się we Francji 
wyroby cynowe z odlewaną dekoracją re
liefową: ich twórcą był Francois Briot. Jego 
wyroby naśladowali konwisarze norym
berscy: Caspar Enderlein i dwóch Jaku
bów Kochów. Nawiązywały one do rene
sansowych wyrobów srebrnych.
Inną techniką zdobienia odlewów cyno
wych było cytowanie. Powierzchnie naczyń 
obficie pokrywano napisami, emblematami, 
scenami rodzajowymi, gałązkami z kwiata
mi, owocami, przedstawieniami ptaków, 
zwierząt itd. W większości dekoracje te wy
konywane były przez twórcę odlewu. Gdy 
w formach naczyń zaczęły upowszechniać 
się kształty rokokowe, przestano ozdabiać 
ich powierzchnie tą metodą.
W badaniach nad wyrobami cynowymi 
wielkie znaczenie ma właściwe odczytanie 
puncy, stanowiącej nie tylko znak wyko
nawcy, ale określającej także jakość użyte
go stopu. Np. konwisarski cech kołobrze
ski uznawał trzy gatunki cyny: na najlep
szym umieszczano znak rozety, na drugim 
gatunku (10 części cyny i jedna część oło
wiu) - herb miasta i dwa znaki mistrza, na 
trzecim (do 1/3 objętości ołowiu) - znak 
miasta i znak mistrza.
Pomimo zarządzeń cechowych nie wszy
stkie wyroby były puncowane. Nie znako
wano przedmiotów wykonywanych na spe
cjalne zamówienie, czasami rzemieślnicy 
prawdopodobnie woleli uniknąć kontroli z 
powodu nieodpowiednich stopów albo wy
konania sztuk niepełnowartościowych. 0- 
biekty nie znakowane mogły pochodzić od 
odlewników nie objętych organizacją ce
chową, tzw. partaczy.
Konwisarze słupscy stosowali na swoich 
wyrobach przeważnie trójznakowy system 
puncowania: jedna miejska, dwie mistrza. 
Jako znak miejski wykorzystano herb mia
sta Słupska, przedstawiający gryfa unoszą
cego się nad trzema falami.
W miastach pomorskich (Gdańsk, Toruń, 
Chełmno, Braniewo, Elbląg) do drugiej po
łowy XVI w. obowiązywało stemplowanie 
pierwszego gatunku cyny znakiem miasta i
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3. Misa z chrzcielnicy z ok. 
1618 r. (Marcin Preger, 
Stupsk)
4. Świecznik z ok. 1647 r. 
(Marcin Preger, Stupsk)
5. Dzban cechu kowalskie
go z ok. 1790 r. (Abraham 
Sauff, Słupsk)
6. Wilkom cechu cieśli z 
XVII—XVIII w. (puchar ok. 
1680 r„ przykrywa ok. 1770 
r., Stupsk)
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7. Dzban cechu kowalskiego z ok. 
1788 r. (G.H. Fischer, Gdańsk)
8. Świecznik z ok. połowy XVIII w. 
(Andreas Hildebrandt, Gdańsk)
9. Oprawa zegara z pierwszej po
łowy XIX w. (G.H.T. Trummer, 
Gdańsk)
10. Świecznik z ok. 1663 r. (Jochim
F. Kruger, Szczecin)
11. Kufel z pierwszej połowy XVIII 
w. (Andreas Hohenner, Hof)
12. Talerz z ok. 1804 r. (Christian
G. Schubert, Strzelin)
13. Dzbanek z ok. 1846 r. (Jan F. 
Roesler, Zittau)
14. Waza z ok. 1896 r. (J.P. Kayser,
Bockum)

(zdjęcia: E. Wojtowicz)

mistrza. Według dekretu Zygmunta Augu
sta z 1559 r. wprowadzono obowiązek u- 
mieszczania dodatkowo na wyrobach z 
najlepszej cyny, zwanej gdańską, króle
wskiego orła z literami SA. W XVII w. trzy 
znaki wkomponowane były często w styli
zowaną rozetę i odciskane jedną puncą. W 
XVIII w. na terenie Pomorza pojawiają się 
na cynie czystej rozety z koroną i inicjałami 
konwisarza, ponadto nazwisko mistrza, na
zwa miasta i słowo SONANT. Wreszcie od 
1745 r. na terenach podlegających królowi 
pruskiemu na przedmiotach wykonanych z 

przetopionej starszej cyny należało u- 
mieszczać napis: ALTE PROBE.
Bardzo często stosowano przetapianie sta
rej, zużytej cyny w celu uzyskania surowca 
na następne wyroby, co powodowało za
chowanie się niewielkiej liczby obiektów z 
XV i XVI w. Natomiast najwięcej przedmio
tów użytkowych przetrwało z XVII i XVIII w.

W Muzeum Pomorza Środkowego w Słup
sku znajduje się 240 obiektów zabytko
wych wykonanych z cyny. Jest to kolekcja 
naczyń codziennego użytku i aparatów 

kościelnych pochodzących z okresu od 
XVI do XIX/XX w. Najstarszymi obiektami w 
tej kolekcji jest para świeczników wykona
nych przez Jochima Pittelkowa ze Słupska 
w latach 1591-1597 dla kościoła w Brusko- 
wie Wielkim. Obiekty te mają niezwykle in
teresującą formę: okrągła, wypukła stopa 
wsparta jest na trzech profilowanych, łuko
wato wygiętych nóżkach, do nóżek przy
twierdzone są figurki lwów opierających 
przednie łapy o kolumienkę. Trzon jest wal
cowaty, ozdobiony nałożonymi sześcioma 
płaskimi talerzykami, a na stopie znajduje
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Oryginalna jest waza z uchwytami w formie 
głów słoni, wykonana w wytwórni J.P. Kay
ser i Syn w Bockum ok. 1896 r., ozdobiona 
odlewaną dekoracją reliefową, przedsta
wiającą polującą Dianę.

Każdy z przedmiotów znajdujących się w 
słupskiej kolekcji ma swój wyraz, jest nie
powtarzalnym świadkiem epoki, która mi
nęła. Dzięki znalezieniu się w zbiorach mu
zealnych obiekty cynowe mogły przetrwać i 
znowu błyszczą dawnym blaskiem, tym ra
zem W' muzealnych gablotach.

Alicja Konarska

14

się ryty napis fundacyjny z datą i odbite 
punce wykonawcy.

Z grupy starszych obiektów wymienić nale
ży ośmioboczną misę z chrzcielnicy, dzieło 
Marcina Pregera ze Stupska z ok. 1618 r. 
dla kościoła w Sierakowie Słupskim, z ry
tym napisem i herbami fundatorów oraz 

sceną chrztu Chrystusa, a także parę 
świeczników - dzieło tego samego mistrza 
z rytymi herbami Henryka Puttkamera i datą 
„1647", z kościoła w Nożynie.

Bardzo interesująco prezentują się wielkie 
dzbany i wilkomy cechowe (używane z 
okazji wielkich cechowych uroczystości) 
wykonane przez słupskich mistrzów.

Wśród dzieł mistrzów gdańskich wyróżnia 
się dzban cechu kowalskiego G.H. Fische
ra z ok. 1778 r., odznaczający się niezwykle 
oryginalnym rozwiązaniem wylewu. Smu- 
ktością trzonu zwraca uwagę para świecz

ników gdańskiego mistrza Andreasa Hilde- 
brandta z ok. połowy XVIII w. Interesująca 
jest również oprawa zegara z medalionem 
przedstawiającym Wilhelma III - króla Prus, 
wykonana przez G.H.T. Trummera w pier
wszej połowie XIX w. Ze Szczecina pocho
dzi okazały i o pięknej formie świecznik 
Jochima F. Krugera z ok. 1663 r.

Przykładem łączenia cyny z innymi materia
łami jest kufel wykonany przez Andreasa 
Hohennera z Hof w pierwszej połowie XVIII 
w. - dla ażurowo potraktowanej dekoracji 
roślinnej wyciętej w blasze cynowej tłem 
jest kontrastujące kolorystycznie drewno. 
Ciekawymi przykładami dekorowania wy
robów cynowych rytowaniem są m.in.: ta
lerz autorstwa Christiana G. Schuberta ze 
Strzelina z ok. 1804 r., dzbanek Jana F. 
Roeslera z Zittau z ok. 1846 r., sześcto- 
boczna butla z XVIII w.
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z warsztatu konserwatora

Przywracanie 
zaginionych krajobrazów
Przywracanie ogrodom ich historycznej formy jest pod pewnym 
względem łatwiejsze, a przy tym tańsze, niż rekonstrukcja zabytków 
architektury. Każdy ogród jest bowiem tworem żywym, zmiennym, a 
więc dopuszczalna jest pewna dowolność w rekonstrukcji. Jedno
cześnie każdy ogród w dużo większym stopniu podlega zniszczeniu i 
deformacji niż inne obiekty, dlatego sposób jego rekonstrukcji jest 
nieco inny.

Konserwatorzy ogrodów

Dla wnikliwego badacza szczególnie 
ciekawe są polskie ogrody renesan
sowe, jako współtworzące styl życia 
ludzi tamtej, odległej epoki (zob. M. 
Lewicka, Porozmawiajmy o ogrodach i 
parkach, „Spotkania z zabytkami”, nr 3 
(17) - 1984). Ciekawe, że poza ana
chroniczną dziś, geometryczną formą, 
ogrody te noszą cechy bardzo po
trzebne dzisiejszym parkom i miejs
com wypoczynku. Na wzór włoski za
kładano je w malowniczych miejs
cach, dzielono na prostokątne kwatery 
- dekoracyjne i użytkowe, ozdabiano 
posągami, fontannami i egzotycznymi 
roślinami uprawianymi w misach i 
drewnianych kubłach. Włoski rodo
wód ma też kompozycja oparta na wi- 
truwiańskich proporcjach, wywodzo
nych z budowy ludzkiego ciała, oraz 
tendencja do akcentowania najważ
niejszych punktów tej kompozycji. 
Nad czystością stylu czuwali nierzad
ko włoscy ogrodnicy.
Polskie ogrody miały jednak swój nie
powtarzalny charakter. Miejscowa 
sztuka, nie skrępowana ramami przy
kładów antycznych, była nieporówna
nie mniej intelektualna, wyrachowana 
niż włoska. Rozwinęła dekoracyjność, 
swobodę, możliwość improwizacji. 
Również sztuka planowania ogrodów 
uległa tym tendencjom oraz presji o- 
strzejszego klimatu. Ogrody polskich 
wielmożów XVI w. byty skromniejsze 
niż ich włoskie odpowiedniki. Zabra
kło gotowych posągów starożytnych 

wykopywanych we Włoszech dla de
koracji kwater kwiatowych. Wymyślne 
urządzenia wodne okazały się nie
przydatne w wilgotnym i chłodnym kli
macie. Natomiast uboższe krajobrazo
wo tereny potrafiono doskonale wyko
rzystać. Ogrody lokalizowano najczęś
ciej na wzgórzach, z widokami otwie
rającymi się na żyzne doliny, skały lub 
góry. Wysoka, zwarta zieleń osłaniała 
od północy przed zimnymi wiatrami. 
Opadające w dół tarasy wypełniano 
kwaterami z roślinną, „haftową” deko
racją. Najchętniej sadzono w nich 
róże, jako kwiat „wszech kwiatów na 
świecie śliczniejszy". Z białymi i czer
wonymi peoniami sąsiadowały lilie, 
fiołki, konwalie i goździki. Z Niderlan
dów sprowadzono tulipany, cesarskie 
korony i narcyzy.
Ponieważ w czasach renesansu bar
dzo ceniono zapach roślin, w repre
zentacyjnych częściach ogrodu mo
żna było znaleźć tymianek, cząber, 
rozmaryn, lawendę, majeranek, szpi- 
kanard i hyzop, użytkowe zioła, zwane 
też herbami, wydzielające przyjemny 
zapach, np. w rezydencji biskupiej w 
Kielcach znajdował się „ogród, w któ
rym zioła woniejące, rozmaite z kwate
rami i herbami" zdobiły taras przed 
pałacem. Powszechnie sadzono też 
maliny, poziomki, żurawiny i małe 
drzewka owocowe, będące równo
cześnie elementem dekoracyjnym. 
Między tarasami budowano kamienne 
mury oporowe ze schodami. Jeżeli o

gród graniczył z terenem o znacznym 
spadku, oddzielano go balustradą wi
dokową (jak w Mogilanach) lub murem 
(jak w Pieskowej Skale). Piękne widoki 
podziwiano z belwederów i chłodni
ków (altan).

Ogrody zakładane na terenie płaskim, 
jak ogród królewski w Łobzowie, uroz
maicano kopcami widokowymi. Kopce 
umożliwiały również znalezienie wyjś
cia z „błędnika”-labiryntu amatorom 
tej popularnej wówczas zabawy.

W ważnych punktach kompozycji o- 
grodu (na osi, w pobliżu budynków, w 
środku lub w narożnikach kwater) u- 
mieszczano posągi o tematyce mito
logicznej, zdobione naczynia z rośli
nami i urządzenia wodne. Przy rezy
dencjach w Białym Prądniku, Kościel- 
nikach i Ochodzy istniały nawet „ogro
dy wodne”, w których bawiono się, 
pływając łódkami między altanami u- 
mieszczonymi na wysepkach; ogród 
w Podhorcach słynął z grot i kaskad.

Wraz z rozpowszechnianiem się rene
sansowych idei rosła liczba ogrodów 
zakładanych przez coraz szersze kręgi 
społeczeństwa. W czasach, kiedy 
gospodarność i samowystarczalność 
uważana była za główną cnotę szlach
cica, a rozpowszechniane drukiem 
traktaty o ogrodnictwie przestrzegały, 
aby „w Ojczyźnie nie być cudzoziem
cem", typowy ogród zawierał coraz 
więcej tendencji rodzimych - niewiele 
miejsca pozostało na jego funkcję re
prezentacyjną. Ogrodowe altany pora
stała winorośl, chmiel lub fasola, szpa
lery lipowe były powiązane z pasieka
mi, a w sadzawkach pływały ryby 
wzbogacające postne jadłospisy. Po
jawiły się też liczne budynki gospo
darcze - lamusy, lodownie, figarnie, o- 
grzewane inspekty.

Większość renesansowych ogrodów 
powstało wokół Krakowa, ale urządzo
no je również w Golubiu, Tęczynie, U- 
jazdowie, Zamościu, Podhorcach, Ło
wiczu i w wielu innych ośrodkach; wy
mienia się ich przeszło czterdzieści. 
Nie sposób zliczyć mniejszych ogro
dów, które powstawały na terenach 
silnie związanych z tradycją renesan
sową jeszcze przez kilka wieków. Ża

den z ogrodów tamtej epoki nie za
chował się do dziś. Jedyny wyjątek 
stanowi ogród przy klasztorze na kra
kowskich Bielanach, gdzie klasztorna 
tradycja wiernie przechowała rene
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sansowy układ, zestaw roślin i sposób 
ich uprawy.
Po wielu arcydziełach sztuki ogrodo
wej nie zostało śladu, inne uległy póź
niejszym przeróbkom i dewastacji. 
Warto jednak pokusić się o przywró
cenie dawnego wyglądu tym, o któ
rych wiemy najwięcej i które mają 

dużą wartość artystyczną lub towarzy
szą zabytkom wysokiej rangi. Dyspo
nujemy wieloma opisami i wizerunka
mi, a niektóre założenia ogrodowe za
chowały część dawnego drzewostanu. 
Plany z XVIII i XIX w. nierzadko umoż
liwiają zidentyfikowanie zachowanych 
fragmentów architektury ogrodowej, a 

nawet układu i dekoracji kwater. Mimo 
to zrekonstruowano zaledwie kilka o- 
biektów. Można je obejrzeć w Białym 
Prądniku - obecnie dzielnicy Krakowa, 
w Baranowie i w Pieskowej Skale. Nie 
są to tylko barwne dodatki do zabyt
kowej architektury. Funkcjonują one 
jako specyficzne muzea i uczą, czym 
jest sztuka ogrodowa, tak jak galerie 
uczą dziejów sztuki malarskiej. Trudno 
się jednak oprzeć wrażeniu, że wybra
no je dość przypadkowo. Bo czy nie 
należało zacząć od wawelskiego o- 
grodu założonego przez samą królo
wą Bonę? Czy należało dopuścić do 
rozbudowy miasta na terenie dawne
go ogrodu Stefana Batorego w Łobzo
wie? Rozwój, miast utrudnił, a nawet 
uniemożliwił ewentualne próby rekon
strukcji tego ogrodu. Podejrzewam, że 
powodem zaniedbania nie był tylko 
brak środków finansowych. W naszym 
społeczeństwie brakuje świadomości, 
że ogrody są pełnoprawnymi zabytka
mi, powszechne jest natomiast prze
konanie, że rośliny „rosną same” i że 
nie trzeba się o nie troszczyć.

Planista przywracający ogrodowi daw
ny wygląd ma za zadanie jak najwier
niejsze odtworzenie stylowych detali, 
zastosowanie tych samych gatunków 
roślin i tego samego budulca. W uza
sadnionych wypadkach może jednak 
zastąpić rośliny trudno dostępne lub 
kłopotliwe w pielęgnacji innymi, np. 
rośliny strzyżone zastępuje się odmia
nami o formach naturalnych zbliżo
nych do stożków, kul itp.

Przystępując do rekonstrukcji zbiera 
się wszelkie dostępne dane dotyczą
ce przeszłości i stanu istniejącego, u- 
stala, które elementy powstały sztucz
nie i analizuje czynniki, które znie
kształciły wygląd ogrodu od czasu 
jego powstania (modernizacje, znisz
czenia i naturalny rozwój roślin). Głów
nym źródłem informacji są zachowane 
ilustracje, inwentarze i plany. Wskaza
ne jest też przeprowadzenie prac ar
cheologicznych. Jeżeli brak takich 
materiałów lub istnieją luki uniemożli
wiające odtworzenie pewnych ele
mentów ogrodu, uzasadnione jest po
sługiwanie się rozwiązaniami podob
nymi stylowo. Dokładne ustalenie wie
ku i gatunku zachowanych roślin u- 
możliwia analizę następujących po so
bie przeróbek.

Prace rekonstrukcyjne obejmują uzu
pełnienie brakujących roślin i usunię
cie (przesadzenie) zbędnych, uregulo
wanie zniekształconego profilu terenu 
i zarysu wód, korektę dróg, odtworze
nie osi widokowych. Może się okazać 
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konieczne stworzenie przesłon wido
kowych tam, gdzie sąsiedztwo zakłó
ca harmonię ogrodu. W niektórych 
wypadkach trzeba objąć opieką rów
nież tereny sąsiadujące - widoki w o- 
taczającym krajobrazie, tereny wzdłuż 
osi widokowych, aleje dojazdowe. 
Zrekonstruowane założenie ogrodowe 
będzie pełniło inne funkcje niż w cza
sie swojego powstania. Powinno więc 

^pomieścić znaczną liczbę zwiedzają
cych, zaspokoić ich podstawowe po
trzeby, a przy tym pełnić funkcję mu
zeum. Rekonstrukcja powinna więc u- 
względnić nowe wymagania. Obiekty 
kolidujące z główną funkcją zabytko
wego obiektu (parkingi, usługi, rekrea

cja) lokalizuje się poza układem zabyt
kowym i w takiej od niego odległości, 
aby nie były uciążliwe. W części zabyt
kowej umieszcza się pewne nowe ele
menty: drogi dojazdowe, ławki i kosze 
na śmieci, instalację oświetleniową i 
wodnokanalizacyjną, zaplecze tech
niczne, ekspozycję wykopalisk i np. 
zachowanych widoków lub planów 
dawnych ogrodów. Wszystkie te ele
menty muszą harmonizować z otocze
niem i nie można projektować ich zbyt 
wiele.
Dla ochrony przed dewastacją każdy 
zabytkowy ogród (jak sama nazwa 
wskazuje) powinien być ogrodzony. W 
renesansowym założeniu odpowiedni 

jest kamienny mur lub ogrodzenie z 
siatki, starannie ukryte w zieleni. Naj
lepszym rozwiązaniem jest naturalne 
ogrodzenie skarpą lub kanałem. 
Konserwacja tak zrekonstruowanych 
ogrodów niewiele się różni od pielęg
nowania innych terenów zieleni. Pew
ne kłopoty może sprawiać strzyżenie 
dużych powierzchni żywopłotów i 
szpalerów, dlatego należy się posługi
wać ruchomym (na kółkach) rusztowa
niem i lekkimi urządzeniami tnącymi, 
napędzanymi elektrycznie lub silni
kiem spalinowym.
Każdy stary ogród ma tendencję do 
niekontrolowanego zarastania drze
wami. Większość drzewek-samosie-

5

3.4. Skromna dekora
cja żywopłotowa ma
łego ogródka zamko
wego w Pieskowej 
Skale
5. Rekonstrukcja za
bytkowych ogrodów 
wymaga wiernego od
tworzenia stylowych 
detali
(zdjęcia: 1.2-J. Plaże- 
wski, 3-5 - A Wal
czak)

wow należy bezwzględnie usuwać, 
gdyż tylko nieliczne są potrzebne i na
dają się do uzupełnienia ubytków. 
Rozrastanie się samosiewów można 
ograniczyć, kosząc starannie trawniki 
- nawet w mało uczęszczanych częś
ciach ogrodu - przynajmniej kilka razy 
w sezonie. Pielęgnację wzorzystych 
kwietników ułatwia umieszczenie w 
ziemi listwy metalowej na brzegu każ
dego wzoru. Architektura ogrodowa 
powinna podlegać częstym przeglą
dom i usuwaniu drobnych usterek. 
Narażone na niszczenie korony mu
rów należy pokrywać żywicami epok
sydowymi.
Jakie korzyści daje żmudny proces re
konstrukcji? Spektakularny efekt - 
przy stosunkowo niewielkich 
kosztach, łatwość wykonania, w po
równaniu z innymi zabytkami, co jest 
istotne przy braku rąk do pracy. Sądzę 
również, że jest on obecnie jedyną 
szansą na wzbogacenie naszego kra
ju „nowymi zabytkowymi krajobraza

mi”.

Anna Walczak
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TYLKO DLA 
KOLEKCJONERÓW 
AMATORÓW

Walka 
z korozją (2)
Przedmioty stalowe

Ze względu na ogólnie znaną matą 
odporność wyroby stalowe silnie u- 
legają atakom korozji. Dotyczy to 
przede wszystkim przedmiotów zale
gających długo w ziemi bądź w wo
dzie. Biorąc pod uwagę zniszczenia 
spowodowane przez korozję, możemy 
wyroby stalowe podzielić na trzy gru

py-
Do pierwszej należą wyroby stalowe 
już praktycznie nie istniejące, a repre

zentowane jedynie przez zmineralizo- 
waną mieszaninę produktów korozji 
(głównie wodorotlenków żelaza, pia
sku, ziemi czy iłu). O tym, czy okaz taki 
zawiera jeszcze jakieś szczątki rdzenia 
stalowego, najlepiej informuje zdjęcie 
rentgenowskie. W amatorskich jednak 
warunkach dużą pomocą może być 
zwykły magnes lub linijka i waga. 
Magnes informuje od razu, czy przy
ciąga go rdzeń stalowy, czy też nie, 
ponieważ już nie istnieje. Natomiast 
po zważeniu i zmierzeniu przedmiotu 
możemy w przybliżeniu obliczyć jego 
ciężar właściwy. Nie zapominajmy w 
tym momencie, że ciężar właściwy 
stali wynosi 7,8 g/cm1 2 3, zaś tlenków, 
wodorotlenków i innych produktów 
korozji żelaza - w granicach od 2,4 do 
4,9 g/cm3. Jeżeli więc z obliczeń wy- 
padnie, że ciężar właściwy grotu, osz
czepu czy sierpa wynosi 3-4 g/cm3, 
możemy być pewni, że mamy do czy
nienia już tylko z produktami korozji, 
bez śladu rdzenia stalowego.

1. Amatorska metoda rozpulchniania i usuwania 
produktów korozji stali: 1 - roztwór, 2 - czyszczo
ny przedmiot, 3 - wiórki aluminiowe
2. Elektrolityczna metoda usuwania produktów 
korozji w roztworze glukonianu sodu: 1 - katoda
węglowa, 2 - odrdzewiany przedmiot, 3 - gorący 
roztwór glukonianu

W takim wypadku przedmiot bardzo 
ostrożnie oczyszczamy z nadmiaru 
piasku i ziemi wodą z kranu, następnie 
wodą destylowaną, po czym, w celu 
przerwania ataków korozji, dokładnie 
suszymy w temperaturze 60-70°C. Po 
wysuszeniu przedmiot należy zakon
serwować i utrwalić przez zaimpreg
nowanie (nasycenie) benzynowym 
roztworem wosku, chloroformowym 
roztworem metakrylanu metylu lub al
koholowym roztworem szelaku.
Drugą grupę stanowią przedmioty sta
lowe silnie skorodowane, lecz zawie
rające jeszcze zdrowe rdzenie. Aby u

ratować i zabezpieczyć rdzeń, musimy 
usunąć możliwie jak najdokładniej 
warstwę produktów korozji. Ale pa
miętajmy, że o jakichkolwiek bruta
lnych, mechanicznych metodach 
czyszczenia rdzy nie może być 
mowy. Odpadają więc szlifierki, pilniki, 
papier ścierny. W warunkach amator
skich pokusić się możemy o rozpulch- 
nienie i usunięcie produktów korozji 
metodą fizykochemiczną przez kąpiel 
w roztworach redukujących.

W tym celu do szklanego lub kamion
kowego naczynia nasypujemy drobne 
wiórki lub opiłki aluminiowe. Na takiej 
warstwie kładziemy przeznaczony do 
konserwacji skorodowany przedmiot, 
np. siekierę, po czym napełniamy na
czynie roztworem o składzie: 80 g 
chlorku sodu (NaCI) + 80 cm3 octu 
spożywczego + woda do objętości 1 
litra. Taka kąpiel trwa 2-6 dni. W tym 
czasie część produktów korozji stali 
ulegnie rozpuszczeniu, reszta zaś 
spulchni się i rozluźni tak, że można 
będzie zastosować szczotkowanie.
Po usunięciu szczotką resztek pro
duktów korozji, przedmiot płuczemy 
dokładnie wodą, dwukrotnie gotujemy 
po 30 minut w wodzie destylowanej, 
suszymy i zabezpieczamy roztworem 
wosku, oleju lub parafiny (zob. dalej). 
W wypadku, gdy znaleźliśmy przed
miot w kilku kawałkach, nie wolno go 
spawać, lecz można skleić klejem e- 
poksydowym, np. Epidianem 5, do 
którego - w celu odpowiedniego pod
barwienia - dodajemy utartą na pył 
rdzę.
Trzecią wreszcie grupę stanowią wy
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roby stalowe pokryte jedynie cienkimi 
warstewkami bądź nalotami produk
tów korozji. I chociaż w niektórych 
miejscach znajdują się głębokie wże
ry, mimo to rdzeń jest gruby, zdrowy, a 
korozja ma jedynie charakter powierz
chniowy. Przykładem może być stara 
kłódka, żelazko do prasowania czy 
klucz leżący latami w piwnicy, na stry
chu lub w jakimś budynku gospodar
czym. W zależności od wyposażenia, 
umiejętności oraz stopnia naszego 
zaangażowania zastosować możemy 
trzy różne metody usuwania rdzy: che
miczną, elektrochemiczną i elektroli
tyczną.

3.4. Sprężynowa waga stalowa z XIX w.: silnie 
pokryta produktami korozji (3); po ich usunięciu 
w kąpieli glukonianowej i po zakonserwowaniu 
uwidocznił się fragment skali (4)

'rysunki S Sękowski, zdjęcia: W.P. Jabłoński)

Metody chemiczne są bezsprzecznie 
najprostsze do zastosowania. Jeżeli 
na nie padnie wybór, to na małą skalę 
w warunkach domowych przeprowa
dzimy takie same procesy, jakie sto
suje się w przemyśle na co dzień. Przy 
chemicznym rozpuszczaniu produk
tów korozji stosuje się 10-15% roz
twór kwasu solnego (HCI) lub 10-15% 
roztwór kwasu siarkowego (H2SO4). 
Może przy tym ucierpieć nieco sam 
wyrób stalowy, ale mówi się trudno: 
kto idzie na łatwiznę i komu się spie
szy - musi za to płacić. Lecz i w tym 
wypadku, przy odrobinie pomysło
wości i staranności, możemy spro
wadzić niemal do minimum ujemne 
skutki trawienia wyrobów stalowych 
w kwasach. Tą „deską ratunku” są 
tzw. inhibitory. Ich rola polega na tym, 
że kwas trawi tylko produkty korozji (a 

więc tlenki i wodorotlenki), nie naru
szając niemal zupełnie samej stali.
Warto zilustrować to konkretnym przy
kładem. Tabelka ukazuje, z jaką szyb
kością (wyrażoną w g/m x h) roztwarza 
się stal w 10% kwasie solnym (HCI) w 
różnych temperaturach (tab. 1).
Jeżeli jednak do tego samego kwasu 
solnego na każdy litr dodamy kilka 
gramów inhibitora, to ubytki spowodo
wane roztwarzaniem się stali w róż
nych temperaturach wyniosą (tab. 2). 
Jakie więc substancje spełniają zbaw
czą funkcję inhibitorów trawienia i - co 
najważniejsze - czy są one dostępne 
dla amatora? Zapewniamy, że tak i po- 
dajemy zestawienie najpospolitszych 
inhibitorów trawienia stali z zalecanym 
stężeniem (w g/l) kwasu oraz skutecz
nością hamowania trawienia (tab. 3). 
Pamiętajmy, że kwas z dodatkiem inhi-
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tab. 1

temp. °C 20 40 60 80

ubytek (g) 5,7 9,4 127 461

tab. 2

temp. °C 20 40 60 80

ubytek (g) 0,1 0,3 0,7 3,2

tab. 3

Nazwa inhibitora stężenie (g/l) skuteczność hamowania 
trawienia

klej stolarski 10 83,5
żelatyna 10 93,9
formalina 3 88,5
aceton 3 38,5
anilina 5 72,7
pirydyna 4 71,4
urotropina 7 94,0

bitora tak samo szybko i skutecznie 
usuwa .produkty korozji, ale za to nie
mal zupełnie nie trawi samej stali. A 
więc korzyści dodawania inhibitorów 
do trawienia są bezsporne, dlatego 
też gorąco polecamy ich stosowa
nie.
Inną chemiczną metodą usuwania 
produktów korozji z wyrobów stalo
wych jest stosowanie powszechnie 
dostępnych w handlu tzw. odrdzewia- 
czy fosforanowych, np. Fosolu lub Fo- 
cytu. Podstawowym składnikiem od- 
rdzewiaczy jest kwas fosforowy. Zada
niem tego kwasu jest rozpuszczenie 
tlenków i wodorotlenków żelaza bez 
naruszenia samego metalu podłoża. 
W skład odrdzewiaczy fosforanowych 
wchodzą jeszcze aktywatory i deter
genty. Rola aktywatora polega, na wy
twarzaniu na powierzchni stali wars
tewki fosforanowej, obejmującej mie
szane fosforany żalazowo-cynkowe 
lub żelazowo-manganowe. Najprost
szym aktywatorem jest np. biel cynko
wa, czyli tlenek cynku (ZnO), który roz
puszcza się w kwasie fosforowym. Na
stępny, ale wcale niekonieczny skład
nik odrdzewiaczy, to detergent, czyli 
środek obniżający napięcie powierz
chniowe, a zarazem ułatwiający zwil
żenie odrdzewianych powierzchni. 
Funkcję tę najczęściej spełnia alko

hol.
Oto przepis na łatwy do wykonania 
odrdzewiacz fosforanowy: w 500 cm3 
8-10% kwasu fosforowego (H3PO4) 
rozpuszcza się 25 g tlenku cynkowego 
(ZnO); po całkowitym rozpuszczeniu 
się tlenku cynkowego dodaje się 50 
cm3 denaturatu. Przeznaczone do od- 
rdzewiania przedmioty zanurza się w 
tak przygotowanym odrdzewiaczu lub 
zwilża nim ich powierzchnię.

Metoda elektrochemiczna jest sto
sunkowo prosta, ale długotrwała. Po
lega ona na wytworzeniu odpowied
nich ogniw galwanicznych, w których 
czyszczony przedmiot stanowi anodę. 
Przez dobranie odpowiedniego elek
trolitu możemy w takich warunkach 
rozpuścić produkty korozji bez naru
szania stali. Przykładowo: lekko sko
rodowany przedmiot stalowy owija się 
drutem niklowym i umieszcza na 48 
godzin w 5% wodnym roztworze wo
dorotlenku sodu (NaOH).

Metoda elektrolityczna jest najtrud
niejszą, ale zarazem najlepszą metodą 
usuwania produktów korozji. Jej zalety 
to: szybkość, skuteczność, pełna se
lektywność działania, a w specjalnych 
wypadkach nawet podniesienie gład
kości powierzchni dzięki efektowi e- 
lektropoierowania.
Elektrolitem, w którym odbywa się 
odrdzewianie, jest gorący stężony roz
twór glukonianu sodu. Katodą są pa
łeczki węglowe, zaś anodą oczyszcza
ny przedmiot stalowy. W roztworach 
glukonianu sodu tylko rdza ulega roz
puszczeniu, a jednocześnie odsłonię
ta powierzchnia stali zostaje mikrowy- 
gładzona. Jest to szczegół nadzwyczaj 
ważny, bo przy trawieniu w kwasach, 
nawet z dodatkiem inhibitorów, po
wierzchnia staje się chropowata, bar
dzo silnie rozwinięta, czyli ogromnie 
wrażliwa na ataki korozji. Warto jesz
cze raz podkreślić, że w glukonianach 
rozpuszczają się tylko produkty ko
rozji, bez najmniejszego uszkodze
nia podłoża, dlatego metodę gluko- 
nianową stosuje się do cennych i 
często bardzo delikatnych wyro
bów.
Zabezpieczanie. Po usunięciu pro
duktów korozji należy czyszczony 

przedmiot stalowy bardzo dokładnie 
opłukać w wodzie, dwukrotnie wygo
tować w wodzie destylowanej, wysu
szyć i zabezpieczyć, czyli zakonser
wować.
W myśl naczelnej zasady konserwa
torskiej, że nigdy nie należy stoso
wać zabiegów dających skutki 
nieodwracalne, oczyszczonego bag
netu, kłódki czy sierpa nie należy nik
lować, cynkować ani też malować kry- 
jącymi farbami. Można natomiast, a 
nawet powinno się oczyszczone po
wierzchnie stall, w celu zabezpie
czenia ich przed korozją, pokryć od
powiednim preparatem.
Może to być: 30% benzynowy roztwór 
oleju parafinowego, 10% benzynowy 
roztwór parafiny, 10% spirytusowy roz
twór bielonego szelaku lub lakier Ca
pon.
Uprzedzamy natomiast przed stoso
waniem do konserwacji wyrobów 
stalowych pokostu oraz jakichkol
wiek olejów schnących, jak np. lnia
nego, makowego, słonecznikowego 
czy sojowego. Oleje te pod działaniem 
tlenu tworzą lepką, bardzo trudną do 
usunięcia błonkę, która ponadto silnie 
chłonie kurz i brud. Nie należy rów
nież w żadnym wypadku stosować 
doskonałego dla drewna lakieru 
Chemosil czy Chematosil, ponieważ 
zawierają one katalizatory utwardzania 
o silnie kwaśnym odczynie, co powo
duje aktywną korozję stali. Nie zaleca 
się również stosowania innych lakie
rów chemoutwardzalnych, jak np. e- 
poksydowe, poliuretanowe czy polie
strowe, gdyż wytworzone z nich po
włoki są bardzo trudne do usunięcia 
bez obawy uszkodzenia samego 
przedmiotu stalowego.
Czy wobec tego eksponatów stalo
wych nie należy nigdy malować? Na
leży, ale tylko takie, które pierwotnie, 
to jest w trakcie ich użytkowania były 
malowane. Przykładowo: oczyszczone 
stare klucze, tasaki, siekiery, sierpy, 
żelazka do prasowania, podkowy czy 
bagnety konserwujemy tylko jednym z 
podanych preparatów. Natomiast 
hełm, manierkę czy pochwę bagnetu 
po oczyszczeniu możemy pomalować 
farbą olejną o kolorze odpowiednim 
dla danego eksponatu w jego pierwot
nej postaci. Trzeba być jednak bar
dzo ostrożnym, aby nie pomylić 
barw i odcieni. Innego bowiem koloru 
byty np) hełmy niemieckie z okresu 

drugiej wojny światowej, innego kolo
ru z tego samego okresu - hełmy pol
skie, a jeszcze innego - angielskie.

Stefan Sękowski
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zabytki 
na turystycznych szlakach

Gotyckie stalle w kościele 
NMP w Toruniu

Potężna i 
surowa' bry
ła gotyckie
go kościoła 
Najświętszej 
Marii Panny 

w Toruniu, wzniesionego przez zakon 
franciszkanów, zamyka w swym pięk
nym, halowym wnętrzu cenne zabytki 
sztuki. Do najstarszych, sięgających 
okresu ukończenia budowy kościoła, 
należą stalle, których czas powstania 
przypada na koniec XIV lub początek 
XV w.
Stalle - ławy dla duchowieństwa - na
leżą do sprzętów kościelnych o spe
cyficznych właściwościach; ich roz
miary, kształt i forma były ściśle uza
leżnione od przepisów kościelnych i 
zakonnych, których nie było wolno ła
mać. Stalle kościoła NMP zgodnie z 
obowiązującym obyczajem znajdowa
ły się w jego części wschodniej, w wy
dłużonym, prostokątnie zamkniętym 
prezbiterium.
Dziś jeszcze, po obu stronach wielkie
go ołtarza na swym pierwotnym miejs
cu znajdują się stalle o trzynastu sie
dzeniach, z wysokim oparciem zwień
czonym baldachimem oraz pulpitami 
ustawionymi na gładkim cokole. We
dług wszelkiego prawdopodobieńs
twa dawniej stalle te ustawione były 
także w głębi prezbiterium, bowiem po 
stronie południowej dostawione są do 
nich stalle o ośmiu siedzeniach, 
zwieńczone tylko prostym gzymsem, 
bez bogatego baldachimu, z niewy
kończoną dekoracją zapiecków. Nato
miast po przeciwległej stronie urywają 
się one na połowie czternastego sie
dzenia, a stalle ośmiosiedzeniowe, a- 
nalogiczne do dostawionych w połud
niowej części prezbiterium, ustąpić 
musiały miejsca grobowcowi Anny 
Wazówny i pomieszczone zostały po 
przeciwległej stronie kościoła przy za
chodnim wejściu, po cztery z każdej 
strony.
Oprócz tych stall w kościele znajdują 
się jeszcze ławy złożone z sześciu sie
dzeń, bez dodatkowych części, jakby 

nie wykończone, być może i te znajdo
wały się kiedyś w prezbiterium lub 
miały się tam znaleźć, może za ołta
rzem, ponieważ niejednokrotnie stalle 
w kościołach klasztornych całkowicie 
wypełniały prezbiterium.
Patrząc na stalle toruńskie łatwo do
strzec w nich dwoistość artystycznego 
wyrazu. Inne są głębokie siedzenia - 
ciężkie i masywne, z motywami figura
lnymi występującymi przy konsolach 
podtrzymujących oparcia na ręce, 
inne zapiecki - z bogato, ale płasko 
rżniętym ornamentem maswerkowym, 
zwieńczone koronką ażurowego bal
dachimu, przednie części pulpitów o- 
zdobione fryzem złożonym z motywów 
roślinnych na przemian z geometrycz
nymi. Być może ich wykonawcami 
było dwóch artystów lub dwa zespoły, 
które oddzielone od siebie w czasie 
kilkudziesięciu lat pracowały nad tym 
monumentalnym sprzętem. Należy są
dzić, że aby zakonnikom zapewnić 
miejsca do chóralnych modłów, naj
pierw prawdopodobnie wykonano 
same ławy.
Dzięki zręcznemu snycerzowi powsta
ły z twardego dębu rzeźby głów ludz
kich, podtrzymujące poręcze. Podob
ny motyw, choć w zmniejszonej skali, 
występuje w ażurowych podporach, 
na których spoczywają deski ław. 
Obok głów ujętych dekoracyjnie, 
schematycznie i ogólnikowo, może 
zapamiętanych z odległych wzorów, 
są twarze, którym artysta (może nie 
ten sam zresztą) pod naporem budzą
cej się wobec natury nowej postawy 
poznawczej nadał charakterystyczne 
cechy. Wśród twarzy surowych i po
ważnych wzrok zatrzymuje czasem 
maska zwierzęcia. Artyści toruńskich 
stall nie odbiegali bowiem od zachod
nich wzorów średniowiecznych i 
nieobce im były tak zwyczajne w 
owym czasie, a tak czarujące akcenty 
humoru i satyry przewijające się w 
rzeźbie i miniaturach.
Na zachowanych stallach przy za
chodnim portalu, miejscu szczególnie 
dla tego rodzaju wyobrażeń ulubio

nym, spostrzec można w wypukłym 
reliefie sceny, których aktorami są 
zwierzęta: lis w odwiedzinach u bocia
na, lis uczący śpiewać gęsi, gęsi wie
szające lisa, Świnia w roli szewca i w 
najwyższym polu reliefu fantastyczne 
postacie smoków. Praktyczna mąd
rość życiowa zawarta w greckich baj
kach Ezopa czy późniejszych łaciń
skich Phaedrusa, powtórzona w popu
larnych średniowiecznych bestiariu- 
szach z uzupełnieniami, znajdowała 
odbicie w ówczesnej plastyce. Nie tyl
ko zresztą teksty znane z ksiąg i nie
jednokrotnie rozpowszechniane sło
wem z kazalnicy stanowiły źródło na
tchnienia, ale i rysunki umieszczane 
na marginesach rękopisów.
Nie we wszystkich tego rodzaju wyo
brażeniach doszukiwać się należy głę
bokiej treści, nie należy widzieć w każ
dym zwierzaku i w każdym kwiatku 
symbolu wymagającego mistycznego 
komentarza. Twórca średniowieczny, 
tak bardzo skrępowany przepisami 
teologicznymi, tak mocno obarczony 
świadomością o swej odpowiedzial
nej społecznej misji dydaktycznej, nie 
przestawał być nigdy prawdziwym ar
tystą, którego urzekło piękno formy. 
Często też w otaczającym go świecie 
spostrzegał groteskę; lubił sam się 
śmiać i innych do niego pobudzać 
gwoli odpoczynku czy odprężenia. 
Dodać można, że podobne motywy 
występują i na zachodzie Europy, że 
opowieści ó lisie kryjące w sobie 
przestrogę moralną pojawiły się nie 
tylko na stallach, ale zajmowały po
czesne miejsce w tympanonach ka
tedr Francji, Niemiec i Anglii.
Zapiecki i pulpity, które znakomicie 
wzbogacają stalle w prezbiterium, wy
konane zapewne zostały - jak wyżej 
wspomniano - nieco później niż same 
ławy. W przeciwieństwie do rzeźbiar
skich ozdób stall, zapiecki są dekoro
wane ornamentem płaszczyznowym, 
co przypomina dawniejszy, po
wszechny zwyczaj zawieszania tkanin 
na ścianach, przy których ustawiano 
stalle.
Odbiciem motywów dekoracyjnych 
powszechnie stosowanych w archi
tekturze wielkich katedr gotyckich są: 
struktura zapiecków, których liczba 
odpowiada liczbie siedzeń, wprowa
dzenie podziałów pionowych za po
mocą kolumienek, wypełnienie ich 
maswerkowym ornamentem ułożo
nym w rozety zamknięte w czworoką
tach, ślepe arkadowania, wimpergowe 
szczyty, baldachim wystrzelający ku 
górze smukłymi, spiczasto zakończo-
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1. StaUe po lewej stronie prezbiterium

nymi wieżyczkami, a także boki stall 
ażurowo zdobione i wejścia do nich 
przecinające rząd pulpitów. Twórcy 
stall stosowali duży zasób form zdob
niczych. Głównym elementem jest tzw. 
maswerk, czyli przezrocza układane a- 
żurowo lub ślepo z wycinków tuku. 
Maswerk, związany najpierw ściśle z 
architekturą i okiennym malarstwem 
na szkle, wyzwolił się w okresie pełne
go gotyku w swobodny, niezależny od 
budownictwa motyw dekoracyjny.
Pomysłowość twórców stall wyraża 
się w łączeniu elementów łuku ostre
go z tukiem tzw. oślim, z formami przy
pominającymi pęcherze rybie czy też 

drgające na wietrze płomienie świec, 
wypełnionymi trójliściem lub czwórliś- 
ciem i na układaniu ich w rozety przy
pominające w miniaturze wielkie róży- 
cowe okna w kształcie koła czy wielo- 
boku zdobiącego gotyckie budowle. 
O powstaniu toruńskich stall w okre
sie dojrzałego gotyku świadczą moty
wy zdobnicze - ruchliwe, płynne, ukła^ 
dane rotacyjnie dookoła osi, zamiast 
form wcześniejszych - twardych, su
chych, sztywnych. W różycach ma- 
swerkowych też występują motywy ro
ślinne: liście i kwiaty układane do- 
środkowo. Element roślinny, tak cha
rakterystyczny dla ówczesnej archi
tektury, występuje w stallach toruń
skich bardzo obficie. Na skośnych 
krawędziach szczytów pełno jest liści 

winnej latorośli, bluszczu czy krzewu 
poziomki, bogato unerwionych, na 
ścianach dzielących stalle i podtrzy
mujących baldachim obok laskowa- 
nych okien z maswerkiem zwieszają 
się festony głęboko nacinanych liści 
dębowych, drobne niezapominajki, 
jaskry, porozrzucane jak kwiaty na 
wiosennej łące jawią się też polne 
róże.
Przednią część pulpitów zdobi fryz u- 
kładany na przemian z geometrycz
nych i stylizowanych liści i kwiatów. 
Motywy fantastyczne i egzotyczne za
stąpione są światem roślin pól i lasów. 
Różnorodność dekoracji architekto
nicznej i roślinnej wzbogaca jeszcze 
element figuralny - tu i ówdzie widnie
je postać czy to mnicha-pielgrzyma
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4 5

wspartego na lasce, apostoła, czy pro
roka ze zwojem rękopisu.
Czas powstania stall toruńskich przy
pada na okres, kiedy produkcja tego 
rodzaju sprzętu kościelnego w Niem
czech osiąga punkt szczytowy. Już w 
drugiej połowie XIII w. wykształcił się 
w Nadrenii - pod wpływem francu
skich wzorów z katedry w Chartres, 

Reims, Amiens - typ stall architekto
nicznych, który następnie w XIV w. 
przeniknął na północ i wschód. Inicja
torami wykonania stall w toruńskim 
kościele Panny Marii byli rozporządza
jący znacznymi funduszami franci
szkanie. Przybyli oni z Saksonii, która 
miała żywą łączność artystyczną z 
Francją i sztukę swą kształtowała na 

podstawie jej wzorów. Kontakt z ma
cierzystą prowincją utrzymywali franci
szkanie na pewno stale. Stamtąd też 
może pochodził twórca stall toruń
skich, który dobierał sobie tylko wyko
nawców, bądź spośród braci zakon
nych, bądź z miejscowych świeckich 
snycerzy, bowiem poziom artystyczny 
stall byt wysoki, analogia z twórczoś-
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2. Fragment zwień
czenia wejścia do 
stall
3. Fragment balda
chimu
4. Jeden z orna
mentów zapiecka - 
rozeta
5. Dekoracja kon
soli z motywem gło
wy ludzkiej
6. Fragment sceny 
„Lis u bociana" na 
boku stall przy za
chodnim portalu 
(zdj: 2-5 - J. Wilde)

cią dalekich zachodnich środowisk 
sztuki oraz brak bezpośrednich wzo
rów w Toruniu czy okolicy przypu
szczenie to potwierdza.
Działalność snycerskiego warsztatu 
franciszkanów nie ograniczała się, jak 
można mniemać, jedynie do ich włas
nego kościoła, gdyż w kaplicy 
chrzcielnej w kościele Św. Jana znaj

dują się podobne ławy. Pomorze sły
nęło zresztą z wyrobu stall, co stwier
dził już Jan Długosz, zachwycając się 
pięknem cysterskich stall w Oliwie.

Warto więc będąc w Toruniu zajrzeć 
do mrocznego, pełnego surowego 
piękna kościoła Najświętszej Marii 
Panny, usytuowanego w pobliżu Sta

rego Rynku, i zatrzymać się na chwilę 
przed stallami.

Jadwiga Puciata-Pawtowska
Prof, dr Jadwiga Puciata-Pawtowska - emeryto
wany, wieloletni profesor Wydziatu Sztuk Pięk
nych UMK w Toruniu, kierownik Zakładu Historii 
Sztuki, członek wielu towarzystw naukowych 
oraz autorka ponad 100 opracowań naukowych i 
popularyzujących historię sztuki.
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Dybów - 
drugi zamek 
toruński

Wielu mie
szkańców 
Torunia, a 
już na pew
no przy
jezdni nie 

orientują się, gdzie znajduje się 
ten zamek. Tymczasem każdy, kto 
korzysta z toruńskiego dworca 
PKP, przejeżdża obok zamkowych 
ruin,ukrytych latem w zieleni. Za
mek Dybów zbudowany został bo
wiem na lewym brzegu Wisły, w 
pobliżu dzisiejszego mostu i Alei 
700-lecia Torunia, na prawo od 
niej, gdy jedziemy w kierunku 
dworca.
Kiedy w 1422 r. Polska odzyskała 
od Krzyżaków lewy brzeg Wisty 
wraz z częścią-"'rzeki, zaistniała 
możliwość omijania Torunia przez 
kupców. W związku z tym w latach 
1422-1425, na polecenie Włady
sława Jagiełły, prawie naprzeciw 
krzyżackiego Torunia, postawiono 
murowany zamek, który miał kon
trolować Wisłę. Niewiele minęło 
czasu, a wokół zamku - siedziby 
królewskiego burgrabiego, po
wstała miejska osada handlowa z 
kościołem i ratuszem, nazwana 
Dybowem, Nieszawą lub Nową 
Nieszawą. Konkurowała ona sku
tecznie z Toruniem, bowiem w 
1431 r. Krzyżacy przy wsparciu ro
zeźlonych mieszczan zrabowali ją, 
zniszczyli i opanowali zamek.
Gdy w 1435 r. Dybów-Nowa Nie
szawa powrócił do Polski, zamek 
został rozbudowany i przystoso
wany do broni palnej. W 1454 r. 
(włączenie Prus do Polski) Kazi
mierz Jagiellończyk przyrzekł toru- 
nianom zlikwidowanie konkuren-

1. Plan zamku dybowskiego: A 
- dom mieszkalny, B - wieża 
bramna, C - druga brama; linia 
pełna oznacza mury istniejące, 
przerywana - zniszczone (wg B. 
Guerquin, Zamki w Polsce, War
szawa 1974)
2.3. Zachowane mury zamkowe
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cyjnej dla nich Nowej Nieszawy i w 
1460 r. miasto przeniesiono w 
górę Wisły, gdzie istnieje do dziś, 
a na zamku zamieszkali starosto
wie prowadzący do końca XVIII w. 
handel zbożem na własną rękę. 
Pierwotny zespół zamkowy obej
mował: trzykondygnacyjny dom 
mieszkalny, czworoboczny dzie
dziniec obwiedziony murami z 
gankiem i blankowaniem, wieżę 
bramną wystającą poza mury oraz 
szeroką fosę zasilaną wodami Wi
sły. Po 1435 r. podwyższono mury 
obwodowe, które otrzymały strzel
nice; pojawiły się one także w 
części przyziemnej, a w budynku 
mieszkalnym wybito dwie duże 
strzelnice artyleryjskie skierowane 
w stronę Wisły. Na narożach mu
rów umieszczono nadwieszone 
cylindryczne wieżyczki ceglane.
W XVII w. zamek został zniszczony 
przez Szwedów i na planie pocho
dzącym z 1727 r. nazywany jest 
ruiną. W trakcie wojen napoleoń
skich włączony został w pruski 
system fortyfikacji otaczających 
Toruń. Prusacy przebili w murach 
obwodowych nowe strzelnice 
przyziemne i otoczyli zamek ob
wałowaniami typu kleszczowego. 
Widoczne są one na planie J. Hei- 
sego z 1887 r.
Do naszego stulecia z dybowskie- 
go zamku zachowały się mury ob
wodowe, pozostałości wieży 
bramnej oraz dwie ściany domu 
mieszkalnego. W 1936 r. przepro
wadzono tu pierwsze prace kon
serwatorskie, w 1959 r. dokonano 
dokładnej inwentaryzacji zamku, a 
przed rocznicą kopernikowską w 
latach 1971-1972 toruński Oddział 
PKZ przeprowadził prace konse
rwatorskie, które zabezpieczyły o- 
biekt w formie tzw. trwałej ruiny. 
Niestety, nie nadzorowany przez 
nikogo zamek rozpada się w za
straszającym tempie, do czego 
przede wszystkim przyczyniają się 
ludzie rozkradający materiał budo
wlany. Pieniądze wydatkowane na 
inwentaryzację i konserwację 
zamku zostały więc w dużej mierze 
stracone.
Władzom Torunia przypominamy, 
że Dybów to - w odróżnieniu od 
zamku na prawym brzegu Wisły - 
zamek typowo polski i niegdyś 
wysunięty punkt obronny przeciw 
Krzyżakom. Ten fakt w każdym in-
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6. Wieża bramna - w 
iataoh 70-ych pokry
wa) ją dach...
7. Po zniszczonej ko
ronie muru fatwo do
stać się do wieży
8. Zdewastowane po
mieszczenie w wieży 
bramnej z zachowa
nym kominkiem

(zdjęcia: J. Wilde) 

nym kraju zostałby wykorzystany 
dla włączenia zamku w trasę wy
cieczkową i odpowiednie jego za
gospodarowanie przez utworzenie 
np. niewielkiego muzeum, kawiar
ni itp. Ratujcie Dybów!

(K)
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Dwór 
w Wodziera
dach

Wodzierady - wieś w województwie sieradzkim, 
siedziba władz gminnych, oddalona od Lodzi 25 
km (dojazd przez Konstantynów - Lutomiersk) i 
44 km od Sieradza (dojazd przez Łask w kierunku 
Lutomierska). Leży w dolinie rzeczki Pisi - dopły
wu Neru, w okolicy równinnej, urozmaiconej nie
wielkimi wydmami, na których rosną iglaste 
lasy.

Wieś ta, wzmiankowana po raz pierwszy w 1398 
r„ stanowi przykład typowej ulicówki. W pobliżu 
wylotu wsi w kierunku Kwiatkowic stoi wspaniały 
dwór z końca XVIII lub początku XIX w. - jedna z 
najwspanialszych zabytkowych budowli tego 
typu w województwie sieradzkim. W tym miejscu 
usytuowany był gród średniowieczny; jedynym 
jego śladem są nieznaczne zagłębienia terenu po 
istniejącej niegdyś fosie.

Dwór zbudowany został z modrzewia, na planie 
prostokąta; obecnie otynkowany. Od strony pół
nocnej przylega do niego potężny portyk muro
wany z czterema doryckimi kolumnami. We wnę
trzu znajduje się osiem pokoi z sienią i salonem 
na osi. Zachowała się jeszcze dawna stolarsz- 
czyzna, część oryginalnych posadzek i kominek. 
Na szczególną uwagę zasługuje kryty gontem ol
brzymi, łamany dach „polski". Niegdyś bardzo 
typowy dla licznych dworów, karczem, bożnic i w 
ogóle budynków o znacznej szerokości, dziś nie
zmiernie rzadki, przetrwał jeszcze na dworach w 
okolicy Wielunia: w Świątkowicach i Ożarowie. 
Ten typ dachu, wykształcony ostatecznie na zie
miach polskich w połowie XVIII w., charakteryzuje 
się sztukowaniem krokwi, przez co powstaje wy
skok w połowie wysokości dachu przy jednako
wym pochyleniu dwóch jego płaszczyzn. Kon
strukcja taka dawała budowli wrażenie solidnoś
ci, i jednocześnie gwarantowała uzyskanie dużej 
powierzchni użytkowej strychu.

Do niedawna w obrębie założenia dworskiego 
istniał jeszcze zabytkowy, drewniany, kryty gon
tem lamus z XIX w. Dziś w tym miejscu pozostał 
jedynie rozlatujący się, murowany fundament... 
Przy dworze znajdują się także resztki niegdyś 
cennego parku z zarysem alei dojazdowej, a 
przed budynkiem oczyszczony niedawno staw.

W końcu XVIII w. dwór należał do rodziny Dzierz- 
bickich, potem do Mniewskiego - wojskiego sie

1

1.2. Dwór w Wodzie
radach od frontu (1) i 
od strony parku (2)

(zdjęcia: J. Ślipek)

radzkiego. Poprzez małżeństwa córek właścicieli 
przeszedł kolejno w ręce Bajerów, a w 1840 r. w 
ręce Parczewskich. Hipolit Parczewski, właściciel 
Wodzierad w okresie Powstania Styczniowego, 
był nie tylko patriotą, lecz i demokratą. Założył w 
Wodzieradach szkołę elementarną, którą utrzy
mywał własnym kosztem, a w 1861 r. uwłaszczył 
podległych mu chłopów. Warto podkreślić, że 
czynu tego dokonał na dwa lata przed ogłosze
niem postanowienia w tej sprawie przez władze 
powstańcze i w trzy lata przed carskim ukazem 
uwłaszczeniowym. W okresie Powstania Stycz
niowego we dworze leczono powstańców ran
nych w bitwie pod Dobrą, stanowił on także bazę 
zaopatrzenia i schronienie dla licznych w pier
wszej fazie powstania partii powstańczych działa
jących w okolicach Lodzi. W 1849 r . w Wodziera
dach urodził się Alfons Parczewski, późniejszy 
adwokat w Kaliszu i prezes Towarzystwa Krajo
znawczego, następnie profesor prawa na Uniwer
sytecie Warszawskim i Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie, w latach 1922-1924 rektor 
tego Uniwersytetu, członek Polskiej Akademii U- 
miejętości, A. Parczewski od 1881 r. byt człon
kiem tajnego komitetu niesienia pomocy Mazu
rom, współzałożycielem w 1896 r. „Gazety Ludo
wej” w Ełku, był też autorem wydanej w 1870 r. 
Monografii Szadku, a w 1884 r. założycielem pi
sma „Nowiny Śląskie” we Wrocławiu. Z bratem 
współdziałała czynnie jego siostra Melania (ur. w 
1850 r.) - działaczka społeczna, autorka wielu 
powieści i opowiadań głównie z życia Polaków 
pod zaborem pruskim. Hipolit Parczewski, jako 
podejrzany o udział w powstaniu, został areszto
wany i osadzony w więzieniu w Lodzi. Wypu
szczony, lecz skazany na wysoką grzywnę, mu- 
siał wyzbyć się majątku, który wraz z dworem w 
1868 r. przeszedł na własność Kulczyckich i w 
rękach ich pozostawał do 1940 r.

Po wojnie dwór przeszedł na własność Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, w 1947 r. 
znajdował się w rozpaczliwym stanie; w tym cza
sie niemal doszczętnie wycięto otaczający park. 
W latach 1953-1954 poddano dwór generalnemu 
remontowi z funduszów Wojewódzkiego Konse
rwatora Zabytków w Lodzi. Liczni, następujący po 
sobie użytkownicy nie doceniali historycznego 
znaczenia budowli, została więc wkrótce zdewa
stowana i porzucona, zaś malowniczy staw prze
znaczono na wiejskie wysypisko śmieci.

Jednocześnie stan dworu wzbudzał zrozumiałe 
zainteresowanie ludzi, którym los narodowej kul
tury nie jest obojętny. Mnożyły się interwencje, 
także ogłaszane w prasie. Już w 1947 r. pojawił 
się interwencyjny artykuł W. Kochańskiego pt. O 
dwór w Wodzieradach („Ziemia”, nr 11-12), w 
ostatnich latach prasa łódzka inspirowana przez 
działaczy zrzeszonych w Wojewódzkiej Komisji 
Opieki nad Zabytkami przy ZW PTTK w Sieradzu 
zamieściła kilka artykułów o znamiennych tytu
łach: Zmowa obojętnych („Dziennik Popularny", 
nr 169/78), Gdy znikają zabytki („Głos Robotni
czy", nr 181/79), Wreszcie, wobec niechęci wyko
rzystania dworu przez miejscowe społeczeństwo, 
w 1980 r. sprzedano dwór prywatnej osobie: Wi
toldowi Gerliczowi ze Zgierza. Miejmy nadzieję, 
że nowy właściciel doceni zabytkową wartość o- 
biektu.

Warto też wspomnieć, że w latach 1982-1983, w 
miejscu dawnej dojazdowej alei, w niewielkiej od
ległości od dworu, miejscowa Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych wybudowała stację paliw. Stacja ta 
skutecznie szpeci otoczenie dworu i świadczy 
wymownie o Spółdzielni, Naczelniku Gminy, któ
ry udzielił zgody na lokalizację stacji oraz Woje
wódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli w 
Sieradzu, bez zgody której budowa stacji w tym 
miejscu nie byłaby możliwa.

Andrzej Ruszkowski
49



polskie zabytki na świecie

Pomnik 
Klementyny 
Sobieskiej 
w Watykanie
Wśród poloników znajdujących się w bazy
lice Św. Piotra w Watykanie, najwspanial
szy jest monument wnuczki króla Jana III 
Sobieskiego, Marii Klementyny (1702— 
1735),' żony Jakuba Edwarda III Stuarta 
(1688-1766), pretendenta do korony an
gielskiej. Pomnik znajduje się w lewej na
wie bocznej, w pobliżu tzw. kaplicy 
chrzcielnej. Oto jego wygląd według opisu 
historyka, ks. Ignacego Polkowskiego: 
„Sarkofag z porfiru ozdobiony brązem zło
conym i pokryty alabastrową draperią. Nad 
sarkofagiem dwie figury, jedna wyobrażają
ca miłosierdzie czy litość, druga jako ge
niusz (raczej anioł) utrzymujący medalion z 
portretem Klementyny, ułożony z mozaiki, 
prześlicznie wykonany przez (Paola) Chris- 
tophan’ego (wg rysunku L. Sterna). Urna 
wspiera się na dwóch aniołkach, z których 
jeden trzyma berło, drugi... koronę króle
wską... Na urnie porfirowej... napis: »Maria 
Clementina M (agnae) Brit (aniae), 
Frandiae} et Hibern(\ae) Regina* (Maria 
Klementyna królowa Wielkiej Brytanii, Fran
cji i Irlandii). Nad drzwiami zaś na wstędze,

którą wieniec róż związany, następujący 
napis: »Obi it XV Cal. Febr. Anno 
MDCCXXXV«" (Zmarła 15 lutego 1735 r.). 
Druga strona monumentu przedstawia się 
znacznie skromniej: w części muru odpo
wiedniej sarkofagowi jest urna z ciemnego 
marmuru z następującym napisem: „Cor
pus Mariae Clementinae Magnae Britaniae 
Reginae XV Kalend. Februar. 1735 aetatis 
suae 33 menses 6 defunctae, in huius Ba- 
silicae cryptis positum, nunc die 22 Janua- 
riiAnno 1745 translatum et reconditum est" 
(Ciało Marii Klementyny, królowej Wielkiej 
Brytanii, zmarłej 15 lutego 1735 r., w wieku 
33 lat i 6 miesięcy, pogrzebane w kryptach 
tejże bazyliki, zostało 22 stycznia 1745 r. 
przeniesione i tu złożone)2.

Pomnik Klementyny Sobieskiej został za
projektowany przez architekta Filipa Bari- 
gioniego, a wykonany przez Piotra Braccie- 
go. Całe przedsięwzięcie sfinansował za
rząd bazyliki Św. Piotra zapewne za wyraź
nym pozwoleniem ówczesnego papieża 
Benedykta XIV. Koszty wyniosły znaczną 
na owe czasy sumę 96 000 fr. Zasługuje tu 
na podkreślenie również fakt, że wnuczka 
Jana Sobieskiego należała do tych wyjąt
kowych kobiet, które zostały pogrzebane w 
obrębie bazyliki watykańskiej. Złożyło się 
na to kilka powodów.

Maria Klementyna wraz z całą rodziną kró
lewską partycypowała, zwłaszcza na tere
nie Włoch, w ciągle żywej glorii zwycięstwa 
wiedeńskiego swego dziadka. Wymownym 
tego przykładem była szczera życzliwość, 
jaką papieże panujący po 1683 r. okazywali 
Sobieskim. Zwłaszcza Klemens XI (1700— 
1721) wielokrotnie manifestował owe uczu
cia przyjaźni dla potomków „obrońcy 
chrześcijaństwa”. Chętnie bowiem odpra
wiał uroczyste celebry w polskim kościele 
Św. Stanisława w Rzymie, które w każdą 
rocznicę wiktorii wiedeńskiej zamawiała 
Maria Kazimiera, wdowa po Janie III. On też 
wizytował królowę w jej prywatnym pałacu, 
zw. Casa Zuccari przy zbiegu Via Sistina i 
Via Gregoriana. On przekazał królewiczowi 
Aleksandrowi Benedyktowi pamiątkowy 
obraz Madonny, którego Innocenty XI 
(+1689) nie zdążył przed swą śmiercią 
przesłać Janowi III w podzięce za pomóc w 
odsieczy wiedeńskiej. A kiedy śmiertelnie 
zachorował książę Aleksander, papież 
żywo interesował się jego zdrowiem, odda
jąc mu do dyspozycji własnego lekarza. 
Wkrótce zaś po jego zgonie w 1714 r., ufun
dował mu gustowny pomnik w kościele ka
pucynów w Rzymie, gdzie królewicz zmarł i 
został pochowany3.

Klemens XI zgodził się również zostać oj
cem chrzestnym księżniczki Marii Klemen-

Pomnik Klementyny Sobieskiej w bazylice Św. 
Piotra 

tyny, córki królewicza Jakuba i Jadwigi Elż
biety, księżnej palatyńsko-najburgskiej. Z 
tej okazji papież nadał chrześniaczce włas
ne imię. Chociaż urodziła się ona 18 lipca 
1702 r. na ziemi włoskiej w Maceracje w 
pobliżu sławnego Loreta, to jednak wycho
wywała się w rodzinnym gronie na Dolnym 
Śląsku w zamku oławskim. Pomimo to Kle
mens XI nie zapomniał o niej. Sam bowiem 
zadecydował o jej małżeństwie, przezna
czając za pozwoleniem obojga rodziców 
17-letmą księżniczkę za żonę Jakubowi Ed
wardowi III. Nie było to przypadkowe. Stoli
ca Apostolska snuła duże nadzieje na u- 
mocnienie katolicyzmu w Wielkiej Brytanii, 
gdyby na tronie angielskim zasiadł ponow
nie wspomniany wyżej potomek zdetroni
zowanych Stuartów, znany z ortodoksyj
nych przekonań religijnych. Kiedy zatem 
Jakub III, przebywający na wygnaniu we 
Francjiod 1689 r„ stracił dotychczasowego 
protektora w osobie Ludwika XIV, który za
warł pokój z Anglią, wówczas Klemens XI 
ofiarował mu rezydencję w Urbino oraz za
pewnił coroczne sumy ze skarbu papie
skiego. Gdy z kolei wyłonił się problem 
podtrzymania ciągłości dynastycznej 
Stuartów przez zawarcie odpowiedniego 
małżeństwa, wtedy właśnie wkroczył pa
pież ze swą decyzją4.
Po szczęśliwym pokonaniu wielu prze
szkód natury politycznej wnuczka Jana III 
zawarła 9 maja 1719 r. w Bolonii małżeń
stwo przez prokuratora z nieobecnym na
rzeczonym, który w tym czasie przebywał w 
Hiszpanii gotującej się do wojny z Anglią. 
Przybywszy następnie do Rzymu, została 
tu przyjęta z honorami należnymi królowej. 
Papież kazał wybić z tej okazji pamiątkowy 
medal na jej cześć. Po powrocie zaś Jaku
ba Stuarta z Hiszpanii Klemens XI delego
wał biskupa w Montefiascone do ponow
nego pobłogosławienia w jego imieniu 
młodych małżonków5. W ten sposób Maria 
Klementyna Sobieska została wciągnięta w 
orbitę papieskiej polityki misyjnej w odnie
sieniu do Wielkiej Brytanii.
Księżniczka Sobieska urodziła Jakubowi 
Stuartowi dwóch synów: Karola Edwarda 
(1720-1788), księcia Walii,6 oraz Henryka 
Benedykta (+1807), księcia Jorku, później
szego kardynała7. Niebawem wycofała się 
zupełnie nie tylko z życia politycznego, ale i 
z szerokich kręgów towarzyskich. Poświę
ciła się natomiast bez reszty wychowaniu 
swych dzieci zgodnie z dyrektywami Stoli
cy Apostolskiej w duchu wyznania katoli
ckiego. Naraziła się przez to zwłaszcza 
stronnictwu popierającemu zabiegi dyna
styczne Stuartów. Ze względów' politycz
nych pragnęło ono wychowania obu synów 
Jakuba Edwarda III w zasadach zbliżonych 
do Kościoła anglikańskiego. Wynikłe w 
związku z tym nieporozumienia spowodo
wały nawet dłuższą separację obojga mał
żonków. Królowa zamknęła się wtenczas w 
klasztorze dominikanek przy kościele Św.
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Cecylii w Rzymie, co w konsekwencji nad
wyrężyło jej zdrowie i stało się przyczyną 
przedwczesnej śmierci.
W tym samym okresie rozwinęła się u Marii 
Klementyny także głęboka pobożność, po
łączona z daleko posuniętą ascezą osobi
stą. Pragnęła bowiem „przez modlitwy, po
sty i dobre uczynki zaskarbić (dla swych 
dzieci) opiekę Bożą". Nawiedzając prawie 
codziennie kościoły, „klęczała... przez wiele 
godz/n "wprost na posadzce. „Zjednała so
bie tym najwyższą część dworu apostol
skiego", oraz „podziw" i „powszechne u- 
wielbienie ludu... dla jej cnót". Zmarła nie
mal w opinii świętości. Jej zgon „wywoła! 
ogólny żal w Rzymie" do tego stopnia, że 
na znak powszechnej żałoby „zamknięto 
na dni kilka widowiska publiczne (i) wszel
kie rozrywki’6. Nic przeto dziwnego, iż pa
pież Klemens XII przyzwolił chętnie na zło
żenie jej doczesnych szczątków w podzie
miach bazyliki watykańskiej.
Życzeniem księżniczki Klementyny było, 
aby złożono ją do trumny w habicie sióstr 
dominikanek. W trakcie jednak uroczystoś
ci pogrzebowych zdjęto z niej ów strój za
konny, a przebrano w szaty królewskie z 
berłem w ręku i koroną Wielkiej Brytanii na 
skroniach9.
Tak więc księżniczka Maria Klementyna, 
wnuczka Jana III, partycypując w glorii wie
kopomnych zwycięstw swego dziadka nad 
potęgą otomańską, przydała do klejnotu 
Sobieskich splendor zacnej i wielce po
bożnej, aczkolwiek niedoszłej królowej 
Anglii.

Wilhelm Gaj-Piotrowski
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zbiory i zbieracze

Kolekcja
Andrzeja Swaryczewskiego
Kraków - to nie tylko zabytki klasy zerowej, wspaniałe pomniki naro
dowej kultury, Wawel, Collegium Maius, Sukiennice, kościoły, liczne 
muzea - historia zamknięta w murach, lecz także ludzie. Tworzyli oni 
przez wieki kulturalną atmosferę tego miasta i współcześnie tworzą 
ją nadal. Znaleźć ją można w krakowskich domach, których wnętrza 
odzwierciedlają zamiłowania, upodobania i nawyki kulturalne ich 
właścicieli. W tych to wnętrzach splatają się potrzeby dnia dzisiej
szego z ponadczasowymi wartościami dzieł sztuki i wyrobów arty
stycznych. Spośród wielu takich wnętrz, szczególnie godne uwagi są 
mieszkania kolekcjonerów - żywe muzea, tworzone latami w wyniku 
różnych motywacji, najczęściej chęci zaspokojenia zbierackiej pasji, 
potrzeb estetycznych czy po prostu z miłości do historycznego dzie
dzictwa.

Kolekcja militariów architekta inżynie
ra Andrzeja Swaryczewskiego spra
wia, że jego mieszkanie ma niepowta
rzalny charakter zbrojowni, która za
sługuje na omówienie z uwagi na swą 
wartość muzealno-historyczną oraz na 
osobę jej twórcy, związanego przez 
wiele lat z badaniami architektoniczny
mi odnawianych zabytków Polski Po
łudniowej, a szczególnie Krakowa. Za
miłowanie do badań historycznych A. 
Swaryczewskiego doprowadziło do 
znakomitych rezultatów, zarówno w 
sferze jego działań kolekcjonersko- 
bronioznawczych, jak i architektonicz- 
no-konserwatorskich. Kolekcja milita
riów zgromadzonych w ciągu trzydzie
stu lat przez A. Swaryczewskiego na
leży bez wątpienia do czołowych pry
watnych zbiorów tej specjalności w 
Polsce, powstałych po wojnie. W Kra
kowie, nie zniszczonym w czasie dru
giej wojny światowej, istniały sprzyja
jące warunki do stworzenia takiej ko
lekcji. Zarówno liczba zgromadzonych 
eksponatów, jak i fakt, iż w zbiorze re
prezentowane są wszystkie podsta
wowe typy broni decydują o jego wy
sokiej randze.
W głównym swym trzonie kolekcja 
składa się z uzbrojenia zachodnio
europejskiego od XVI do XX w., repre
zentowanego przez eksponaty uzbro
jenia ochronnego, broni drzewcowej, 
siecznej długiej i krótkiej, palnej bojo
wej o różnych typach zamków oraz o 
porządzenia wojskowego. W zbiorze 
znajduje się też uzbrojenie orientalne, 

broń myśliwska biała i palna z należą
cymi do niej odpowiednimi akcesoria
mi. Każdy eksponat jest inny. Każdy 
ma swoje charakterystyczne cechy, 
odmienne rozwiązania techniczne, in
dywidualne zdobnictwo. Nie sposób 
omówić całego zbioru, ograniczę się 
tutaj do komentarza-przewodnika po 
najciekawszych obiektach kolekcji.
Do świetnych pozycji uzbrojenia och
ronnego należą napierśniki. Napierś
nik kulisty z renesansowej zbroi żłob
kowanej (zwanej również maksymi- 
liańską), z lat 1510-1530, ozdobiony 
jest gęsto i jednolicie biegnącymi 
żłobkowaniami (ryflowaniem). Grzbiety 
i wgłębienia żłobień, poziomych górą, 
a pionowych od dołu, podkreślone są 
głębokimi, równoległymi, rytowanymi 
wgłębieniami. Poziome ryte wgłębie
nia występują ponadto wzdłuż zagłę
bienia folgi nadbrzusznej. Górna 
część napierśnika nad poziomymi 
żłobkowaniami zdobiona jest roślinną 
dekoracją trawioną, obecnie słabo wi
doczną. Napierśnik należał do zbroi 
jeździeckiej, o czym świadczą otwory 
po nilach do umocowania haka na o- 
parcie kopii. Inny napierśnik, należący 
do półzbroi pikinierskiej, to przykład 
sztuki płatnerskiej z początku XVII w. 
Charakteryzuje się wydatną ością na 
osi pionowej, która poniżej połowy 
wysokości wybiega w ostry tzw. gęsi 
brzuch. Dekoracja napierśnika składa 
się z trzech trybowanych wypukło sze
rokich pasów, z których środkowy 
górą rozszerza się łukowato na boki.
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Pasy były pierwotnie polerowane, zaś 
pozostałe powierzchnie zbroi czernio
ne.
Wśród hełmów wyróżniają się: przył
bica z końca XVI w., morion łódkowy z 
XVII w., używany w Polsce tylko przez 
piechotę i jazdę autoramentu cudzo
ziemskiego oraz milicje nadworne, 
szyszak „pappenheimer”. Szyszak 
typu „pappenheimer" noszony był w 
środkowej Europie, oczywiście i w 
Polsce, od drugiej dekady XVII aż do 
początku XVIII w. Używana obecnie 
tylko w polskiej literaturze bronio- 
znawczej nazwa szyszaka pochodzi 
od nazwiska generała niemieckiej jaz
dy cesarskiej z okresu wojny trzydzie
stoletniej, grafa Gotfryda Henryka 
Pappenheima (ur. 1594, zm. 1632). 
Kolczuga z misiurką i karwasze - to 
przykłady uzbrojenia, które używane 
było również i w polskich chorągwiach 
pancernych.

Przedstawiając broń sieczną z kolek
cji, na pierwszym miejscu wymienić 
należy rapiery, broń szczególnie ulu
bioną i noszoną tak w wojsku, jak i do 
stroju cywilnego w Europie Zachod
niej w XVI i XVII w.; pałasze jazdy z 
przełomu XVII i XVIII w. oraz następ
nych stuleci; szpady z XVIII i XIX w. 
oraz szable regulaminowe wojskowe 
w odmianach kawaleryjskich i piecho
ty z różnego typu tasakami i półsza- 
blami, a także szable orientalne, kau
kaskie, tureckie z przełomu XVIII i XIX 
w. czy egzotyczne talwary indyjskie i 
miecze japońskie wakizashi i katana. 
Na szczególne wyróżnienie spośród 
broni białej krótkiej, z uwagi na rzad
kość, zasługują puginały włoskie, tzw. 
cinqueda, o szerokich głowniach zwę
żających się ku sztychowi i rękojeś
ciach mieczowych. Oryginalnym 
kształtem i wschodnim zdobnictwem 
wyróżniają się jatagany turecko-bał- 
kańskie, kamy z Kaukazu, kindżały 
perskie czy płomieniste krisy malaj- 
skie. Na tle powyższego imponuje 
liczbą zgromadzonych wzorów prosty’ 
bagnet wojskowy.

Nim przejdę do prezentacji broni pal
nej, nie sposób nie wspomnieć choć
by w kilku słowach o broni miotającej, 
do której należą kusze. Przed wynale
zieniem broni palnej kusza była naj
groźniejszą bronią średniowiecza, a 
później długo służyła myśliwym jako 
broń cicha, a przy tym wielce skutecz
na. Najładniejsza w zbiorze kusza ma 
drewniane łoże z kolbą policzkową, 
inkrustowane kością i rogiem. Łuk sta
lowy wpuszczony w otwór łoża 
wzmocniony jest sznurowaniem, do 
którego z obu stron przypięte są weł
niane, ozdobne pompony. Na płytce 
kościanej przy wgłębieniu na cięciwę 
wyryta jest data 1630. Kusza jednak 

nie pochodzi z XVII w., jak to wskazuje 
powyższa data. Wykonał ją w roku 
1831 F. Haenisch z Drezna, o czym 
informuje umieszczony na wewnętrz
nej stronie blachy spustowej napis; 
tego typu kusze używane były do koń
ca XIX w. jako broń sportowa do strze- 
lań tarczowych.
Wśród broni palnej na pierwszym 
miejscu wymienić należy toruńskie 
strzelby lontowe. Nie zabrakło też w tej 
grupie muszkietu o zamku kołowym, 
karabinów wojskowych i strzelb z 
zamkami skałkowymi i pistonowymi. 
Smukłą linią wyróżnia się z ekspozycji 
strzelba bałkańska „rasak” z przełomu 
XVIII i XIX w., o charakterystycznej 
cienkiej kolbie, okutej blachą pokrytą 

rytowanym ornamentem geometrycz
nym, i długiej lufie. Lontowa strzelba 
japońska, o kolbie krótkiej zbliżonej 
do uchwytu pistoletowego - to przeci
wieństwo formy bałkańskiej. Również 
charakterystyczną cechą strzelby ja
pońskiej jest zamek, wykonany całko
wicie z mosiądzu. Tego typu strzelby 
używane byty w Japonii od początku 
XVII aż do drugiej połowy XIX w.
Powyższy zbiór - „broni ognistej" - 
uzupełniają pistolety, armatki, moź
dzierze oraz akcesoria broni palnej w 
postaci prochownie i ładownic, o któ
rych warto wspomnieć, gdyż są różne
go rodzaju i typu. Od prochownie uży
wanych w całej Europie w końcu XVI i 
połowie XVII w., o korpusach wykona-

1
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nych ze spłaszczonego bielonego 
rogu, często pokrytego dwustronnie 

rytowaną dekoracją, po prochownice 
ludowe, używane na Huculszczyźnie w 
XVIII i XIX w. Te ostatnie wykonano z 
poroża daniela lub szlifowanego poro
ża jelenia, pozostawiając naturalny 
kształt w formie widełek. Pokrywano je 
często rytowaną dekoracją, a noszono 
rozwidleniem do dołu, przypięte do 
pasa. Bogactwo form prochownie naj
częściej wynika z rodzaju zastosowa
nego materiału do ich wykonania. 
Wśród ładownic zwracają uwagę pro
stą formą prostopadłościanu, wykona
ne z blachy mosiężnej pokrytej geo
metrycznym ornamentem, ładownice 
tureckie. Większe służyły do przecho
wywania papierowych patronów do 
broni palnej, a mniejsze do akceso
riów strzeleckich, jak skałki czy pisto- 

ny.
Wiele by można jeszcze pisać na 
przykład o broni drzewcowej, o hala
bardach czy lancach oraz o innych ek
sponatach.
Na zakończenie należy wspomnieć o 
księgozbiorze, który stanowi znakomi
te uzupełnienie kolekcji. Oprócz regu
laminów wojsk polskich z końca XVIII 
w., Powstania Styczniowego i podob
nych „białych kruków”, zebrana zosta
ła z wielkim znawstwem fachowa lite
ratura bronioznawcza, tak polska, jak i 
obcojęzyczna. Do tego dochodzi ar
chiwum obejmujące ikonografię i no
tatki, wypisy z trudno dostępnych ma
teriałów źródłowych. Tak przygotowa
ny warsztat stał się podstawą wielu 
studiów naukowych i opracowań, pu
blikowanych w kraju i zagranicą. Do

5

1. Zbiór uzbrojenia ochronnego i t 
nieeuropejskiej
2. Broń wschodnia i bagnety
3. Kordelasy i strzelby myśliwskie
4. Strzemię w typie polsko-węgiers
5. Prochownica z przełomu XVI i X\

(zdjęcia: I

ni zachod-

1
w.
Plewiński)

robkiem w tej dziedzinie wszedł A. 
Swaryczewski na stałe do polskiej bi
bliografii bronioznawczej. Do ostat
nich dni życia pracował nad dużym 
dziełem, poświęconym krakowskim 
płatnerzom, które udało mu się ukoń
czyć. Zmarł w Krakowie 16 sierpnia 
1983 r„ mając niespełna 55 lat.

Leszek Zachuta
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z zagranicy

Fortyfikacje
Malty
Wyspy Maltańskie leżą w samym centrum basenu Morza Śródziem
nego. Dwie z nich: Malta (o powierzchni 242 km2) i Gozo (69 km2) są 
zamieszkane, a najmniejsza - Comino (2 km2) wykorzystywana jest 
jako farma hodowlana. Położenie Malty pomiędzy Sycylią, Libią i 
Tunezją miało podstawowe znaczenie w jej historii, bowiem jest to 
połowa drogi między Gibraltarem a Kanałem Sueskim. O drogę tę 
wielkie imperia zawsze toczyły walki. To wyjątkowe strategiczne 
położenie, z unikatowym, naturalnym portem (La Valletta), przyczyni
ło się do niezwykle barwnych dziejów wyspy, z licznymi wojnami i 
najazdami, które rozpoczęły się już w IX w. n.e.

Najwcześniejsze ślady osadnictwa na 
Malcie pochodzą z ok. 4 tys. lat p.n.e. 
Z tego czasu pozostały megalityczne 
świątynie, które zwiedzane są przez 

liczne wycieczki. Badania wykazały, że 
ta megalityczna cywilizacja zniknęła: 
inna osiedliła się na Malcie ok. 2200 
lat p. n. e. w epoce brązu. Następnie 
Malta znajdowała się pod panowa
niem Fenicjan, potem Greków i Karta- 
gińczyków, a w 218 r. p.n.e. zdobyta 

została przez Rzymian. W 870 r. n. e. 
zawładnęli nią Arabowie, w 1090 r. 
Malta dostała się pod panowanie Nor
manów z Sycylii oraz Swebów, Ande- 
gawenów, Aragończyków i Kastylij- 

czyków.
W 1530 r. król Hiszpanii Karol V poda
rował Maltę Zakonowi Rycerzy Św. 

Jana, który właśnie został wyparty 

przez Turków z wyspy Rodos. Od tego 
czasu zaczyna się prawdziwa historia 
urbanistyki militarnej i rozwój fortyfika
cji na Malcie. Doświadczenie w budo-

1.2. La Valletta - fragmenty miasta
3. Ruiny fortu Manoelo
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wie fortyfikacji rycerze Św. Jana zdo

byli dużo wcześniej i ciągle je udosko

nalali. Na przykład wyspa Rodos była 
przez nich fortyfikowana przez dwieś
cie lat, powstały wówczas na jej tere

nie fortyfikacje przystosowane do arty
lerii i długotrwałej obrony.
Wybór Malty na siedzibę zakonu nie 
był przypadkowy, bowiem wyspa ta 
chroniła zachodnią część Morza Śród

ziemnego przed atakami tureckimi, 
których bardzo obawiała się Europa. 
Europa też gotowa była ofiarować 
dużą pomoc w zagospodarowaniu 
wyspy dla potrzeb obronnych. Atutem 
wyspy byt m.in. naturalny port od stro
ny północno-zachodniej, który mógł 
pomieścić flotę i stawić skuteczny 
opór atakom morskim. A więc ufortyfi
kowana Malta miała bronić Sycylii i 
Włoch, blokując Morze Śródziemne 

przed ekspansją turecką.
Zakon wylądował na Malcie w paź
dzierniku 1530 r. Wyspę zamieszkiwa
ło wówczas 15 tys..osób; stolicą była 
Citta Notabile (dzisiaj Mdina), leżąca w 
środkowej części. To średniowieczne 

miasto (o zachowanych do dziś ptenie 

i zabudowie) było słabo ufortyfikowa
ne, a także odsunięte od morza, co nie 
odpowiadało nowym celom. Uwaga 
maltańskich kawalerów skierowała się 
więc na cypel leżący pośrodku portu 
Sceberras. W 1541 r. mistrz Homedes 
poprosił króla Hiszpanii o przysłanie 

inżyniera w celu sporządzenia planów 
fortyfikacji i przystąpienia do jej budo
wy. Czas naglił, bowiem Turcy nie re
zygnowali z opanowania tego rejonu. 
Rozbudowano więc fort St. Angelo, 
wynosząc go wysoko nad poziom mo
rza i odcinając od lądu „mokrą fosą” 
(jedyną na Malcie do dnia dzisiejsze
go), i przystąpiono do budowy fortu St. 
Elmo, flankującego zatokę z drugiej 
strony; budowę St. Elmo zakończono 
w 1553 r. Konieczne stało się przenie
sienie stolicy w pobliże fortyfikacji. 
Sporządzono wielki plan zbudowania 

miasta-fortecy na półwyspie Sceber

ras. Dzieło to podjął mistrz zakonu - 
La Vallette. W 1558 r. przybył na Maltę 
inżynier Bartolomeo Genga i sporzą
dził plan miasta, w którym przewidział 
liczne forty i ściany-„kurtyny” do pro
wadzenia ognia artyleryjskiego.

4, La Valletta - Floriana, fragment fortyfikacji i za
budowy z główną bramą wjazdową

W 1565 r. rozpoczęło się jednak oblę
żenie Malty przez armię turecką, która 

zdobyła fort St. Elmo i bramę wjazdową 
do portu. Obronił się fort St. Angelo, a 
sprowadzone z Sycylii posiłki zmusiły 
Turków do odwrotu. Natychmiast po 
bitwie mistrz La Vallette podjął dalsze 
prace fortyfikacyjne. Na wyspę przybył 
architekt i inżynier Francesco Laparel- 
li, asystent Michała Anioła. W 1566 r. 

zaakceptowano plan miasta-fortecy, 
któremu nadano nazwę La Valletta od 
imienia inicjatora budowy, mistrza za
konu; budowa trwała około 20 lat.
Nowe miasto, założone na siatce pro
stokątnej, podporządkowane było ce
lom militarnym. Budowano je z kamie
nia wydobywanego z miejsc, które 

stawały się fosami. Niekończące się 
mury, kurtyny, flanki i bastiony dopeł
niały obrazu, którego ogrom widoczny 
jest do dzisiaj. Układ miasta-fortecy 
nie uległ bowiem zmianom i nie mógł 

być rozwijany w dowolnym kierunku ze 
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względu na otoczenie z trzech stron 
morzem. I choć historia przyniosła 
miastu nowe bitwy i wojny, jednak so
lidność i geniusz Laparellego udo

wodniły, że teorie budowy miast-fortec 
z XVI w. są przydatne nawet w naszym 
stuleciu - w latach 1941-1942 po
dziemne kazamaty wytrzymały bom
bardowania niemieckich samolotów. 
W ciągu XVII w. zakon maltański 

wznosił nowe fortyfikacje i bastiony. 
Powstała wtedy dookoła wyspy sieć 
wież obserwacyjnych; później taka 
sama otoczyła wyspę Gozo. Wieże są 
ustawione w ten sposób, by bez 
względu na stronę ataku możnu mieć 
czas na przygotowanie obrony. W 
1634 r. rozpoczęto budowę następnej 
linii obronnej, tym razem od strony 
lądu. Stałe zagrożenie tureckie i ataki 
w 1641 i 1645 r. utwierdziły zakon w 
konieczności takich działań. W 1670 r. 
podjęto decyzję o dalszych pracach. 
Ówczesny mistrz Nicholas Cotoner 

wystąpił z projektem zbudowania linii 
obronnej, która opasałaby wszystkie 
trzy półwyspy, które w tym czasie były 
już zasiedlone. Plan sporządzony 
przez Maurizio Valperga zakładał bu
dowę dalszych ośmiu fortów i powięk
szenie pojemności istniejących ba
stionów. W tym samym roku powstał 
projekt fortu Ricasoli (od imienia fun
datora), który był budowany po prze
ciwnej stronie portu. Jednocześnie 
zbudowano proponowane jeszcze 
przez Laparellego główki portowe, 

które zawężały wejście do zatoki, były 

odcięte mostami zwodzonymi i obsta
wione armatami. Do linii Cotonera w 
XVIII w. maltańscy budowniczowie do

dali forty: Tigne i olbrzymi fort Manoe- 
lo, który powstał na wewnętrznej wys
pie, już w porcie. Przez cały ten czas 
(XVI—XVIII w.) powstawały także ob

ronne zamki i drobne umocnienia w 
innych częściach wyspy, np. Verdala 
Palace koło Rabatu. Rozrosła się też 
liczba wież i małych fortów. W 1798 r. 
wyspy zajął Napoleon, a Maltańczycy 
zwrócili się o pomoc do Anglików. W 
1802 r. angielska flota z Gibraltaru wy
pędziła Francuzów i Malta dostała się 

pod panowanie brytyjskie, które trwa
ło do 1964 r.
Okres panowania brytyjskiego przy
niósł nowe koncepcje fortyfikowania 

wyspy. Zmieniły się już bowiem bronie 
i sposoby walki, powstała koniecz
ność przystosowania portu do stałego 

stacjonowania floty wojennej. Na pół

nocy wyspy zrealizowano projekt linii 

obronnej, zabezpieczającej Maltę 
przed desantem morskim. Victoria Li
nes przecinają wyspę na całej szero
kości i są tak doskonale umiejscowio
ne w rzeźbie terenu, że czasem w ogó
le nie widać umocnień.
Przed pierwszą wojną światową po

wstały na Malcie forty żelbetonowe i w 
krajobraz wyspy wpisały się kopuły 
stanowisk artylerii przeciwlotniczej. W 
latach dwudziestych Malta stała się 
kurortem z salonami gry i willami ofi
cerów marynarki brytyjskiej, ale już w 
latach trzydziestych rozpoczęły się 
przygotowania do wojny i powstały 
nowe bunkry oraz lotniska.
W czasie drugiej wojny światowej Mal
ta była wojenną bażą marynarki, którą 
atakowali Niemcy. Najbardziej ucier
piała La Valletta i najbliższe okolice. 
Choć wiele zabytków uległo zniszcze
niu, to jednak większość ocalała i dzi
siaj jest przedmiotem podziwu licz
nych rzesz turystów z całego świata. 
Po wojnie rząd brytyjski podjął decyz
ję o. odbudowie Malty, a zwłaszcza La 
Valletty. Prace te w większości zostały 
ukończone w latach pięćdziesiątych, 
ale niektóre znaczące zabytki (np. 0- 
pera House) do dzisiaj czekają na od
budowę.
Nieodparcie nasuwa się pytanie: co 
dalej z zabytkowymi fortyfikacjami na 
Malcie? Wyjątkowo trudno ustalić i 
znaleźć środki na realizację atrakcyj

nego programu zagospodarowania 
fortyfikacji i innych zabytków Malty. 
Obok zabiegów o pomoc międzynaro

dowych organizacji w ratowaniu i u- 
trzymaniu zabytków na wyspach, sami 
Maltańczycy w miarę możliwości fi

nansowych prowadzą przy nich pra
ce.
Prace konserwatorskie przy fortyfika
cjach przebiegają w dwóch kierun
kach: utrzymania substancji zabytko
wej oraz adaptacji fortów do innych 
funkcji. Zachowanie substancji zabyt
kowej maltańskich fortyfikacji - to pra

ca wyjątkowo uciążliwa i nie przyno
sząca efektów. Powodem jest stała 
wegetacja roślin na murach obron
nych i utlenianie się kamienia, przys
pieszone działanie „sprayu” morskie
go w okresach złej pogody. Obliczo
no, że 1 cal bloków kamiennych „za
bierany" jest przez czynniki klimatycz
ne w ciągu każdych 133 lat. Jest to 
najbardziej widoczne na budowlach 
piętnastowiecznych, jak np. Verdala 
Palace, gdzie tralki w balustradach 
balkonów są do połowy „zjedzone" 

przez korozję. Jak dotychczas nie zna
leziono skutecznej metody na zaha

mowanie tego procesu.
Adaptacja fortów do współczesnych 

funkcji nie zawsze przebiega zgodnie 
z prawidłowymi rozwiązaniami, ale za 
to realizowane są pomysły ożywiające 
stare mury i przynoszące dochód. W 

ostatnich latach zrealizowano kilka 
projektów wykorzystania fortów na ho
tele, sanatoria i restauracje. Starsze a- 

daptacje przeważnie lokalizowały w 
fortach muzea (np. w forcie St. Elmo), 
ale ile fortów może mieć własne mu

zea?
Zupełnie innym rozwiązaniem jest a- 
daptacja małego fortu w Sliemie, tzw. 

Vittoriosa, na restaurację z dyskoteką. 
Wygląd zewnętrzny fortu został przy
wrócony z pietyzmem, wnętrza są do
wolną interpretacją, dostosowaną do 
wymagań technologicznych restaura
cji z zapleczem. Wystrój wnętrz jest tu 
współczesny i tylko oświetlenie stwa
rza nastrój przeszłości.

Przyszła też kolej na adaptację jedne
go z najcenniejszych zabytków w for
tyfikacjach Malty - fortu St. Angelo z 
XV w. Przeznaczono go na hotel, zbu
dowano w związku z tym nowy most i 
drogę wiodącą na szczyt fortecy (któ
rych oczywiście nigdy w jej dziejach 
nie było), gdzie można zaparkować 
samochód. Ten projekt jest bardzo 
krytykowany przez zwolenników 
„czystej konserwacji”. Rzeczywiście, 

most i droga zacierają kształt zabytko
wego obiektu, myląc turystów zainte

resowanych jego autentycznym wy
glądem. W sytuacji jednak, kiedy nikt 
nie chciat inwestować w utrzymanie 

tego fortu, korzystniejsze chyba było 
rozwiązanie kompromisowe, ratujące 
mimo wszystko zabytek.
Przy wszystkich pracach adaptacyj
nych występują te same problemy: fi
nansowe i turystyczne. Turysta nie 
przyjeżdża na Maltę tylko oglądać za
bytki, pragnie jeszcze odpocząć, opa
lić się i korzystać z uroków morza. Po
woduje to konieczność wyposażenia 
zabytkowych fortyfikacji w baseny, so

laria, restauracje z zapleczami, bary 
itp. Niestety, próby wkomponowania 
tych funkcji w zabytkowe układy nie 
zawsze są udane.
Ostatnio La Valletta wpisana została 
na listę obiektów Światowego Dzie

dzictwa Kulturalnego obok miasta 
Mdina (Rabat) i cytadeli w mieście Vic

toria na Gozo. Rząd Malty dąży do u- 
zyskania pomocy ze strony organiza-
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5. Skorodowane tralki balkonu w pałacu Verda- 
la
6. Pałac Verdala - wieża narożna
7. Fort Rascali

(zdjęcia: W. Szczerba) 

cji międzynarodowych, takich jak 
UNESCO, dla ratowania swoich zabyt
ków pochodzących z wielu epok, a 
zwłaszcza unikatowych miast średnio
wiecznych ze świetnie zachowanymi 
układami urbanistycznymi. Malta prze

trwała wiele wojen, niech przetrwa tak

że czas pokoju i zachowa swoje skar
by dla następnych pokoleń pod zna
kiem Krzyża Maltańskiego, który jest 
przecież znakiem niesienia pomocy. 
Oby taka pomoc nadeszła także dla 

Malty.

Waldemar Szczerba
58



rozmaitości

Ginące krajobrazy

W „Spotkaniach” bardzo często zajmujemy się kata
strofalnym stanem drewnianego budownictwa wiej
skiego i miejskiego. Zdajemy sobie sprawę, że sta
nowi ono wraz z otaczającym je krajobrazem o na
szej narodowej tożsamości. Stąd też publikujemy 
cykl artykułów pod wspólną nazwą „Ginące krajo
brazy”, a w numerze 2(16)—1984 pisaliśmy w redak
cyjnym wstępie: „Krajobraz mamy jeden - polski i 
niepowtarzalny. Składają się na niego wszystkie za
bytki i ściśle z nimi związana przyroda”.
Rok 1984 został ogłoszony „Rokiem ochrony krajo
brazu kulturowego i budownictwa drewnianego” i w 
związku z tym zamieszczamy poniżej (z niewielkimi 
skrótami, podkreślenia pochodzą od redakcji) tekst 
memoriału Polskiego Komitetu Narodowego ICO- 
MOS, pod którym podpisujemy się z całym przeko
naniem. Oby tylko te słowa jak najszybciej zamieniły 
się w czyny, a czyny nie trwały tylko jeden rok!

Memoriał 
Polskiego Komitetu 

Narodowego 
ICOMOS

w sprawie zachowania budownictwa 
drewnianego

1. We współczesnym, szybkim procesie przemian ekonomicznych i społecz
nych szczególnie wyraziście rysuje się problem zachowania krajobrazu kultu
rowego naszego kraju w całym jego bogactwie - jako należący do podstawo
wych zadań w dziedzinie kultury. Do jego nieodłącznych znamion należy 
budownictwo drewniane, od zarania dziejów zintegrowane z polskim pejzażem 
historycznym. Znaczenie tej spuścizny dziejowej jest oczywiste nie tylko dla 
kultury polskiej, ale także dla całego obszaru kulturowego Europy, co jest 
powszechnie uznawane i doceniane w kraju i za granicą.

Stawiając problem zachowania tożsamości krajobrazu kulturowego pod 
rozwagę Władz i Społeczeństwa - Polski Komitet Narodowy ICOMOS kie
ruje się nadzieją przyczynienia się do spowodowania podjęcia wszelkich 
możliwych kroków, mających na celu uratowanie niszczejącego budownic
twa drewnianego w Polsce. W niniejszym wystąpieniu przedstawiamy diag
nozę problemu oraz szereg postulatów zarysowujących kierunki niezbędnego 
działania.
2. Budownictwo drewniane na ziemiach polskich sięga prahistorii i jego po
czątki wiążą się z pojawieniem się najdawniejszych form osadniczych na 
naszych ziemiach (...) W ciągu wieków budownictwo drewniane stanowiło 
nieodłączny element panoramy kulturowej naszego kraju, jako rodzimy 
akcent jej identyczności, uwarunkowanej względami geofizycznymi i etnicz
nymi. Znane powszechnie twierdzenie (...) mówiące, że Kazimierz Wielki „za
stał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną", nie jest adekwatne do rzeczy
wistości. Mimo świetnych inicjatyw inwestycyjnych monarchy (...) „Polska 
drewniana” długo nie odchodziła w przeszłość. Z drewna budowano nadal nie 
tylko chałupy wiejskie, lecz w większości domy miejskie, większość kościołów 
i świątyń różnych wyznań; ich formy, nierzadko czerpiące impulsy artystyczne 
z różnych kręgów kulturowych, wzbogacały rodzime budownictwo, stapiając 
się z miejscową tradycją, przystając do „obyczaju i nieba polskiego”. Ale z 
drugiej strony ujemne właściwości budulca narażonego szczególnie na gwał
towne zniszczenie sprawiały, że w ciągu wieków wielokrotnie traciliśmy znacz
ną część zasobów budownictwa drewnianego, które jednak - do niedawna - 
odradzało się ponownie.
W tym procesie nieustannej rotacji następowały przemiany uwarunkowane 
okolicznościami czasu i miejsca, wymogami nowych funkcji, zdobyczami tech
niki, poglądami na problemy formy. Osobnym walorem stała się rozmaitość 
regionalna, w której, jak rzadko w innej dziedzinie, odzwierciedlał się genius 
loci regionów i narodu. Wynikiem była z jednej strony olbrzymia wielość 
odmian, konstrukcji i form zdobniczych, z drugiej - ciągłość tradycji. Ta jed
ność w różności i trwałości w ewolucji, to szczególne cechy polskiego budow
nictwa drewnianego, stanowiące fenomen w skali europejskiej.

3. Do niedawna wydawało się, że niewyczerpanymi zasobami budownictwa 
drewnianego dysponuje wieś. Statystycznie dopiero po 1957 r. nastąpił zasad
niczy przełom i odtąd zaczęły przeważać budowle murowane. W ostatnich 
latach proces wypierania budownictwa drewnianego wydatnie się nasilił, 
dewastacja i zanik zabudowy drewnianej stały się faktem. Zjawiska te 
wystąpiły raptownie i nie zostały dostatecznie wcześnie rozpoznane.
Do istotnych przyczyn zanikania tradycyjnego budownictwa na wsi należą: 
powojenny proces szybko postępującej integracji społeczeństw wiejskich i 
miejskich, przełamanie dotychczasowych izolujących je fizycznych i intelek
tualnych barier oraz żywy ruch inwestycyjny na wsi o tendencjach zasadniczo 
zrywających z tradycją. Zaznaczył się również deficyt budulca, który (...) w 
obecnych warunkach stał się trudno osiągalny i drogi, a jego stosowanie 
ograniczone posunięciami normatywnymi. Likwidację tradycyjnego budownic
twa przyspieszył na ogół zły stan techniczny, substandard użytkowy, „odgór
ne" naciski, rozmaite przepisy budowlane, ubezpieczeniowe, przeciwpożaro
we, wreszcie kolejne „akcje porządkowe". Szczególnie niebezpiecznym 
czynnikiem stał się obsesyjny nacisk psychiczny, upatrujący w starej zabu
dowie znamion zacofania i ubóstwa.
Negatywne przeobrażenia oblicza kulturowego całych obszarów wiejskich 
dopełnia żywiołowo rozwijająca się, chaotyczna urbanizacja, a także nader 
wątpliwej wartości ekwiwalent w postaci nowego budownictwa, jaki uzyskuje
my w miejsce wyeliminowanej zabudowy tradycyjnej. Dominuje tu budownic
two inspirowane w oderwaniu od pierwiastków rodzimych, rzekomo nowo
czesne, w sposób istotny godzące w ciągłość kulturową. Problem współ
czesnej architektury jest więc również alarmujący.

4. Państwowa służba konserwatorska, dysponując skromną obsadą kadrową, 
niewystarczającymi środkami finansowymi i niedostatecznym aparatem reali
zacyjnym, działając przeważnie w izolacji i nader często pod presją sytuacyjną 
- w niewielkim tylko stopniu zahamować mogła postępujący proces znisz
czeń. Wprawdzie stosownie do stopniowej ewolucji poglądów, doktryn i prak
tyki konserwatorskiej - pojęcie zabytku i postulat ochrony rozciągnięty został 
na niektóre rodzaje obiektów dawniej pomijanych (jak szeregowe drewniane 
budownictwo wiejskie), a w końcu na całe kompleksy oraz struktury prze
strzenne założeń zabytkowych, jednakże realizacja ochrony w szerszym za
sięgu rozbija się wobec mniej lub bardziej obiektywnej niemożności praw
nej i rzeczowej intwerwencji ratowniczej.
Szczególnie dotkliwe było to, że zniszczenia objęły całe kategorie zabytków, 
stanowiących zarazem składniki historycznych struktur osadniczych. W pier
wszym rzędzie dewastacji uległy zabytki techniki i ich założenia, nad którymi
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nie wiadomo kto i jak miałby sprawować pieczę; w tej sytuacji znikły z krajo
brazu Polski szacowne, odwieczne pomniki pracy ludzkiej i nieodłączne jego 
akcenty. Wiele słów krytyki wypowiedzieć można w sprawie ochrony zabytków 
budownictwa szkieletowego na ziemiach zachodnich i północnych, gdzie licz
ne niegdyś zasoby szybko topnieją w atmosferze obojętności, jeśli nie niechę
ci. W praktyce zresztą nawet ochrona tych zabytków, których charakter nigdy 
nie budził wątpliwości i które powszechnie wpisane zostały do rejestrów 
zabytków - jak budownictwo rezydencjonalne i sakralne - pozostawia wiele 
do życzenia. Nie jest żadną tajemnicą, że stan zabytków podworskich, których 
zagospodarowanie było szczególnie tridne wobec skromnych walorów funk
cjonalnych, przedstawia się katastrofalnie. Również sprawa zniszczeń drew
nianych cerkwi jest wszystkim znana. Natomiast obecnie poważny niepokój 
budzi problem drewnianych kościołów, których stan posiadania jest coraz 
szczuplejszy, a stan techniczny przeważnie niedobry. Obok pożarów, poten
cjalnie groźne są tu licznie realizowane w miejsce zabytków i w ich bezpośred
nim sąsiedztwie nowe obiekty. Obecnie dopełnia się los resztek chłopskie
go budownictwa mieszkalnego i gospodarczego, w dużej mierze nierozpo
znanego i nieudokumentowanego, pod żałosnym hasłem „likwidacji ostat
niej strzechy i ostatniego gontowego dachu”.
Resort Kultury i Sztuki i służba konserwatorska mogą poszczycić się osiąg
nięciami w zakresie organizowania i rozbudowy sieci muzeów skanseno
wskich, w których udało się ocalić niewielkie zespoły zabytkowych budynków. 
Muzealnictwo skansenowe nie rozwiąże jednak problemu szeroko widzianego 
pejzażu kulturowego i niezbędnej ochrony obiektów i ich kompleksów in situ. 
Tak zakreślone horyzonty działania przekraczają tradycyjny zasięg kompeten
cyjny służby konserwatorskiej. Niewątpliwie współcześnie rozumiana, zinte
growana ochrona zasobów zabytkowych wymaga współdziałania międzyre
sortowego i międzyspecjalistycznego na wszystkich szczeblach zarządzania 
oraz szerokiego oparcia społecznego. O taką współpracę usilnie apeluje
my.
5.-  Realizacja prawidłowej ochrony wymaga nakreślenia konkretnego progra
mu. Winien on być oparty o odpowiednie porozumienie międzyresortowe oraz 
o jasno sformułowane podstawy normatywne. Konieczne jest ustalenie form i 
metod działania poszczególnych zaangażowanych instytucji, służb i władz 
terenowych na wszystkich szczeblach. Niezwłocznie musi być podjęta ratow
nicza akcja konserwatorska oparta o odpowiedni aparat organizacyjny i wyko
nawczy, dysponująca właściwym zapleczem materiałowym i dostatecznymi 
środkami finansowymi. Problemy kadrowe winien zabezpieczyć szeroki pro
gram szkolenia specjalistyczego. Ważny jest również.problem badawczy, stu
dialny i dokumentacyjny, z odpowiednimi możliwościami Wydawniczymi.
Widzimy również wagę społecznego oparcia akcji ratowniczej, w powiąza
niu z pracą wychowawczą i propagandową kształtującą świadomość znacze
nia zachowywania znamion tożsamości; jest to pole działania szkolnictwa, 
instytucji i organizacji społecznych, właściwymi im metodami oddziaływania i 
przy współudziale środków masowego przekazu. Program działania powinien 
być dalekosiężny.
Widzimy również potrzebę działania doraźnego o -naczeniu propagandowym, 
w formie zadeklarowania i organizacji „roku ochrony zabytków", ze szczegól
nym położeniem nacisku na ochronę krajobrazu kulturowego i budownictwa 
drewnianego. Wchodziłaby tu w rachubę poświęcona tej problematyce, szero
ko zakrojona działalność naukowa i popularyzacyjna, dokumentacyjna, publi
kacyjna, wystawiennicza, odczytowa itd., zgodnie z posiadanymi możliwościa
mi i w skali całego kraju. Polski Komitet Narodowy
Warszawa, 1984 r. ICOMOS

★ ★ ★

Polski Komitet Narodowy i Ministerstwo Kultury i Sztuki zorganizowały kon
kurs na NAJLEPSZEGO UŻYTKOWNIKA DREWNIANEGO OBIEKTU ZABYT
KOWEGO. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach: I - na najlep
szych użytkowników, II- na najlepszy sposób przystosowania obiektów dla 
współczesnych potrzeb.
Uczestników konkursu zgłaszają wojewódzcy konserwatorzy zabytków, biorąc 
pod uwagę w kategorii I m.in.: rodzaj prowadzonych prac konserwatorskich, 
wkład-finansowy, sposób użytkowania, wyposażenie wnętrza oraz estetykę 
otoczenia obiektu. W kategorii II bierze się m.in. pod uwagę: stopień trudności 
przy wykonywaniu prac remontowych, umiejętność przystosowania obiektu 
do współczesnego użytkowania oraz stopień zachowania podczas remontu 
autentycznej substancji zabytkowej.
Na nagrody liii stopnia przeznaczono pół miliona złotych, a oprócz tego wiele 
honorowych wyróżnień. Wyniki konkursu przedstawimy na famach „Spotkań z 
zabytkami”.

Do „Desy” czy na „perski jarmark”?

Wielka wyprzedaż, 
czyli kto się zna 
na zabytkach?
W numerze 4 - 1983 „Spotkań z zabytkami” postawiono 
czytelnikom pytanie: „Do »Desy« czy na »perski jar- 
mark«?” Rozbudowane, wieloodziałowe przedsiębiors
two, dysponujące licznymi pomieszczeniami (które chyba 
z racji zgromadzonych tam tylko na początku jego istnie
nia przedmiotów zwano „salonami”), dokumentacją, fa
chowcami, powiązaniami z muzealnictwem, kontra... ba
zar, szaberplac, tandeta, pchli targ? Tak, pytanie to trzeba 
postawić nie w obronie „Desy”, ale w obronie nas samych 
przed dewiacją rynku dzieł sztuki, który coraz częściej 
przypomina ogromny bazar, gdzie wszyscy się wzajemnie 
oszukują, gdzie zabytkiem handluje się jak jabłkami i to 
jabłkami ukradzionymi z cudzego drzewa.

Własność i wartość
Cofnijmy się w przeszłość, niedaleką 
- a już zamierzchłą. W zniszczonym 
wojną kraju wiele przedmiotów utra
ciło swych właścicieli (a właściciele - 
przedmioty). Niektóre z nich, jako 
dobra kultury narodowej, trafiły do 
muzeów i składnic muzealnych. Inne, 
a jest ich wiele, wiele więcej, stały się 
przedmiotem szczególnego typu 
masowej kradzieży, określanej jako 
„szaber". Dodajmy do tego brak 
zainteresowania ze strony admini
stracji państwowej przedmiotami,, 
które dziś cenimy jako zabytkowe, 
ale dawniej z różnych względów u- 
wazane były za mało- lub bezwartoś
ciowe, Nowy właściciel tego całego 
bogactwa - muzeum znalazło się w 
sytuacji określanej jako „embarras 
de choix”, pogłębionej przez dające 
się i wówczas we znaki niedostatki 
materialne, personalne, lokalowe... 
Przepisy o przejściu na własność 
państwa tzw. mienia podworskiego i 
poniemieckiego nie tylko nie sprzy
jały określaniu tak istotnej dla zabyt
ków proweniencji, ale powodowały 
jej zacieranie w różnie rozumianym 
interesie sprzedającego lub nabyw
cy. Równocześnie na Ziemie Odzy
skane ruszyła ława „specjalistów", 
poszukujących głównie arcydzieł 
sztuki zdobniczej, monet i medali, ale 
nie gardzących również innymi 
przedmiotami, których wartości ich 
nowi posiadacze - osiedleńcy nie 
potrafili ocenić. Niektóre z nich trafia
ły oczywiście do utworzonej wów
czas „Desy”, inne na bazary, ale 
główny nurt płynął pod ziemię, nie 
tylko ze względu na obowiązującą 
przy sprzedaży oficjalnej klauzulę, że 
przedmiot nie pochodzi z mienia... z 
którego właśnie pochodził,- lecz dla
tego, że nazwa „szaber” woalowała 
inną, precyzyjniejszą i zdefiniowaną 
w kodeksie karnym.

Na rynek państwowy trafiła nadto 
część dzieł sztuki ze składnic mu
zealnych, a komisyjny charakter se
lekcji nie przesądzał ani o trafności, 
ani zgodności z prawem takiego 
działania. Wiele z nich zakupili i wy
wieźli pracownicy zagranicznych 
przedstawicielstw dyplomatycznych, 
doskonale zorientowani w korzyś
ciach płynących z takich zakupów. 
Dotykamy tu pojęcia wartości, jak się 
okazuje podstawowego dla „być 
albo nie być” zabytku. Nie o wartość 
historyczną, naukową, kulturalną i ar
tystyczną, ale o stwierdzenie wymier
nej wartości w środkach obiegowych 
któregokolwiek z banków emisyj
nych szło tym, którzy poszukiwali 
„znawców” mogących tę wartość 
choć w przybliżeniu określić. Taki 
znawca, działający przeważnie nieofi
cjalnie i nie bez własnego profitu, nie 
mógł oczywiście legitymować się 
żadnymi uprawnieniami nadanymi 
mu na drodze prawnej. Nikt też od 
niego takich uprawnień nie wyma
gał.
Kto chce być ekspertem?
Według Słownika wyrazów obcych 
(PIW, 1963, s. 179) „ekspert (od tac. 
expertus - doświadczony) biegły, 
rzeczoznawca powoływany do eks
pertyzy w wypadkach spornych lub 
trudnych"- to osoba o określonych 
cechach wynikających z posiadanej 
wiedzy. Instytucjonalizacja ekspertyz 
powoduje, że wszędzie tam, gdzie o- 
koliczności tego wymagają, tworzy 
się pewien zamknięty krąg osób, wy
bieranych spośród szerszego grona 
na określonych prawem zasadach. 
Nie każdy więc księgowy może być 
biegłym sądowym, podobnie jak nie 
każdy długoletni kierowca z dyplo
mem inżyniera - rzeczoznawcą Pol
skiego Związku Motorowego. Insty
tucje biegłych wykształciły się i zo
stały uregulowane w takich dziedzi-
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nach, jak rzemiosło i budownictwo, 
medycyna i sport, prawo i... muzeal
nictwo. Tak, również i dla oceny dzieł 
sztuki i zabytków spróbowano utwo
rzyć instytucję, do której z pełnym 
zaufaniem można by zwrócić się o 
ocenę i wycenę dobra kultury. Wię
cej, udział takiego eksperta stał się 
niezbędnych dla przeprowadzenia 
transakcji zakupu przez muzeum, 
sprzedaży w salonie „Desy" i... nic 
poza tym. Zacznijmy od Muzeum Na
rodowego. Działającą w jego ramach 
organizacyjnych Komisję Zakupów 
powołuje minister kultury i sztuki. Po
dobnie zresztą jak w wypadku PP 
Pracownie Konserwacji Zabytków, 
powołujących specjalistów z grona 
pracowników własnych na mocy Za
rządzenia nr 30 Ministra Kultury i 
Sztuki z 7 maja 1973 r. w sprawie 
ustalenia wykazu jednostek organi
zacyjnych resortu kultury i sztuki u- 
prawnionych do wydawania ocen i 
opinii (Oz. Urz. MKiS, nr 8, poz. 39). A 
więc mamy ekspertów, których obo
wiązkiem jest wydawanie bezstron
nych opinii zgodnie z najlepszą wiarą 
i wiedzą o przedmiocie, wynikającą z 
długoletnich często studiów. Rekru
tuje się ich najczęściej z kręgu osób 
czynnych zawodowo i znanych orga
nowi powołującemu. Nic w tym dziw
nego, działania ekspertów i ocena 
komisji zakupów - to dwie. różne 
sprawy. Mogą, ale nie muszą się po
krywać.
W tym zakresie, zamiast mnożyć 
własne regulacje wewnętrzne wyda
wane w związku z mało znanymi za
rządzeniami, wystarczyłoby sięgnąć 
do ogólnych-regulacji. I to nie dla 
czystej sztuki, ale po to, aby członko
wi komisji lub ekspertowi służył tytuł 
i uprawnienia rzeczoznawcy. Widzę 
już, jak protestują zarówno niektórzy 
„eksperci”, jak i przedsiębiorstwa, a 
może także muzea. Jest nam to nie
potrzebne - powiedzą, stan jest ure
gulowany i nie może być lepiej! Czy 
rzeczywiście nie może? Ekspertem 
jest każdy, kogo za takiego uznają 
„kręgi i koła” o bliżej nie sprecyzo
wanej budowie i z uwagi na bliżej nie 
sprecyzowane wymagania. Może 
nim być tak długo, jak... może i chce, 
gdyż z ekspertyz muzealnych jesz
cze nikt nie wyżył. Powinien się znać 
na rzeczy albo przynajmniej ewen
tualne luki w wiedzy o przedmiocie 
maskować tak, by nikt tego nie do
strzegł. Ponieważ nie ma ustalonego
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Do „Desy” czy na „perski jarmark”?

Do „Desy”...
Dyskusja wywołana pytaniem postawionym w numerze 
4-1983 „Spotkań z zabytkami”: „Do »Desy« czy na 
»perski jarmark«?” zasługuje na uwagę z kilku względów. 
Przede wszystkim dlatego, że toczy się na łamach czaso
pisma poświęconego popularyzacji dawnej kultury arty
stycznej i materialnej; że redakcja chce naświetlić pro
blem wielostronnie i rzeczowo, unikając sensacji; a także 
dlatego, że wokół handlu dziełami sztuki narosło wiele 
mitów i nieporozumień.

Polski rynek sztuki dawnej jest ryn
kiem specyficznym, choćby z tego 
powodu, że nie odczuwał i nie od
czuwa, mimo kryzysu, braku podaży. 
Jednocześnie jest to rynek coraz 
gorszy jakościowo, ponieważ obiek
ty dobrej klasy - dosyć powszechne 
aż do lat sześćdziesiątych - weszły 
już w skład zbiorów muzealnych albo 
trafiły w ręce poważnych kolekcjone
rów. Obecnie na oficjalnym rynku do 
rangi „dzieł sztuki” awansowały wy
roby przemysłowe z drugiej połowy 
XIX i pierwszej połowy XX w., a o- 
biekty klasy muzealnej znajdują się 
w zdecydowanej mniejszości. Poza 
tym coroczne zakupy wartościo
wszych artystycznie dzieł sztuki 
przez muzea sprawiają, że coraz rza
dziej spotyka się w antykwariatach 
obiekty wybitne.

Inna cecha specyficzna naszego ryn
ku wynika z faktu, że w Polsce nigdy 
nie było znaczących kolekcji arcy
dzieł sztuki światowej, ani prywa
tnych, ani dworskich, a w wyniku wo
jen, zniszczeń i rabunku zasoby arty
styczne były stale uszczuplane. 0- 
statnia wojna światowa zadała tym 
zasobom potężny cios, który w nie
wielkiej mierze zrównoważyły obiek
ty zastane na ziemiach przyłączo
nych po 1945 r. Dlatego ewenemen
tem jest pojawienie się na naszym 
rynku dzieł dobrej klasy światowej - 
takich, jakie „na pęczki" sprzeda
wane są na prawie każdej aukcji u 
Sotheby'ego, Christiego, w Dorot- 
heum i gdzie indziej. Na naszym ryn
ku pojawiają się co najwyżej średniej 
klasy obiekty, które w warunkach 
niedostatku awansują do rangi „bez
cennych", jak zwykły pisać żądne 
sensacji popołudniówki z „Expre- 
ssem Wieczornym" na czele. Ta sy
tuacja miała i ma określone skutki w 
sferze cen. Obiekty artystyczne ni
gdy nie były u nas tanie i wartość ich 
zawsze przewyższała możliwości na
bywcze średnio zarabiającego oby
watela. Dlatego popytem cieszyły się 
przedmioty tańsze, drobne, dekora
cyjne, uzupełniające wystrój mie
szkalnego wnętrza. Prawa ekono
miczne powodują jednak, że towar, 
na który istnieje niezaspokojony po
dażą popyt - drożeje. W związku z 
tym poziom cen na rynku ukształto
wał się dosyć osobliwie: stale droża
ły - dekoracyjne malarstwo, drobne 

wyroby sztuki zdobniczej lub przed
mioty, na które przyszła moda zbie
ractwa, np. militaria, secesja, itp.; na
tomiast obiekty dobrej klasy arty
stycznej byty relatywnie tańsze, cho
ciaż ze względu na wysoką cenę 
mniej dostępne dla przeciętnego na
bywcy. Ta sytuacja, ukształtowana w 
latach pięćdziesiątych, utrzymuje się 
do tej pory, mimo że wskutek inflacji 
ceny znacznie wzrosty.

Czynniki destabilizujące poziom cen 
dziel sztuki są liczne, ale do pier
wszoplanowych zaliczyć należy: 
wzrost cen ztota i srebra; popyt na 
dzieta sztuki jako alternatywa wydat
ków na trudno dostępne artykuły 
trwałego użytku oraz wiążąca się z 
tym społeczna świadomość mniej
szej dewaluacji pieniądza w dziele 
sztuki; czarnorynkowa cena dolara; 
ogólny wzrost cen w kraju i wzrost 
cen dzieł sztuki na świecie, a wresz
cie presja cenowa rynku nie kontro
lowanego, Bujny rozwój od połowy 
lat siedemdziesiątych tego ostatnie
go - te wszystkie giełdy staroci, jar
marki, transakcje poprzez ogłosze
nia w gazetach - powoduje, że klient 
przynoszący obiekt do sprzedaży w 
antykwariacie ma do wyboru oficja
lny rynek lub ten nie kontrolowany i 
spekuluje, gdzie uzyska bardziej od
powiadającą mu cenę.

Następną cechą specyficzną nasze
go rynku sztuki dawnej jest jego na 
pół zamknięty, na pół otwarty charak
ter. Oficjalnie nie wolno z Polski wy
wozić zabytków sztuki, jednak do 
czasu wydania przez ministra kultury 
i sztuki (Ustawa o ochronie dóbr kul
tury i o muzeach z 15111962 r., rozdz. 
II, art. 42, poz. 1) całkowitego zakazu 
wywozu obiektów powstałych przed
9 V 1945 r. obywatele podróżujący na 
Zachód mogli wywozić mniej wartoś
ciowe przedmioty artystyczne, nie 
stanowiące dóbr kultury. I trudno im 
się dziwić. Każdy wyjeżdżający 
chciat dysponować za granicą choć 
skromną sumą pieniędzy - oficjalnie 
mógł w banku kupić i wywieźć tylko
10 dolarów, co było kwotą śmieszną. 
Artystyczny drobiazg mógł być rów
nież podarkiem, ekwiwalentem za 
gościnę u krewnych lub znajomych. 
Gdyby jeszcze za wywiezione obiek
ty rodacy przywozili inne przedmioty 
artystyczne, to zjawisko można by u- 
znać za normalne. Niestety, na ogół 

nie przywożono dziet sztuki, ale „ciu
chy" lub inne towary. Również cu
dzoziemcy wykupujący interesujące 
obiekty (indywidualnie albo przez 
centralę handlu zagranicznego) zu
bożali nasz rynek, stąd tak rygory
styczny zakaz wszelkiego wywozu. 
Oczywiście nie łudźmy się, że sito 
jest szczelne. Znana afera Mętlewi- 
cza dowodzi, że przemyt istniał i na
dal istnieje. Dlatego żeby zmniejszyć 
optacalność wywozu, trzeba postu- 
źyć się instrumentami ekonomiczny
mi. Jeśli np. cena przedmiotów ze 
srebra po kursie czarnorynkowym 
dolara jest bliska cenie podobnego 
przedmiotu na rynku w RFN, Szwecji 
czy Austrii, to nie optaca się ryzyko
wać wpadki na granicy. Przy „za
mkniętym" rynku krajowym ceny 
światowe dziet sztuki znajdują odbi
cie w wycenie ztotówkowej i wpływa
ją na poziom cen w Polsce.

W każdym jednak działaniu należy 
wystrzegać się przesady. Całkowity 
zakaz wywozu prowadzi często do 
śmiesznych sytuacji, gdy np. pięcio- 
rzędny bohomaz z lat trzydziestych, 
który właściciel wyjeżdżający za gra
nicę chce zabrać ze względów sen
tymentalnych albo przekazać w da
rze rodzinie osiadłej na obczyźnie, u- 
rasta do rangi „dzieta sztuki", a nad 
jego kwalifikacją do wywozu obradu
je wysoka ministerialna komisja. Z 
drugiej strony trudno się dziwić mini
sterstwu, że ma pieczę nad tymi de
cyzjami. Słabość naszej służby kon
serwatorskiej, która winna decydo
wać w takich sprawach, zmusza do 
patrzenia jej na ręce.
Jaka jest więc rola i miejsce „Desy" 
na naszym rynku sztuki dawnej? 
Przypomnieć wypada, że firma zosta
ła powołana w 1950 r„ w okresie lik
widacji handlu prywatnego. Miała 
wówczas pozycję monopolisty- i mo
gła kształtować nie tylko rynek, ale i 
ceny. Co najmniej od dwunastu lat 
sytuacja uległa radykalnej zmianie. 
Rozwój nie kontrolowanego handlu, 
a także istniejące już lub powstające 
prywatne placówki antykwaryczne 
sprowadziły „Desę" do roli jednego 
z partnerów na rynku. Oczywiście fir
ma z czterdziestoma placówkami na 
terenie kraju odgrywa ważną rolę w 
handlu antykami, ale nie aż taką, jaką 
przypisuje jej prasa i opinia społecz
na; zwłaszcza że „Desa" od momen
tu powstania znajduje się w sytuacji 
przysłowiowego „kwiatka do kożu
cha". Przedsiębiorstwo jest stosun
kowo małe wobec np. „Domu Książ
ki" czy „Społem". Ze względu na 
swój specjalny charakter odstaje od 
handlu powszechnego, co nie jest 
brane pod uwagę przez czynniki na
drzędne i „Desę" obowązują takie 
same przepisy, jak te, które regulują 
obrót marchewką, butami czy lemie
szami. Do tego dochodzą jeszcze o- 
bowiązki wynikające z Ustawy o och
ronie dóbr kultury, jak np. pierwszeń
stwo sprzedaży do muzeów, zbiera
nie danych o pochodzeniu przed
miotów, współpraca z urzędami kon
serwatorskimi w przeglądach i reje
stracji zabytków. Dowolność usytuo
wania „Desy" na rynku prowadzi do 
takich paradoksów, że jej antykwa-
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statusu, nie obowiązuje go tez od
mowa wydania opinii w sprawach, w 
których jest bezpośrednio zaintere
sowany. Wiedzę o przedmiocie, bę
dącą podstawą oceny, czerpie ze 
studiów, często bardzo dogłębnych. 
A co do wyceny? Od czegóż ba
zar?

Kto dyktuje ceny?
Nie zastanawiajmy się nad pytaniem, 
czy „iść na żywioł”, czy dyktować 
ceny, gdyż takie pytanie w dziedzinie 
obrotu handlowego zabytkami (i nie 
tylko) należało postawić znacznie 
wcześniej, nim rynek został skutecz
nie rozregulowany. Zapytajmy nato
miast: kto dyktuje ceny? Oczywiście 
„Desa" - mówi kolekcjoner, ogląda
jący przez szybę jakieś bagneciny i 
plecaki-cielaki, manierki Wehrmach
tu i byle jak oprawne staloryty, zje
dzoną przez mole chustę śląską i 
tknięte zębem czasu malowidło o 
wyraźnie szabrowniczej prowenien
cji, a wszystko to za sumy przekra
czające już nie jego możliwości, ale 
czasem i zdrowy rozsądek. Oczywiś
cie „pchli targ" - odparowuje 
„Desa”. Przecież nasze ceny ustalają 
eksperci, akceptują muzealne ko
misje zakupów, a i klienci też się w 
końcu trafiają i to nie najgorsi, bo 
przecież z tego żyjemyI
Prawda jest w obu tych stwierdze
niach. Ceny „Desy” początkowo 
(któż to pamięta?) zdecydowanie 
niewysokie, równie zdecydowanie 
podskoczyły w górę w wyniku ko
niunktury światowej, sprytu rodzi
mych turystów handlowych i inercji 
organów celnych. Potem wydano 
przepis, w myśl którego wszystko co 
powstało przed rokiem 1945 objęte 
jest zakazem wywozu. I z tego, skądi
nąd bezsensownego zakazu, wykon- 
cypowaliśmy sobie, że wytworzone 
przed wojną żelazko, klamka, 
sprzączka i gwizdek - to wszystko 
„zabytki kultury narodowej", których 
jako naszej spuścizny musimy strzec 
z całą surowością prawa. A że strzec 
można i należy przedmiotów wartoś
ciowych, to prosty stąd wniosek, że 
owe klamki i sprzączki należy wyso
ko wycenić! Dalszy wniosek wyciąga 
rzemiosło, nieudolnie często kopiu
jąc przedwojenne odlewy z brązu (w 
mosiądzu) i sprzedając je dużo po
wyżej wartości oryginału, ale za to po 
cenach umownych. A jak już się trafi 
„oryginał z epoki", to trzeba go wy
cenić powyżej wartości kopii sprze
dawanej w cenie oryginału, często 
zaś jako oryginał. Istnieją specjaliści 
od postarzania przedmiotu, ale też 
istnieją kopie nie istniejących nigdy 
oryginałów i żaden rzeczoznawca nie 
da sobie głowy uciąć, czy jego opi
nia o trzymanym w ręku przedmiocie 
jest słuszna, czy błędna.
Istnieją jeszcze inne ekspertyzy, do
konywane nie na zlecenie na piśmie, 
niemniej jednak przygotowywane z 
użyciem wszystkich dostępnych 
środków technicznych. Tu żarty się 

kończą. Posiadacz, sprzedający lub 
potencjalny nabywca przedmiotu o 
wartości, która o kilka zer przekracza 
przeciętną pensję w gospodarce u- 
społecznionej, chce wiedzieć, czy 
przedmiot, który posiada (sprzedaje, 
kupuje), jest rzeczywiście wart za
chodu (dosłownie i w przenośni: 
wart wywozu i w tym kierunku geo
graficznymi). Ekspert, wiedząc o tym, 
odpowiednio wyceni swe usługi... i 
wszyscy są zadowoleni. Dlaczego 
nie można tego dokonać w „Desie" 
lub... na bazarze?
Ano, rzeczoznawcy „Desy" i innych 
„jednostek resortu kultury i sztuki u- 
prawnieni do wydawania ocen i opi
nii" robią to tylko pro domo sua i bez 
gwarancji, których też nikt od nich 
nie wymaga. Rzeczoznawca też czło
wiek, może pomylić się o dwa wieki, 
nie znać anatomii (skąd oceny sie
lankowych brzydactw, na których 
kury mają nogi na podgardlu, a kro
wa siedzi jak pies wyciągnąwszy 
nogi do przodu), kiepską kopię wziąć 
za oryginał, bo wszystko to w końcu 
obciąży klienta. Muzeum sprawdzi, a 
jeżeli jakiś badylarz zamiast w banku 
ziemskim chce trzymać szmal na 
ścianie, to nie należy mu tego bronić! 
Sprzedawajmy więc co mamy i mieli
śmy, a także to, czegośmy nigdy nie 
mieli w naszej spuściżnie kulturalnej. 
I w „Desie" i na bazarze, byle szyb
ciej i drożej, byle komu i byle jak. 
Handel, handel!

Kto to powinien robić?
Zadziwiające, że w zawodzie wyma
gającym nie tylko długoletnich i ciąg
le ponawianych studiów, jakim jest 
ochrona i konserwacja zabytków, 
środowisko, a po nim naczelny or
gan administracji „nie zauważyły”, że 
niski próg kwalifikacyjny i brak ogól
nych, lecz precyzyjnych kryteriów 
obniża rangę zawodu, a obniżenie to 
powoduje niewymierne szkody właś
nie dla naszej spuścizny kulturowej, 
no i fakt, że mato kto chce-być kon
serwatorem, rzeczoznawcą, dyrekto
rem muzeum regionalnego. Roboty 
kupa, pieniędzy mało, prestiż żaden, 
a każdy urzędnik wydziału kultury 
„zna się" na tym lepiej!
A mnie się ciągle marzy konserwator 
po studiach i państwowym egzami
nie konserwatorskim, odpowiednim 
wynagrodzeniu i stabilizacji na sta
nowisku odpowiadającym randze 
społecznej ochrony zabytków.
A mnie się marzy rzeczoznawca, afi
liowany przy „Desie”, albo nie, sie
dzący na bazarze (miało tak być), 
albo we własnym kantorze, który za 
ustaloną opłatą wydaje opinię rów
noznaczną z atestem przedmiotu, 
będącą dokumentem w znaczeniu 
publicznoprawnym; rzeczoznawca o 
statusie biegłego sądowego, rzeczo
znawca, któremu się jego wiedza o- 
płaca. Wtedy może będziemy wie
dzieli - co i gdzie oraz za ile nosić!

dr Jan P. Pruszyński 

riaty są przypisywane przez lokalne 
wydziały handlu do branży „użytku 
kulturalnego”; gdzie indziej do bran
ży przemysłowej lub pamiątkarskiej. 
Nikt także nie bierze pod uwagę in
nego rytmu pracy w antykwariatach. 
Pomijam już fakt, że „Desa” nie ma 
hurtowych dostaw towarów, że każdy 
przedmiot pozyskany od indywidual
nego dostawcy trzeba ocenić, wyce
nić i oznaczyć metką handlową. Do
chodzi jeszcze odpowiedzialność 
materialna pracowników za obiekty. 
Nic więc dziwnego, że ludzie z 
„Desy" odchodzą.
„Desa" od 34 lat stara się o uzyska
nie statusu specjalistycznego, jedy
nego w Polsce przedsiębiorstwa 
handlowego, zwłaszcza że sam han
del sztuką - umiejętność pozyskania 
obiektu od dostawcy, sposób ofero
wania przedmiotu nabywcy - jest zu
pełnie inny niż w typowych placów
kach handlowych. Przy obecnym 
statusie antykwariaty „Desy” nie 
mogą np. gromadzić przez pewien 
czas określonych przedmiotów, by 
potem zaprezentować je w sprzeda
ży jako kolekcję - ikon, szkła sece
syjnego, judaików, itp., ponieważ by
łoby to traktowane jako chowanie to
waru w celach spekulacyjnych. Od
kładanie przedmiotów dla muzeów, 
co wynika z ustawy, też czasem bu
dzi podejrzenia organów kontrol
nych. Jak w takich warunkach sklepy 
„Desy" mogą pełnić funkcję „praw
dziwych" antykwariatów, jak mogą 
lansować modę na określone przed
mioty, pobudzać określony typ zbie
ractwa, jak mogą wyznaczać czy re
gulować ceny? Obecnie są to tylko 
sklepy z nieco innym, mniej po
wszechnym towarem, który ma być 
zgodnie z obowiązującymi przepisa
mi sprzedawany „jak leci". To, że fir
ma sama się finansuje i nie naprzy
krza swemu organowi założycielskie
mu powoduje, że Ministerstwo Kultu
ry i Sztuki przykłada małą wagę do 
codziennych kłopotów funkcjonowa
nia „Desy" i nie pomaga w stara
niach o uzyskanie statusu przedsię
biorstwa specjalistycznego, co zna
lazłoby wyraz w odmiennym trakto
waniu firmy w przepisach finanso
wych, organizacyjnych i handlo
wych.
Jak już wspomniałem, ludzie z 
„Desy" uciekają, a nabór wykwalifi
kowanych sit jest utrudniony. Nie 
każdy historyk sztuki nadaje się na 
antykwariusza, który oprócz wy
kształcenia musi mieć żyłkę zbierac
ką i handlową. Często najlepszymi 
pracownikami są ludzie, którzy nie 
mają studiów zawodowych, a po
siedli ten zawód przez lata praktyki. 
Wielu kandydatów zniechęca nie
przyjemna atmosfera, jaką wokół 
„Desy” i handlu sztuką tworzą środki 
masowego przekazu, a nawet współ
czesna powieść i film kryminalny. 0- 
czywiście, że w „Desie" nie pracują 
same anioły, ludzie są tacy sami, jak 
w innych zawodach i przedsiębiors
twach w Polsce. W krążących posą
dzeniach jednak więcej jest mitów i 
domniemań niż realnych faktów 
stwierdzonych dowodem proceso
wym.
A teraz wróćmy do podstawowego 
pytania - do „Desy" czy na „perski 
jarmark”? Dla wszystkich z pojęciem 

jarmarku, „pchlego targu" wiąze się 
nadzieja okazji, odkrycia przypad
kiem prawdziwego Rembrandta, no, 
choćby Matejki lub Faberge'a i ku
pienia tego za „psie” pieniądze. Ta 
żyłka hazardu, tak mocno tkwiąca w 
ludziach, gna ich na wszelkie tego 
typu imprezy. Tymczasem z obse
rwacji np. warszawskiego jarmarku 
na Żoliborzu wynika, że wystawione 
przedmioty należą na ogół do klasy 
„staroci", którymi pogardziłby każdy 
przyzwoity antykwariat, a ceny, jak na 
aukcjach u Sotheby’ego. Oczywiście 
przy transakcjach na jarmarku do
chodzi jeszcze fascynujące targowa
nie się, czego niestety nie ma w „De
sie", kupno i sprzedaż odbywa się „z 
rączki do rączki", bez marży czy pro
wizji, bez czekania na orzeczenie ko
misji kwalifikacyjnej. Ale na jarmarku 
plater można kupić jako srebro, do
brze zrobioną reprodukcję jako ory
ginał, falsyfikat jako autentyk. Pienią
dze zostały wyłożone, a potem - szu
kaj wiatru w polu. Tymczasem 
„Desa” jest może mniej ruchliwa, ale 
stale w tym samym miejscu. Wiado
mo, gdzie i do kogo się zgłosić z rek
lamacją, a firma bierze na siebie od
powiedzialność za pomyłki, które - 
jak w każdym zawodzie - zdarzają 
się. System komisyjnej oceny i wy
ceny został wprowadzony po to, by 
zmniejszyć liczbę pomyłek przy oce
nie przedmiotu. Ocena dokonana 
przez trzech lub więcej rzeczoznaw
ców, przez których ręce w ciągu kil
kunastu lat pracy przeszło tysiące 
przedmiotów, w znacznym stopniu e- 
liminuje błędy w kwalifikacji dzieła, 
nawet gdyby ci rzeczoznawcy nie 
byli fachowcami najwyższej klasy. 
Przy trudniejszych obiektach „Desa" 
zasięga opinii specjalistów z mu
zeów, robi ekspertyzy technologicz
ne - wszystkie na własny koszt. Poza 
tym przedmiot oceniany jest raz jesz
cze przez komisję wyższego stopnia. 
Trwa to nieraz długo, powodując 
zniecierpliwienie klientów, ale to dla 
ich dobra konieczny jest taki tryb po
stępowania.
Komisyjna wycena została również 
wprowadzona po to, aby we wspól
nej dyskusji znaleźć najwłaściwszą w 
danym czasie cenę umowną - ofertę 
handlową. Zarazem komisyjna wyce
na utrudnia „lewe" ustalanie ceny, za 
namową klienta lub kogoś z perso
nelu antykwariatu. Są natomiast wy
padki, że cena żądana przez klienta 
jest podnoszona kilka- lub kilkuna
stokrotnie.

Oczywiście w „Desie" nie można się 
targować, firma pobiera prowizję od 
25 do 10% wartości przedmiotu, jeśli 
oferuje obiekt do muzeum, to tra
nsakcja czasem nadmiernie się 
przeciąga, mamy jednak co najmniej 
95-procentową pewność, że sprze
dawany lub kupowany w „Desie" o- 
biekt otrzymał właściwą kwalifikację, 
że firma daje rękojmię, że w wypadku 
zakupu włożone pieniądze będą pro
centowały z latami. Zatem nie na 
„perski jarmark", a do „Desy”!

mgr Sławomir Bołdok

kierownik Ośrodka Dokumentacji 
i Informacji PP „Desa"
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gdyż stosuje się do zasady: „koła- 
czcie, a będzie wam otworzone"', i 
rzeczywiście, ktokolwiek będąc w 
Lodzi nakręci numer wewnętrzny 70 
(centrala:782-260) porozumie się z H. 
Pankiewiczem - wejdzie do przybyt
ku i zobaczy zgromadzone tu dobra 
(oficjalnie muzeum jest czynne w po
niedziałki i piątki w godz. od 12 do 18 
oraz w środy i czwartki od 11 do 
15).
W czasie rozmowy z opiekunem, ku
stoszem, personelem, woźnym, 
sprzątaczką w jednej osobie - szok 

2

„Farmacja” na poddaszu
„Polska jest jednym z najbogatszych 
i najpiękniejszych krajów: niczego w 
niej nie brakuje, tylko ksiąg i aptek". 
Tak pisat ksiądz Lambert, misjonarz 
francuski, w korespondencji z War
szawy w 1652 r. Minęły trzy wieki, a 
co do aptek i ksiąg nie masz zmian w 
Polszczę - brakuje! O takich spra
wach, ale nie tylko, można porozma
wiać z doc. dr. Henrykiem Pankiewi
czem, w lednym z pokoików na pod
daszu Akademii Medycznej w Lodzi. 
Ten nobliwy, siwy pamtu nie mieszka 
- bo w muzeum nie mieszka się 
przecież. A jednak to miejsce właś
nie ukochał, tę izdebkę, w której 
mieści się przedziwna placówka mu
zealna.

Muzeum Farmacji w Lodzi nie ma 
woźnego w liberii, w ogóle nie ma 
woźnego, nie ma godzin otwarcia, 

pogłębia się: muzeum nie dysponuje 
ani grosikiem własnego funduszu. 
Mówiąc inaczej - jeśli ktoś gdzieś 
zechce sprzedać bezcenne zabytki 
aptekarskie za bezcen, powiedzmy 
za złotówkę - muzeum ich nie kupi, 
ale transakcji dokona H. Pankiewicz, 
przyniesie nabytek do muzeum, i tu 
go zostawi, bo stać go na złotówkę. 
Stać go na wiele więcej - na to, by 
grzebać po strychach u znajomych, a 
nawet po rumowiskach i wysypi
skach w poszukiwaniu nie docenia
nych zabytków po mi nionych epokach 
farmacji.
Wprawdzie ksiądz Lambert aptek w 
Polsce nie uświadczył, ale cudzozie
miec nie wszystko dojrzał, były i u 
nas apteki. Nie darmo w 1624 r. apte
karz lwowski Lang, za wydaną z ap
teki truciznę, został „na gardle" uka
rany. A i wcześniej, w wiekach XV i

XIV „farmacyja" rozwijała się w na
szym kraju. Nim farmacja stała się 
przemysłem, była sztuką i rzemio
słem, pamiątki z tego czasu są w tej 
chwili naprawdę na wagę złota. 
Studenci łódzkiej Akademii Medycz
nej są w tym szczęśliwym położeniu, 
że „dysponują” takim maniakiem, jak 
doktor Pankiewicz, dla nich historia 
farmacji - to nie suche skrypty, lecz 
ten oto „przez ludwisarzy ulany” o- 
gromny moździerz, rówieśnik wawel
skiego Zygmunta, czy zielnik Syre- 
niusza wydany w 1613 r. staraniem

1. Henryk Pankiewicz studiuje ziel
nik Syreniusza z 1613 r.
2. Apteczny regał z XIX w.
3. Na ekslibrisie H. Pankiewicza wi
doczne jest wnętrze apteki w XVI w.
4.5.6. Różne naczynia na leki 

(zdjęcia: L. Kowalski)

Anny Jagiellonki. Zresztą, wyliczanie 
poszczególnych zgromadzonych tu 
zabytków byłoby banalne i nudne, to 
po prostu trzeba zobaczyć.
Stare flakony, tłuczki, recepty, farma- 
kopeje (spisy leków) świadczą, jak 
bardzo zmieniło się aptekarstwo w 
ciągu wieków. Po powrocie z tego 
muzeum do domu warto sięgnąć 
choćby do Glogera i poczytać, jak to 
dawniej było z aptekami i aptekarza
mi: „Piszący to (Gloger) uprzytomnia 
sobie, wśród wspomnień z lat dzie
cinnych, tę chwilę około Nowego 
Roku w domu swych rodziców, kiedy 
pachołek aptekarza Grosa z Tykoci
na wręczał w kopercie ozdobny jas
krawym malowaniem bilet noworocz
ny i z chustki czerwonej od nosa wy
dobywał czekoladę, trociczki i cien
ką, długą, walcowatą flaszkę wódki 
kolońskiej, co wszystko było własną 
fabrykacją apteki i notabene, odzna
czało się dobrym smakiem i zapa
chem, choć w czekoladzie nie bywa
ło jeszcze wanilji, tylko cynamon i 
goździki".
Studenci w Lodzi to szczęściarze - 
podobne muzeumwKrakowie otwiera 
swoje podwoje wyłącznie dla zagra
nicznych gości i specjalistów; w Kra
kowie zawsze byli bardzo oszczędni, 
dbają o to, aby zwiedzający nie „wy
patrzyli" eksponatów.
W izdebce przy ul. Narutowicza 120a 
w Lodzi gromadzi się nie tylko zabyt
ki materialne, ale i archiwalia. Te zaś 
gromadzą ludzi zainteresowanych 
historią farmacji. Na podstawie tutej
szych dokumentów napisano już 
dwie rozprawy magisterskie, jedną 
doktorską i kolejna jest na warszta
cie asystującej doc. dr. Pankiewiczo
wi magister Katarzyny Płanisz.
Muzea, zwłaszcza wielkie, są trochę 
jak grobowce. Nie można tego po
wiedzieć o izdebce na poddaszu w 
Lodzi.

Krzysztof Kowalski
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Szanowna Redakcjo!
Na marginesie dyskusji o spółkach po

lonijnych (nr 1(15)- 1984 - wywiad z dyrek
torem PKZ T Polakiem i nr 3(17)- 1984 - 
polemika właściciela firmy „Arpex" z tym
że) dorzucam kilka uwag.

Popieram działalność firm polonijnych, 
ale nie w konserwacji zabytków. W tej dzie
dzinie winien działać jeden monopolista 
(np. PKZ) ze ściśle ustalonym zakresem 
prac (np. prace, które musi, może i nie 
może przyjąć), a obok niego powinny ist
nieć brygady remontowe podległe woje
wódzkim konserwatorom zabytków, które 
konserwowałyby na bieżąco niszczejące o- 
biekty. Wydaje mi się, że byłaby to idealna 
stuktura organizacyjna dla ratowania zabyt
ków w naszym kraju. Nie byłoby wtedy „bu
dowania nowych zabytków", ani takiego 
ich odnawiania, w jakim, niestety, celują 
PKZ-ty: nie skończone, ciągnące się tatami 
prace i efekty, które natychmiast trzeba po
prawiać. Na marginesie - w maju 1984 r. 
prasa doniosła o poszukiwaniu wykonaw
cy remontu Starego Miasta w Warszawie, 
bowiem PKZ-ty mogą przyjąć tę pracę do
piero za 2 lata. Takie stanowisko może być 
zrozumiałe tylko dla dyrektorów tego 
przedsiębiorstwa, każdy inny logicznie my
ślący człowiek puknie się w czoło/

A odnośnie konserwatorskich firm po
lonijnych typu „Arpex". Wykluczam je z od
nawiania zabytków w Polsce, bowiem uwa
żam, że będą to robić nie najlepiej, że zro
bią niewiele, że prędzej czy później właści
ciele zarobią pieniądze i... wycofają się z 
interesu. A wiadomo, że zabytki nie mogą 
opierać swej egzystencji wyłącznie na zys
ku, wymagają stałej opieki, nadzoru, re
montów. To nie jest produkcja soków cy
trynowych i szamponów!

Mój wniosek jest taki: zlikwidować kon
serwatorskie firmy polonijne póki jeszcze 
czas, tworząc jednocześnie wspomnianą 
wyżej organizację ochrony zabytków w 
Polsce.

dr Jan Witek
Łódź

Droga Redakcjo!
Obciąłbym nawiązać do listu właściciela 

polonijnej firmy „Arpex"p. W. Adamczyka, 
zamieszczonego w numerze 3 (17) - 1984. 
Pan Adamczyk protestuje w nim przeciw 
sformułowaniom dotyczącym firm polonij
nych zajmujących się konserwacją zabyt
ków, zawartym w wypowiedzi dr. T. Polaka 
w numerze 1(15) - 1984. Otóż ja i wiele 
osób z mojego środowiska jesteśmy zda
nia, ze w naszym kraju działają firmy i „fir
my" polonijne. Te pierwsze (wydaje się, że 

jest ich nieco mniej - niestety) rzeczywiście 
uczciwa pracą, uczciwymi cenami, dobrą 
jakością towarów - pomagają nam w prze
żywaniu kryzysu. Ale opinię o nich psują 
tzw. firmy - chodzeniem na łatwiznę, ban
dyckimi cenami (z tendencjami superban- 
dyckimi), oszukiwaniem klientów. Za to, że 
wytworzył się taki podział, winić należy 
brak jednoznacznej, wyczerpującej i per
spektywicznej ustawy o działalności tych 
firm.

Nie wiem, w której grupie lokuje się fir
ma p Adamczyka, ale ma rację dr T. Polak, 
że w liście właściciela „Arpexu" do „Spo
tkań "zbyt dużo powoływać na ojczyźniane 
sentymenty, a to jest już nieco podejrzane. 
Nie wierzymy tym zapewnieniom, bowiem z 
sentymentów jeszcze nikt nie wyżył. Pan 
Adamczyk siedząc w Sheffield (Wielka Bry
tania) na kupie pieniędzy może sobie po
zwolić na ton sentymentalny. My, tu w kraju, 
patrzymy na te sprawy inaczej.

Z poważaniem 
Inż. Wiesław Laskowski 

Poznań

PS. Zgadzam się z p. Adamczykiem, że fir
my polonijne nie podkopują ludzi. Po pro
stu lepiej im płacą, a to przy obecnych ce
nach rynkowych zupełnie wystarczy. 

Szanowna Redakcjo!
Zwracam się do Was z prośbą o inter

wencję. W gminie Alwernia, wieś Poręba- 
Żegoty znajduje się spalony w czasie o- 
statniej wojny pałac Szembeków. Pałac ten 
otoczony jest parkiem, w którym rosną 
rzadkie drzewa i wiekowe dęby. W książce 
„Sztuka Ziemi Krakowskiej" T. Chrzano
wski i M. Kornecki tak piszą na str 374: 
„Odmiennym, lecz również nader polskim 
założeniem był pałac w Porębie-Żegotach 
zbudowany w 2. połowie XVIII w. przez 
Szembeków, spalony w czasie ostatniej 
wojny i dotychczas (!) nie odbudowany".

Jeszcze kilka lat temu mury tego pałacu 
były w dosyć dobrym stanie. Obecnie w 
dużym tempie następuje erozja murów, za
padają się sklepienia piwnic, z kartusza nie 
pozostało nawet śladu, zapadły się schody 
pałacowe. Jeśli tak będzie dalej, to za kilka 
lat z pałacu nie zostanie śladu. W parku w 
ubiegłym roku wiatr powywracał kilka sta
rych drzew, m.in. kilkusetletni dąb. Drzewa 
te zostały wycięte. Przy okazji (ha moich 
oczach) wycięto dorodne zdrowe drzewo w 
okolicy starego grobowca, który znajduje 
się w parku i jest również w opłakanym sła
nie; wymaga natychmiastowego remontu.

Dewastacja parku postępuje systema-

------------- ilśiyt
WARUNKI PRENUMERATY
Cena: kwartalnie 100 zł, półrocznie 200 zł, rocznie 400 zł °°r
Warunki:
1. Dla osób prawnych - instytucji i zakładów pracy
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozo
stałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa- 
Książka-Ruch”, zamawiają prenumeratę w tych oddziałach;
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma 
Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch” i na terenach wiejskich opłacają pre
numeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli;
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 „Pra
sa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych 
nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 

tycznie: pod wiekowymi dębami pali się 
ogniska, a w środku parku zrobiono wysy
pisko śmieci. A przecież park i pałac są 
pod opieką Państwa. Czy miejscowe wła
dze gminne tego nie zauważają, gdzie są 
organizacje społeczne, gdzie jest organiza
cja partyjna?

Moja konkluzja jest taka: w końcu lat 
70-ych na terenie gminy Alwernia powsta
ło gospodarstwo ogrodnicze, które w zało
żeniu miało być wzorcowe dla okolicznych 
rolników, a stało się przykładem jak nie na
leży gospodarować - stało się pośmiewi
skiem dla całej gminy. Utopiono w błocie 
setki tysięcy złotych. Czy nie lepiej było. 
przeznaczyć te pieniądze na odbudowę 
będącego wówczas jeszcze w stosunkowo 
dobrym stanie dworu i urządzić w nim 
Gminny Dom Kultury?

Stały czytelnik Waszego Pisma
P. B.

Kraków

Droga Redakcjo!
Być może moje materiały o cmenta

rzach zebrane podczas turystycznych węd
rówek po Małopolsce Wschodniej są 
skromne, szkicowe, bez zdjęć itd., ale 
chciatem i ja dorzucić kilka uwag do Wa
szej „Akcji cmentarze" Rzeszów: I) cmen
tarz żydowski przy ul. Reytana zniszczony 
przez Niemców, ocalało niewiele nagrob
ków;

2) cmentarz przy ul. M. Fornalskiej z 
XVIII w, a na nim m.in. grobowce: Karola 
Komarnickiego, doktóra medycyny, familii 
Odrowąż Pieniążek, Aleksandra Tarło- 
wskiego („żołnierz wojsk polskich 1831 r, 
Główny Kontroler ordynacji łańcuckiej"). 0- 
prócz nich zbiorowa mogiła powstańcza z 
1863 r. z nazwiskami poległych oraz groby 
zasłużonych dla Rzeszowa - posła na sejm 
Towarnickiego, ojca Ignacego Lukasiewi- 
cza, urzędników, szlachty itd.

3) cmentarz przy ul. Lwowskiej (osiedle 
Pobitno), na którym m.in. grobowiec puł
kownika Leopolda Lisa-Kuli (zm. 1919) ze 
zdjęciem, opisami bitew itd., a także groby 
żołnierzy polskich z pierwszej i drugiej woj
ny.
Libusza: obok kościoła z 1431 r. znajduje 
się cmentarz, na którym grobowiec Jana 
Skiereckiego, organizatora powstania w 
1863 r.
Gogolów: obok kościoła modrzewiowego 
z 1672 r. na cmentarzu znajduje się grobo
wiec Ignacego Skarbka Kruszewskiego z 
napisem: „Pułkownik Wojska Polskiego, 
następnie generał Wojsk Belgijskich, ur. w 

Kruszewie. zmart25.XII. 1879 r. w Gogolo
wie".
Zręcln (woj. krośnieńskie): na miejscowym 
cmentarzu grób Ignacego Lukasiewicza.
Jasio: grób Marii Lukasiewicz (córki Igna
cego, zm. I860 r.) oraz groby z pierwszej i 
drugiej wojny (lotnicy).

Wędrując po różnych rejonach kraju 
można znaleźć wiele mogił bezimiennych, 
leżących zwykle w lasach i przy wsiach. 
Wydaje się, że i le groby należy umieścić w 
rejestrze.

Z poważaniem
Bogdan Olejarczyk

Rzeszów

Droga Redakcjo!
Czytając zeszyty „Spotkań z zabytkami" 

zawsze zaglądam do rubryki „listy do re
dakcji". Łudziłem się nadzieją, że ktoś po
ruszy sprawę, którą opisuję w moim liście. 
(...) Nie mogę być spokojny, gdy myślę o 
popadającym w ruinę zamku w Pieszycach, 
miejscowości u podnóża Gór Sowich, leżą
cą w woj. wałbrzyskim.

W lipcu 1983 r. podczas wakacji zwie
dzałem Pieszyce i zamek. Niestety, pod
chodząc pod jego wspaniały masyw zoba
czyłem, że ... nie ma nic do zwiedzania. 
Cały obiekt popadt w ruinę. Okna straszyły 
ciemnymi otworami, a tynk ze ścian odpadł 
w 30%. Jeden z lwich posągów przy alejce 
zamkowej, zniszczony u podstawy, przegiął 
się tak bardzo, że mam poważne obawy, 
czy jeszcze stoi. Obchodząc zamek z tylu 
powyżej drzwi bocznych można zobaczyć 
dwie zbite na krzyż deski „chroniące" pła
skorzeźbę ozdabiającą wejście. „Kultural
ni" turyści niekiedy muszą sprawdzić cel
ność swoich rzutów, więc chwytają za ka
mienie odtrącając rzeźbie to rączkę, to 
nos...

Pieszyce leżą od mojego miasta setki 
kilometrów, ale takich zabytków zaniedba
nych nie muszę szukać daleko. Wycho
dząc na spacer po Szczecinie widzę, że i tu 
kamienice z przełomu XIX i XX w. dzielą los 
pieszyckiego zamku.

Nic nie byłoby ciekawego w moim liś
cie, gdyż Wasza redakcja dostaje ich setki 
o innych niszczejących zabytkach, gdyby 
nie jeden fakt. Obiekty przeze mnie wymie
nione leżą na terenach Ziem Odzyskanych 
(...)

Myślę, że dzięki Wam także zabytki nad 
Odrą, z którą jestem mocno związany, nie 
będą zapomniane, jak dotychczas.

Dominik Sopart
Szczecin

Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty” na rachunek bankowy miejsco
wego Oddziału RSW „Prasa-Książka-Ruch";
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książ
ka-Ruch", Centrala Kolportażu i Wydawnictw ul. Towarowa 28,00-958 Warsza
wa, 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 zleceniodawców 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,
- od dnia 1-go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku 
bieżącego.
UWAGA: Zdezaktualizowane egzemplarze „Spotkań z zabytkami” można na
bywać w redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-14.00, po uprzed
nim uzgodnieniu telefonicznym (nr 26-93-57).
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Szczyty toruńskich kamienic 
(tot. J. Gardzlelewska)

murów

Rajmund Bergel (1894-1937)

/ zapatrzony w gwiazdy gdzieś górą błyszczące 
Stary gród, wielką dumą rozśpiewany cały, 
Kłania się Mocarzowi, co zatrzymał słońce.

A kiedy mgły wieczorne w okrąg się pokładą, 
Wtedy z ulic, zaułków, echa przeszłej chwały 
Burzą się romantyczną, czarowną balladą.

poemat starych
Poemat starych murów, gotycka nowenna, 
Koronka rzeźb kamiennych, łuków, bram, portali, 
W których słońce purpurą przeszłości się pali, 
A przeszłość ze swych wspomnień spowiada się 

senna.
Ponad miastem kościelne wystrzelają wieże, 
A każda się modlitwą dzwonów w niebo wzbija: 
Święty Jan Święty Jakub i Święta Maryja.
Gędźbą żywych kamieni szeptane pacierze.



Toruń 
mało znany
Zabudowa przedmieścia na zachód 
od Starego Miasta rozpoczęła się w 
pierwszej połowie XIX w., w 1889 r. 
wytyczono plan ulic. Na przełomie 
•stuleci powstawały tu wille i domy 
(często w tzw. konstrukcji szkieleto
wej) dla bogatszego mieszczańs
twa. Dzielnica otrzymała nazwę 
Przedmieście Bydgoskie. Głównym 
jej walorem była i jest zieleń (m.in. 
park miejski z 1822 r. i liczne skwe
ry), znakomicie zharmonizowana z 
architekturą. Zabudowa ulic: Mickie
wicza, Chopina, Bydgoskiej, odno
wiona została - co jest godne pod
kreślenia - przez użytkowników.

1.2. Ul. Bydgoska 34-36, budynek z 1895 r.
3. Ul. Bydgoska 78, willa z 1897 r.
4. Ul. Mickiewicza 20, fragment kamienicy zbu
dowanej po 1904 r.
5.6. Ul. Bydgoska 50-52, zabudowa z lat 1907- 
1910

(zdjęcia: J. Wilde)

Cena zł. 100.-


