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NA OKŁADCE: W numerze 
zamieszczamy raport o za
grożonych cerkwiach na te
renie wschodniego Rozto
cza; na zdjęciu pokazuje
my, jak takie obiekty po
winny wyglądać na przykła
dzie cerkwi z 1813 r. w Mili- 
ku koło Muszyny. Trzeba 
podkreślić, że remont tej 
cerkwi przeprowadził ks. 
Mieczysław Czekaj, o któ
rego pasji odnawiania 
drewnianych świątyń nie
jednokrotnie pisaliśmy w 
„Spotkaniach”.

(fot. Zygmunt Malinowski)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
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Od redakcji 
Z wielką, niekłamaną satysfakcją i ra
dością informujemy Czytelników, że 
„Spotkania z Zabytkami” otrzymały 
nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich za rok 1989. Jury w składzie: 
Michał Ogórek (przewodniczący), Mał
gorzata Szejnert i Włodzimierz Kali
cki, przyznało tę nagrodę za walory 
wychowawcze pisma. A stało się to w 
roku wydania pięćdziesiątego numeru 
i w chwili przygotowywania piętnaste
go rocznika „Spotkań”! Dziękujemy 
SDP w imieniu tych Czytelników, któ
rzy od piętnastu lat pomagają nam w 
redagowaniu „Spotkań z Zabytkami”. 
Stale napływające odpowiedzi na na
szą jubileuszową ankietę zmusiły nas 
do ich podziału na trzy części. W tym 
numerze publikujemy część drugą, w 
następnym zamieścimy ostatnią, odre- 
dakcyjne podsumowanie oraz listę na
grodzonych uczestników ankiety. Roz
poczynamy publikację cyklu poświęco
nego zabytkom wpisanym na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 
ten sposób pragniemy przybliżyć Czy
telnikom europejskie obiekty zabytko
we, co jest szczególnie ważne teraz, gdy 
dążymy do stworzenia Europy bez gra
nic. Oprócz tej listy UNESCO prowadzi 
także Listę Światowego Dziedzictwa w 
Niebezpieczeństwie (dotychczas obej

muje ona 8 obiektów). W Polsce zagro
żonych zabytków znalazłoby się sporo, 
my proponujemy wpisanie na tę listę 
zabytkowych obiektów Dolnego Ślą
ska, które pokazaliśmy w poprzednim 
numerze, postulując zwrócenie się o 
pomoc właśnie do UNESCO. Sprzyja 
temu ogłoszona przez tę organizację 
Światowa Dekada Rozwoju Kultural
nego (zob. nr 4, 1988, s. 1). Polska w 
dziedzinie ochrony zabytków utworzy 
w Krakowie międzynarodowy ośrodek 
badań i kształcenia konserwatorów. 
Czyżby tylko ten (skądinąd cenny) po
mysł miał zaznaczyć nasz udział w De
kadzie? Może jednak czas, aby - jak 
pisaliśmy - „zmienić nasz sposób myś
lenia na temat kultury a zabytków w 
szczególności”? Dotyczy to zabytków 
na Dolnym Śląsku i w związku z tym 
postulujemy, aby tamtejsze władze - 
przede wszystkim konserwatorskie - 
zajęły się nimi, zgłaszając do UNESCO 
chęć współpracy w ich ratowaniu, bo... 
już jest za późno!
W numerze także smutne spotkania z 
pomarszałkowymi pamiątkami w Su
lejówku - jest to jeden wielki skandal, 
aby do tej pory nie można tam było 
zrealizować planów Towarzystwa 
Przyjaciół Sulejówka! '



Spotkania 
z Czytelnikami (2)
Poniżej publikujemy ułożone alfabetycznie następne wypowie
dzi Czytelników dotyczące naszego pisma. Przypominamy, że 
ankieta związana była z wydaniem pięćdziesiątego numeru 
„Spotkań z Zabytkami” (nr 4, 1990) i zawierała dwa pytania:
1) Jaką rolę według Pana(i) oceny odgrywają „Spotkania z Za
bytkami” w kształtowaniu świadomości Polaków o kulturze 
narodowej, zabytkach i ich ochronie, o narodowej tradycji, pa
mięci i szacunku dla przeszłości?
2) Które poruszane przez nas sprawy i problemy, a także arty
kuły, działy lub akcje, wzbudziły (wzbudzają) u Pana(i) naj
większe zainteresowanie i dlaczego?
Kolejne wypowiedzi zamieścimy w następnym numerze.

Janusz Bogdanowski (Kraków): Odpowiadając na pytania dotyczące 
dwumiesięcznika „Spotkania z Zabytkami” wypada mi na wstępie 
stwierdzić, że moim zdaniem jest to bardzo dobrze redagowane pismo, 
a niezależnie od tego - jedyne w swym rodzaju w kraju. Stąd wynikają 
dla mnie odpowiedzi na przedłożone pytania.
1) O ile pismo dociera do odbiorców, uważam, że jest właśnie jedyną w 
swym rodzaju informacją, nawet bardziej cenną od doraźnych przeka
zów w telewizji czy czasopismach. Napisałem „o ile”, bo nie wychodzi 
regularnie, co bez wątpienia nie jest winą redakcji, oraz w zbyt małym 
nakładzie, bowiem niełatwo „Spotkania” kupić w kioskach. Mnie same
mu nierzadko kolejny numer „ucieka”...
2) Odpowiadam zgodnie ze wstępnym zdaniem - wszystkie. Właśnie ta 
różnorodność jest ogromną zaletą - od krajobrazu do starej lokomoty
wy. Także ich zmienność jest godna uznania, bowiem wprowadzanie 
nowych tematów wywołuje zainteresowanie, zaś kontynuowanie w od
powiednim procencie podjętych - stwarza swoisty związek z pismem. 
Spośród ostatnio prowadzonych uważam za kontrowersyjne jedynie 
„porady konserwatorskie”, nie tylko z uwagi na występującą niekiedy 
ich dyskusyjność, ale ze względu na niebezpieczeństwo propagowania 
dyletantyzmu. Zwłaszcza obecnie, wobec tworzenia „firm” niekiedy na
wet groźnego przekazywania wiadomości w tzw. niepowołane ręce. Bu
dzenie zainteresowań, różnorodność problemów, wiadomości o istocie 
najszerzej rozumianych zabytków - uważam za najważniejsze w moim 
osobistym odczuciu.

★ ★ ★
Czytelnik z Warszawy: Od jakiegoś czasu jestem stałym czytelnikiem 
Waszego czasopisma, a to dlatego, że interesuje mnie poruszana przez 
Was problematyka. Ze szczególnym moim uznaniem spotkał się po
mysł nowego działu „Spotkania na Wschodzie”. To ważna i ze wszech 
miar cenna inicjatywa. Uważam bowiem, że trzeba przywrócić kulturę i 
historię Kresów świadomości Polaków, a zwłaszcza młodego pokolenia, 
jako że przez minione 45-Iecie nastąpiło kompletne zerwanie tej świa
domości. Młode pokolenie (a sam do takiego się zaliczam) musi niejako 
odkrywać te sprawy na nowo i uczyć się ich od początku.
Pytacie państwo m.in., jaką rolę powinno odgrywać Wasze pismo w 
kształtowaniu świadomości Polaków o kulturze narodowej. Otóż właś
nie dział „Spotkania na Wschodzie” stwarza tu znakomite pole do popi
su. Na Kresach Wschodnich, ą szczególnie w dwóch wielkich centrach 
polskiej kultury - w Wilnie i we Lwowie, odebranych nam zbrodniczą 
ręką po wojnie, wciąż znajdują się bezcenne zabytki polskiej kultury 
materialnej i duchowej, a co może najważniejsze - wciąż mieszkają 
tam Polacy, żywi łącznicy między dawnymi a nowymi laty. Dziś, gdy - 
dzięki sprzyjającej polityce i otwarciu naszego wschodniego sąsiada - 
polskość na tych ziemiach może po latach tłamszenia znów powrócić do 
życia i znaleźć swe godne miejsce w tamtejszej rzeczywistości, gdy 
zaczynają nawiązywać się obustronne kontakty, również i Wasze pis
mo może tu wiele pomóc. Jest to niemalże zadanie chwili. Przy Okazji 
nie mogę się powstrzymać od pewnej dygresji: otóż uważam za wyjąt
kowo nieszczęśliwy pomysł, lansowany przez niektóre nasze czynniki 

rządowe, polegający na namawianiu naszych rodaków żyjących na 
Kresach do „powrotu" do kraju. Czynniki te najwyraźniej nie zdają 
sobie sprawy, że Polska to nie tylko konkretny kraj i granice (te, jak 
wiadomo, często zmieniają się), ale także coś więcej - Polska jest wszę
dzie tam, gdzie żyją Polacy i są materialne i duchowe świadectwa pol
skiej kultury. A w tym wypadku akurat granice zmieniły się wbrew 
naszej woli. Namawiając dziś Polaków na Kresach do przyjazdu do 
Polski sankcjonujemy w ten sposób 17 IX 1939 i późniejsze tzw. repa
triacje powojenne, narzucone zbrodniczą ręką Stalina i jego komuni
stycznych wasali w PRL! Nie wolno tego rodzaju propozycji dziś pona
wiać, bo jest to obrzydliwe moralnie! Kresy, będące spuścizną po jedy
nym i niepowtarzalnym w skali europejskiej tworze, jakim była Rzecz
pospolita Obojga Narodów, są i dzisiaj zbyt cenne, aby ich wielonaro
dową i wielokulturową spuściznę bezmyślnie zaprzepaszczać, i to właś
nie teraz, gdy po raz pierwszy od wielu lat, po długim okresie mroku i 
beznadziei, pojawia się szansa odrodzenia narodowego i kulturowego 
Polaków, a także Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców, gdy pojawia 
się szansa dialogu i nawiązania wzajemnych kontaktów i współpracy. 
Naszym Rodakom na Kresach należy się nie tylko wdzięczność za 
nieugięte trwanie mimo trudnych okoliczności, ale też konkretna po
moc i wsparcie. Wiadomo, że wiele zabytków jest tam w opłakanym 
stanie. Tu właśnie widzę rolę do odegrania m.in. przez Wasze pismo. 
Chodzi o zamieszczanie publikacji o stanie konkretnych zabytków, 
wskazywanie możliwości działania, pomoc w nawiązywaniu w tym 
względzie szerokich kontaktów między Polakami tam i w kraju, wy
mianę doświadczeń itp. Niemniej jednak podstawowa sprawa - to pu
blicystyka. Pierwszy krok na tej drodze zrobiliście Państwo, i to cieszy. 
Z nieukrywanym zainteresowaniem zapoznałem się z inauguracyjnym 
artykułem nt. Lwowa i jego zabytków sakralnych. Szkoda tylko, że tak 
skąpo ilustrowanym. Szanowna Redakcjo - mam w tym miejscu proś
bę, żeby tych zdjęć w przyszłości było jak najwięcej. Powód jest pro
zaiczny: my - młode pokolenie - po prostu nie znamy wyglądu miast i 
miasteczek kresowych (bo i skąd!), a niewielu wciąż ma okazję tam 
pojechać. Nie sprzyja wyjazdom ani trwający kryzys, ani rozmaite 
ograniczenia (wizowe i inne) ze strony radzieckiej. Pamiętam, że znany 
amerykański dziennikarz powiedział kiedyś, że jedno zdjęcie jest wię
cej warte niż 1000 słów. A więc - jak najwięcej zdjęć zabytków Wilna, 
Lwowa, Grodna, Stanisławowa.
W numerze 6,1989 pytacie Państwo, jaki Drobiem wzbudził moje zain
teresowanie i dlaczego? Stwierdziłem na początku, że interesuję się 
zabytkami Polski, tj. problematyką przez Was poruszaną. Wszak Kresy 
-to część sztuki polskiej. Ten problem, choć najbardziej mnie interesu
je, to jednak nie wyczerpuje całości zagadnienia. Liczy się przecież tak
że to, co mamy w kraju. Za kolejną, ważną kwestię uważam podnoszo
ny ustawicznie przez Waszą Redakcję problem ratowania naszych za
bytków, ich ochrony, konserwacji czy rekonstrukcji. W tym kontekście 
szczególnie interesują mnie staromiejskie zespoły głównych miast: 
Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Torunia czy Zamościa, że ograniczę się 
tylko do tych najważniejszych. Wojna nie oszczędziła nam tu ciosów, 
wiele szans - powiedzmy to sobie szczerze - zaprzepaszczono też po 
wojnie. Szczycimy się słusznie odbudowanymi starówkami - wrocła
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wską, gdańską, warszawską, a jednocześnie jakby zapominamy, że 
zniszczono (przez podjęcie decyzji o nieodbudowaniu) wiele mniej
szych, zabytkowych miasteczek Śląska, Pomorza i byłych Prus: Star
gard Szczeciński, Koszalin, Lidzbark Warmiński i wiele, wiele innych. 
Być może starano się o nadanie tym miastom znamion opacznie pojętej 
polskości. Zresztą, po co szukać aż tak daleko. W samej Warszawie 
wyrządzono nieodwracalne już szkody. Piękne przed wojną Śródmieś
cie (znam je z licznych fotografii), a szczególnie ul. Marszałkowska, 
zamieniło się po wojnie w ohydną, socrealistyczną kreaturę bez ładu i 
składu. Koszmarny „pałac" kultury i nauki, takież same domy towaro
we „Centrum” i cała reszta do pl. Konstytucji wola wprost o pomstę do 
nieba. Jedynie fragmencik Alej Jerozolimskich od ul. Marszałkowskiej 
do Emilii Plater z zaniedbanymi, sypiącymi się a niegdyś wytwornymi 
kamienicami świadczy o dawnej świetności tego miasta. Czy straty te 
są w ogóle możliwe do odrobienia? W nowej rzeczywistości ekonomicz
nej cala kultura (a więc i zabytki też) woła o pomoc. Jakkolwiek uwa
żam, że państwo nie powinno rezygnować z roli mecenasa i sponsora, to 
jednak jestem zdania, że możliwości poprawy trzeba szukać wewnątrz 
samej kultury. Drobny przykład: wiadomo, że na świecie ogromne zy
ski (twórcom i skarbowi państwa) przynosi przemysł fonograficzny i 
rozrywkowy. Nie widzę powodów, dla których nie miałoby być tak i u 
nas. Kolejna myśl - to odpowiednia polityka, jeśli chodzi o wydawanie 
książek. Mówi się obecnie, że książka jest droga (i to prawda), że spada 
w związku z tym zainteresowanie nią, a jednocześnie nadal wydaje się 
wiele pozycji nietrafionych i drugorzędnych. Oto na przykład nigdzie 
nie widziałem albumów poświęconych zabytkom Krakowa, Wrocławia, 
Torunia i innych miast, a wydane atrakcyjnie, w kolorze, w wersjach 
obcojęzycznych, mogłyby ze swej sprzedaży znacznie zasilić skąpy 
budżet kultury. Turyści, często pytający o nie, są odprawiani z kwi
tkiem. Kto u nas właściwie decyduje o polityce wydawniczej? Jak to 
jest, że ukazują się albumy poświęcone pojazdom z dawnych lat, mun
durom, kawalerii (i wielu innym rzeczom drugorzędnym), a nie ma 
albumów poświęconych zabytkom, architekturze świeckiej i sakralnej? 
No nie, o czymś jednak zapomniałem. Wydano kilka lat temu „rodzy
nek”: Zamek Królewski i Stare Miasto w Warszawie, ale jest to akurat 
przykład zlej roboty w tym względzie. O ile części poświęconej zamko
wi trudno coś zarzucić, to część traktująca o Starówce woła o pomstę do 
niebios! Kilka przypadkowych zdjęć kamienic i ulic, i ani jednego koś
cioła! Cóż za człowiek bez wyobraźni i poczucia estetyki projektował 
ten album! Gdzie tu Katedra, kościół Św. Anny, Wizytek czy Paulinów? 
Jak można było popisać się tak wyjątkową bezmyślnością? Przecież 
człowiek biorący ten album do ręki w ogóle nie będzie miał wyobraże
nia o wyglądzie Starówki warszawskiej. Stanowczo nie należy w 
przyszłości wydawać takich koszmarków, szkoda papieru, farby i pie
niędzy. Jednakże sama idea jest dobra. Myślę nawet, że na tym

można by zrobić niezły interes. Na całym świecie wydawane są albumy, 
foldery, prospekty i przewodniki turystyczne, i przynoszą znaczący do
chód. Tylko u nas panuje jakaś dziwna niemoc w tym względzie. A 
mówi się, że turystyka ma być jedną z podstaw naszej gospodarki. I 
słusznie. Mamy tyle ciekawych rzeczy do pokazania...
Tyle refleksji na temat roli Waszego czasopisma w kształtowaniu świa
domości Polaków o kulturze narodowej. Może się miejscami nadmier
nie rozpisałem, ale chciałem możliwie szeroko przedstawić mój punkt 
widzenia na te sprawy. Zbliżam się do końca mojego listu. Nie będę 
specjalnie oryginalny, jeśli powiem, że jako naród stoimy przed wielką 
szansą. Co mnie jednak niepokoi, to zdecydowana wciąż przewaga ga
dulstwa, manifestowania dobrych chęci i biadolenia nad konkretnym 
działaniem. To się może skończyć źle...

★ ★ ★
Jerzy Kasprzycki (Warszawa): 1) Przypominają (w wąskim niestety 
kręgu odbiorców), że na przełomie XX i XXI w. pojęcie „zabytek" wy
chodzi już daleko poza stereotyp klasyki w architekturze czy twórczoś
ci plastycznej; zwracają uwagę na zabytkową wartość innych dzieł rąk 
i umysłów, niekoniecznie sprzed setek lat; ułatwiają oderwanie się 
myślowe od natrętnych symboli masowo powielanych i zewsząd nas 
otaczających, na rzecz poszukiwania indywidualnego, własnego ringu 
„spotkania z zabytkami”; pomagają w pozbyciu się „prowincjonalizmu 
zabytkowego”, że niby „najcenniejsze to tylko nasze i jak najstarsze”. 
2) Informacje o polonikach zabytkowych na trasach najczęściej przez 
Polaków odwiedzanych oraz polemiki z nieudolnymi PP konserwatora
mi i architektami - niszczycielami dorobku ich poprzedników.
Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego szacunku i sympatii.

★ ★ ★
Wawrzyniec Kopczyński (Wrocław): Z prawdziwą przyjemnością odpo
wiadam na pytania dotyczące „Spotkań”. Uważam, że wydawany w 
znakomitym Zespole pod Pana kierunkiem dwumiesięcznik jest przy
kładem doskonale redagowanego czasopisma, w którym wyjątkowo 
umiejętnie adresuje się podnoszone sprawy tak do grona specjalistów, 
jak i nieprofesjonalnych odbiorców. Mogę z pełnym przekonaniem 
stwierdzić, że Wasz periodyk potrafi wyzwalać czynne zainteresowania 
także wśród czytelników obojętnych przed lekturą pisma na sprawy 
ochrony zabytków.
Dlatego tym bardziej należy żałować, że „Spotkania" - limitowane ba
rierami wielkości i częstotliwości nakładu - nie spełniają w optymal
nym zakresie tej upowszechnieniowej funkcji, dla której zostały powo
łane. Sądzę jednak, że pomimo nawarstwianych utrudnień ekonomicz
nych, mogących realnie zagrozić istnieniu pisma, życzliwość resortowe
go SPONSORA pozwoli Wam bez katastrofy przejść między Scyllą fis
kusa i Charybdą ceny papieru, czego Zespołowi Redakcyjnemu oraz 
nam, Czytelnikom, najmocniej życzę!
Co proponuję wnieść do naszych następnych numerów? Wywiady z 
posłami, senatorami oraz ministrami wszystkich resortów prezentują
ce ich poglądy o zabytkach. Myślę również, że obcojęzyczna edycja 
„Spotkań” przeznaczona dla czytelników za granicą mogłaby się bardzo 
dobrze przysłużyć promocji naszej kultury i poszerzyć bardzo tam 
skromną wiedzę o naszych inicjatywach i dokonaniach na rzecz ochro
ny narodowego dziedzictwa kulturowego. Na taką inicjatywę właśnie 
tu i teraz powinno nas stać.

★ ★ ★
Stanisław Lorentz (Warszawa): Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, 
jaką rolę odgrywają „Spotkania z Zabytkami” w kształtowaniu świado
mości o kulturze narodowej, ale mogę odpowiedzieć na pytanie, jaką 
rolę powinny odgrywać - ogromną. „Spotkania z Zabytkami” powinny 
być we wszystkich bibliotekach powiatowych i we wszystkich ośrod
kach oświatowych gmin, posiadających zabytki na swym terenie. 
Trudno mi jest odpowiedzieć na drugie pytanie, bo właśnie bardzo sze
roki zakres problemów, które omawiane są w „Spotkaniach z Zabytka
mi", godzien jest uznania.
Ponieśliśmy w ostatnich czterdziestu kilku latach ogromne straty w 
naszym mieniu zabytkowym. Znacznie przyczyniła się do tego bez
myślnie przeprowadzona reforma rolna. Utraciliśmy ogromną liczbę 
pałaców, dworów, zabudowań gospodarczych, parków i ogrodów, znisz
czony został w dużym stopniu krajobraz naszego kraju. Władze pań
stwowe przez wiele jeszcze lat nie będą w stanie roztoczyć dostatecznej 
opieki nad tym wszystkim, co godne jest uratowania i zabezpieczenia. 
Powinny roztoczyć opiekę nad zabytkami władze samorządowe, orga
nizacje terenowe i lokalne, stowarzyszenia.
Trzeba budzić jak najszersze zainteresowanie zabytkami sztuki i kul
tury. „Spotkania z Zabytkami" wypełniają to zadanie w sposób dosko
nały. Życzę więc im, by nadal szerzyły umiłowanie naszych zabytków 
sztuki i kultury, przyczyniając się do ich ratowania.
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★ ★ ★
Tadeusz Rudkowski (Warszawa): 1) W życiu kulturalnym krajów za
chodnioeuropejskich dużą rolę odgrywają czasopisma popularyzujące 
zagadnienia sztuki, a zwłaszcza jej historii. Pierwsze miejsce zajmuje 
tu od lat wielu Francja. Poszczególne periodyki różnią się tam objętoś
cią, czasami pewną specjalizacją, natomiast łączy je tendencja do do
cierania do najszerszych kręgów czytelniczych. Artykuły są zazwyczaj 
krótkie, obficie ilustrowane, pozbawione na ogół przypisów, szata gra
ficzna - dobrze przemyślana - reprezentuje wysoki poziom edytorski. 
O tego typu publikacjach mówi się, że każdy chętnie weźmie je do ręki. 
W Polsce takiego czasopisma dotychczas nie mieliśmy. Błędem byłoby 
jednak wnioskowanie o braku zainteresowania tym tematem naszego 
społeczeństwa, choć z pewnością nie mamy takich tradycji jak kraje 
bogatego Zachodu Europy. Złożyło się na to wiele przyczyn, zbyt dobrze 
znanych, aby trzeba je było wymieniać. W każdym razie, nie licząc kil
ku efemeryd, mieliśmy w przeszłości tylko jeden tytuł wydawniczy 
reprezentujący niezmiennie wysoki poziom. Czasopismem tym były 
.Arkad/' wydawane do wybuchu drugiej wojny światowej. Miały one 
charakter elitarny i były adresowane do wąskiego kręgu osób o już 
rozbudzonych zainteresowaniach artystycznych. Po wojnie wśród co
raz liczniejszych czasopism popularyzujących różne dziedziny wiedzy 
(przede wszystkim jednak technicznej) zabrakło periodyku poświęco
nego sztuce dawnej i zabytkoznawstwu. Cóż - tematyka ta nie cieszyła 
się w tamtym okresie specjalną sympatią władzy. Dopiero w 1977 r. 
pojawienie się pierwszego numeru „Spotkań z Zabytkami" wypełniło 
lukę w polskiej bibliografii. Nie wszyscy już pewnie pamiętają, że ten 
pierwszy i kilka następnych numerów pojawiło się z podtytułem „infor
mator popularnonaukowy", gdyż trudne było uzyskanie zezwolenia na 
nowy tytuł periodyczny. Wreszcie i ta trudność została przezwyciężona, 
co oznaczało możliwość podjęcia prenumeraty, by w ten sposób zabez
pieczyć sobie kolejne numery.
Poczytność „Spotkań z Zabytkami”, utrzymująca się niezmiennie do 
dnia dzisiejszego, jest najlepszą rekomendacją pisma. Nie ulega wąt
pliwości, że zespół redakcyjny, kierowany od samego początku przez 
Krzysztofa Nowińskiego, potrafił tak sterować „Spotkaniami, że każdy 
czytelnik mógł tam znaleźć coś interesującego dla siebie. Znam wielu 
historyków sztuki i konserwatorów zabytków, którzy pilnie dbają, aby 
nie przeoczyć żadnego numeru pisma. Ale może jeszcze ważniejsze jest 
to, że trafia ono również do rąk ludzi, dla których omawiane tam spra
wy są zupełną nowością. Dotyczy to przede wszystkim młodzieży, tej ze 
szkół średnich i uniwersyteckiej. Wszechstronność poruszanych zagad
nień, duża liczba dobrych ilustracji, piękny, wyraźny druk zachęcają do 
czytania: natomiast dobór autorów, wśród których przewijają się na
zwiska całej czołówki polskich historyków sztuki i konserwatorów za
bytków, daje poniekąd gwarancję interesującej lektury.
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci obserwuje się wyraźną intensy
fikację zainteresowania zabytkami w naszym kraju. Tym zaintereso
waniom wychodzi dzisiejszy jubilat naprzeciw. Uprawianie populary
zacji wiedzy jest zadaniem trudnym, ale bardzo wdzięcznym. Wysoki 
poziom, jeżeli nie wszystkich, to na pewno większości artykułów dru
kowanych w „Spotkaniach” powoduje, że czytelnik nie ogranicza się do 
tematów szczególnie go interesujących, lecz pozwala się wciągnąć w 
lekturę całego numeru, co poszerza jego horyzont kulturalny. Ta kultu
rotwórcza rola pisma jest hamowana przez niskie nakłady. „Spotkania 
z Zabytkami" powinny przypominać o sobie w każdym kiosku „Ruchu", 
na każdym stoisku Sprzedażnym klubów książki i prasy.
Przeżywamy dziś ostry kryzys ekonomiczny. Nie może on jednak ogra
niczać dostępności czasopism, które - omawiając zabytki naszej kultu
ry - budują pomost pomiędzy przeszłością a dniem dzisiejszym. Sytua
cja polityczna przyczynia się do rozbudzenia zainteresowań tą naszą 
przeszłością, której obraz tak często bywał fałszowany. Ta koniunktura 
musi być wykorzystana. „Spotkania z Zabytkami” są periodykiem, któ
ry poprzez wszechstronną prezentację zabytków naszej kultury i na
szej historii przyczynia się do odbudowy świadomości narodowej Pola
ków. Ukazując wielonarodowe korzenie polskiej kultury prowadzi on 
do otwarcia się współczesnego pokolenia Polaków na tradycje kulturo
we innych narodów. Mam świadomość, że pisząc o osiągnięciach „Spo
tkań z Zabytkami” używam słów mocnych. Zależy mi jednak, ażeby 
czytelnik uświadomił sobie wielkie znaczenie tego periodyku nie tylko 
dla poznania zabytków i propagandy ich ochrony, ale również dla 
kształtowania się modelu współczesnego Polaka.
2) Należę do tych czytelników, którzy zapoznają się z treścią wszyst
kich artykułów publikowanych w „Spotkaniach”. Robię to dla zaspoko
jenia własnej ciekawości, ale i z poczucia obowiązku wobec zaangażo
wania w sprawy ochrony zabytków. Za najcenniejsze uważam opraco
wania generalne poświęcone takim zagadnieniom, jak: nowelizacja u- 
stawy o ochronie dóbr kultury, aspekty prawne opieki nad zabytkami, 
ekonomia a konserwacja (zwłaszcza w odniesieniu do architektury). 
Tego rodzaju artykuły są jedyną drogą przenikania do społeczeństwa 
najistotniejszych spraw legislacyjnych, jak również badań ściśle teore
tycznych, jakie bez odpowiedniego komentarza, który tu otrzymują, 
byłyby dla przeciętnego czytelnika mało zrozumiałe.
Na drugim miejscu stawiam niektóre akcje, od dawna już kontynuowa
ne. Wśród nich za najcenniejszą uważam,Akcję cmentarze". Jeszcze 20

lat temu stare cmentarze znajdowały się całkowicie poza strefą zainte
resowania społeczeństwa. Poszczególne pomniki nagrobne doceniano 
ze względu na ich wartość artystyczną lub historyczną, ale cmentarze 
jako określone zespoły zabytkowe uchodziły uwagi. Jeżeli dzisiaj spra
wy starych cmentarzy pojawiają się nierzadko na łamach prasy co
dziennej i tygodniowej, to jest to w pewnej mierze zasługą „Spotkań". A 
problem to ważki i bolesny, zapisany w ostatnich czterdziestu latach 
wielu czarnymi kartami barbarzyńskiej dewastacji, zwłaszcza w odnie
sieniu do nekropolii ewangelickich, unickich i żydowskich. Artykuły i 
doniesienia drukowane w ramach .Akcji cmentarze" prezentują przede 
wszystkim mało znane cmentarze prowincjonalne, nobilitując je jako 
dobra kultury. Sądzę, że pomijając wielkie miasta, jak Warszawa, Kra
ków czy Poznań, liczne dzisiaj działania konserwatorskie na cmenta
rzach małomiasteczkowych, a nawet wiejskich, nie byłyby możliwe bez 
konsekwentnej popularyzacji tego tematu na łamach „Spotkań z Zaby
tkami”.
Wysoko oceniam również dział „To też są zabytki”. Prowadzi on do 
odkrywania zabytków w najbliższym otoczeniu, wśród obiektów co
dziennie oglądanych. Wytwarza się w ten sposób samodzielność ocenia
nia, co jest i co może być zabytkiem. Zwracam szczególną uwagę na 
objęcie tym działem zabytków techniki, jeszcze ciągle niedocenianych 
przez naszą opinię publiczną. Z przyjemnością konstatuję, że tym za
bytkom poświęca się też specjalne artykuły.
Na zakończenie niech mi wolno będzie wykroczyć nieco poza ramy 
wypowiedzi ankietowej. Jubilatowi życzę, ażeby przez dalszych wiele 
lat utrzymywał równie wysoki poziom w popularyzowaniu zabytków 
polskiej sztuki, kultury i historii. A nagrodą za to niech będzie dla 
zespołu redakcyjnego świadomość współudziału w tworzeniu nowego 
modelu kulturalnego Polaka.

★ ★ ★
Aleksander Stokowski (Poznań): 1) Wydaje mi się, że w tym akurat 
zakresie „Spotkania” odgrywają rolę niewielką. Czytam je regularnie 
ze względu na swe zainteresowania krajoznawcze. Podobnie czyni kil
ku moich kolegów, z tym że niektórzy z nich nie czytują „Spotkań” 
regularnie, lecz tylko wtedy, gdy dowiedzą się, że w danym numerze 
jest artykuł na interesujący ich temat (jeżeli jest to dłuższy artykuł, 
opłaca im się kupić cały numer, bo ksero wychodzi drożej). Tak więc dla 
tej grupy czytelników - też się do niej zaliczam - „Spotkania” pełnią 
funkcję przede wszystkim informacyjną. Chociaż istnieje, być może,
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(wszystkie rys. Małgorzata Tabaka)

grupa czytelników, którzy za dobra kultury uważają tylko zabytki nie
ruchome i dzielą sztuki plastycznej, a po przeczytaniu w „Spotkaniach” 
artykułów o naparstkach, fajkach, scyzorykach itp. uświadamiają sobie 
ze zdumieniem, że,_ „to też są zabytki”. Natomiast ta część społeczeńs
twa, której przydałoby się owo „kształtowanie świadomości” - „Spo
tkań” po prostu nie czyta, a nawet w ogóle nie wie o istnieniu takiego 
czasopisma.
Przy okazji ponawiam propozycję, którą zgłosiłem w liście opublikowa
nym w nr. 1,1989 „Spotkań", aby Redakcja - opierając się na przepi
sach prawa prasowego w zakresie obowiązku reagowania na krytykę 
prasową - domagała się wyjaśnień od konkretnych sprawców umyśl
nej dewastacji zabytków i publikowała je. Ogólnikowe pisanie o „bez
myślnych decyzjach niekompetentnych urzędników" nic przecież niko
mu nie daje.
2) Moje zainteresowanie - w sensie pozytywnym - wzbudziły dotych
czas wszystkie, z wyjątkiem dwu, publikacje zamieszczone w „Spotka
niach”. Może kilka słów o tych dwu pozycjach, których zdecydowanie 
nie akceptuję, aby mieć od razu sprawę „z głowy” i przejść do pozyty
wów. Nie są to dwa konkretne artykuły, lecz często ukazujące się na 
łamach „Spotkań" publikacje dwóch autorów. Pierwszy z nich to Felie
tonista. Nigdy nie popierałem jakiejkolwiek postaci fanatyzmu i dlate
go nie mogę zaakceptować prymitywnej demagogii, jaką cechują się 
„Nasze felietony”. Nie wszystkie one są takie, może nawet nie więk
szość, ale nawet jeden taki felieton, to o jeden za dużo. W razie potrzeby 
mogę podać szczególnie rażące przykłady. Drugim autorem, którego 
publikacje nie podobają mi się, jest p. Piotr Dobosz. „Spotkania” są 
pismem popularnonaukowym i nie powinno być w nich miejsca na 
urzędnicze dywagacje (z wyjątkiem wypowiedzi, o których wspomnia
łem w punkcie 1). Np. kto i jaką odniesie korzyść po przeczytaniu w nr. 
6, 1989 artykułu Bez komentarza? Artykuły te są pisane w dodatku 
jakimś pseudoprawniczym żargonem - nie mylić z językiem prawni
czym, bo to dwie zupełnie różne sprawy. A i ze znajomością niektórych 
przepisów coś nie tak u tego autora. Przykładem Detektor i prawo (nr 4, 
1989) - napisałem w tej sprawie osobny list do Redakcji.
Pomijając powyższe dwa wypadki, wszystkie inne artykuły, działy i 
akcje „Spotkań” naprawdę mi się podobają, a w szczególności działy: 
„To też są zabytki" i „Zabytki w krajobrazie”. Często korzystam z mate
riałów zawartych w cyklu „Polskie herby na zabytkach”.
Korzystając z okazji, składam Redakcji „Spotkań” najlepsze życzenia z 
okazji jubileuszu wydania 50 numeru pisma, a przede wszystkim życzę 

(nie ukrywając, że będzie to z korzyścią i dla mnie), aby „Spotkania" 
ukazywały się jak najdłużej, i to w dotychczasowej formie.

¥ * *
Dariusz Walerjański (Zabrze): Moje pierwsze zetknięcie z tym czasopi
smem miało miejsce rok temu. Z wielką radością sięgnąłem do kieszeni 
z myślą, że nareszcie jest czasopismo w całości poświęcone zabytkom i 
ich ochronie. Byłem zadowolony, a zarazem zażenowany tym, że jest to 
czasopismo hermetyczne, przeznaczone dla określonego grona ludzi 
zajmujących się zabytkami, a szczególnie SZTUKĄ. Przerażała mnie 
na początku powaga, pewna schematyczność, udokumentowanie każ
dego artykułu, faktu, zdania. Lecz barierę tę pokonałem dość szybko, 
przyzwyczajając się do powagi tego pisma, tak różnego od tylu koloro
wych czasopism i miesięczników.
Teoretycznie rola, jaką odgrywają „SzZ” w kształtowaniu świadomości 
Polaków dotyczącej kultury narodowej, zabytków i ich odnowy, narodo
wej tradycji, pamięci i szacunku dla przeszłości, jest olbrzymia. Jednak 
w praktyce czasopismo to nie jest czytane przez wszystkich obywateli 
RP. Gdyby przynajmniej połowa naszego społeczeństwa mogła je prze
czytać, wysnuć refleksje, podjąć działania, to rola czasopisma stałaby 
się bardziej widoczna w życiu. Wiemy, że jest to niemożliwe ze wzglę
dów technicznych, a w dzisiejszych czasach - także finansowych. Moim 
zdaniem prawda jest taka, że pismo to w większej mierze kupowane 
jest przez ludzi zajmujących się zawodowo problemami zabytków, a 
także ludzi zainteresowanych z czystych powodów hobbistycznych tą 
tematyką.
Nasze społeczeństwo w ostatnich latach oddaliło się od problemów 
sztuki i zabytków. Oddalenie to z czasem przybierało wręcz fatalne 
skutki w postaci dewastacji zabytkowych elementów naszej przeszłoś
ci; relikty przeszłości były określane mianem „wrogów klasowych”. 
Pojęcie kultury, ochrony zabytków od lat było ściśle związane z poję
ciem tradycji. Kultura i tradycja zaczęły kroczyć różnymi drogami. Pry
mitywne pojęcie kultury, w którym kształtuje się wyraźny stosunek do 
tego, co minione, wytworzyło tradycje, przekonania, schematy, które 
spowodowały zagładę zabytków. I tu właśnie dużą rolę odgrywają 
„SzZ", które uświadamiają nam wszystkim tę błędną i bezsensowną 
drogę działania, a zarazem wskazują prawdziwe normy, propozycje 
reform w dziedzinie odnowy zabytków.
Czasopismo przypomina nam nie tylko o zabytkach naszej kultury tu, 
w Polsce, lecz i o zabytkach przeszłości poza granicami naszej ojczyz
ny. „SzZ” ukazują, że zabytkami są nie tylko zamki, stare obrazy, pała
ce, dwory, lecz i stare dorożki, stalówki do pióra, butelki po alkoholach, 
dawne urządzenia przemysłowe, herby, wiatraki, zegary, cmentarze itd. 
Czasopismo to w dalszym ciągu powinno mieć charakter otwarty, za
znajamiać ze wszystkimi dziełami sztuki przedstawiającymi wartość 
muzealną, historyczną i kulturalną.
„SzZ” uświadamiają, że cały nasz byt - życie - jest zanurzone w otch
łani tysiącleci; odkrywając minione dzieje dokądś jednak wraz ze 
współczesnymi idziemy. Byłoby dobrze wiedzieć, czy bagaż, jaki został 
nam po przodkach, będzie nam kulą u nogi, czy pożytecznym ekwipun
kiem. Nasze szalone współczesne tempo życia sprawia, że zabytki zo- 
stają na samym końcu, prawie niezauważalne, i tu „SzZ" pełnią ważną 
funkcję polegającą na powiązaniu przeszłości i przyszłości z teraźniej
szością. Bo zabytki to nie Jakieś tam coś gdzieś, gdzie nigdy ludzie nie 
bywali”.
Największe moje zainteresowanie wzbudziły AKCJE: „Dwory” i 
„Cmentarze”, a najbardziej ta ostatnia, ponieważ sam zajmuję się od
nową zabytkowych cmentarzy żydowskich w Polsce i sprawy te są mi 
bardzo bliskie. Cmentarze - to zabytki zapomniane, niszczone nie tylko 
przez ludzi, lecz i samą najobojętniejszą przyrodę, która zagarnęła w 
swoje władanie resztki cmentarzy pozostawione przez ludzi. Dopiero w 
ostatnich latach społeczeństwo doszło do przekonania, że cmentarze - 
to nie zawsze instytucje użytkowe, lecz niektóre z nich są zabytkami 
dziejowymi o ogromnej wartości historycznej i artystycznej. Ludzie 
chodzący po cmentarzu pogrążeni są na ogół w niewesołych rozważa
niach, a zbyt rzadko uświadamiają sobie piękno i zabytkowy charakter 
wielu spośród mijanych grobów, grobowców czy ich drobnych detali 
(rzeźb, płaskorzeźb itp.). W Polsce bowiem nie wykształcił się zwyczaj 
zwiedzania cmentarzy, choć odwiedzamy masowo groby królewskie na 
Wawelu czy groby książąt mazowieckich w katedrze Św. Jana w War
szawie. Nie ma bowiem kultury bez grobów i grobów bez kultury. To 
powiązanie towarzyszy ludziom od samego początku istnienia rodzaju 
ludzkiego.
Dobre artykuły zawiera także dział „Nasz felieton”, w którym Felieto
nista w sposób ironiczno-filozoficzny z humorem wypowiada swoje opi
nie i poglądy na to, co dzieje się w sprawach kultury i tradycji naszego 
kraju.
Zawartość tematyczna „SzZ" jest dobra i nie powinna być zmieniona. 
Wydaje mi się, że rozpiętość problematyki poszczególnych działów jest 
duża i obejmuje wszystko, co można nazwać zabytkiem i ma wartość 
historyczną.
Reasumując - „Spotkania z Zabytkami” są na naszym rynku wydawni
czym potrzebnym czasopismem popularnonaukowym, które za wszel
ką cenę powinno być wydawane. Zaś jego myślą przewodnią winny być 
słowa CK. Norwida: „Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”.
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Kryzysy 
w sztuce

łowo „sztuka” jest 
określeniem całej sfery działań ludzkich i ich wytwo
rów. Mówiąc „sztuka” mamy na myśli zespół wytwarza
nych przez człowieka przedmiotów, materiałów, narzę
dzi i instytucji, ludzi - twórców i odbiorców, a także 
technik i umiejętności, jakimi się artyści posługują. 
Tak szeroko pojmowana sztuka nie ma ostrych granic. 
Jest to obszar spraw powiązanych dziesiątkami więzów 
z całokształtem życia społecznego i gospodarczego, in
telektualnego i duchowego, i jest rzeczą oczywistą, iż 
wszelkie zakłócenia zachodzące w innych sferach życia 
muszą z konieczności w większym czy mniejszym stop
niu odbijać się na życiu sztuki. Brak zapotrzebowania 
na jakiś rodzaj wyrobów artystycznych musiał prowa
dzić do wygaśnięcia odpowiadającego mu rodzaju wy
twórczości, np. wyobrażeń świętych w objętych refor
macją częściach Niemiec. Są to rzeczy oczywiste i mo
żna ogólnie powiedzieć, że wobec tego, iż na życie sztu
ki oddziałują rozmaite czynniki życia społecznego i e- 
konomicznego, doznaje ono skutkówz tych kryzysów, 
które dotykają tamtych dziedzin życia. Wydaje się rze
czą naturalną, że w okresie bezrobocia i drożyzny spo
łeczeństwo może poświęcić mniejsze nadwyżki finan
sowe na inwestowanie w dobra kultury i niejednokrot
nie bywa tak rzeczywiście.
Pojęciem „kryzys” określamy zazwyczaj decydujący 
moment zakłócenia normalnych procesów, w którym 
następuje rozstrzygnięcie, czy jakiś proces przybierze 
tok pozytywny, czy negatywny. Takie znaczenie pojęcia 
wiąże się z jego greckim źródłosłowem i z jego użyciem 
przez nauki lekarskie, już od czasów Hipokratesa1. Od- 
różnijmy więc najpierw pomiędzy kryzysami, które 
prowadzą do wyników negatywnych - w potocznym 
użyciu terminu „kryzys” oznacza zjawisko negatywne - 
i tymi, których rezultatem są nowe, pozytywne zjawi
ska. Będziemy więc omawiać zjawiska kryzysowe bio- 
rąc pod uwagę zarówno ich konsekwencje, jak ich przy
czyny.
Na początek chcę zająć się tym, co nazywam kryzysami 
negatywnymi, ich rozmaitymi przyczynami i źródłami. 
Później przejdę do kryzysów, których wyniki mają cha
rakter pozytywny. Ostatecznie omówię specjalne pro
blemy dotyczące powiązań pomiędzy sztuką i innymi 
obszarami życia w sytuacjach krytycznych.

Kryzysy o charakterze zjawisk negatywnych
Możemy uznać, że za cechy charakterystyczne dla kry
zysów dotykających sztukę uważa się potocznie nastę
pujące symptomy: stagnację w produkcji artystycznej, 
brak inicjatyw i zamówień kierowanych do artystów, 
spadek popytu na dzieła sztuki. Dotyczą one strony 
materialnej życia artystycznego. Inne kryzysy wynika
ją z tego, co się dzieje w sferze intelektualnej bądź 

duchowej; są to takie zjawiska, jak załamanie się wiary 
w sensowność dotychczas wyznawanych zasad i w 
przyjęte cele i normy artystycznej twórczości - w dobie 
socjalistycznego realizmu, w krajach, w których on wy
stępował, niejeden artysta, który opowiedział się za za
sadami tego kierunku artystycznego, przeżywał kryzys 
wynikający z konfliktu zachodzącego pomiędzy różny
mi postawami i ideologiami. W tych okresach, które 
wysoko cenią innowacje w sztuce, kryzys może się wy
rażać w braku nowych idei, w ograniczeniu do dobrze 
znanych typów rozwiązań podstawowych problemów 
artystycznych i w niechęci do podejmowania ryzyka 
arigażowania się na nowych, nieznanych dotychczas 
drogach.

Trudno jest usystematyzować zjawiska zachodzące w 
tym obszernym zakresie, który przypisaliśmy pojęciu 
sztuki, postaram się jednak wyróżnić przynajmniej kil
ka grup takich zjawisk.

1. Pierwszy typ kryzysów stanowią te kryzysy, które 
wywołane są przez czynniki wobec specyficznych pro
blemów sztuki zewnętrzne. Istotnie, wśród zjawisk kry
zysowych występujących w sztuce poważną grupę two
rzą te, które zostały spowodowane wpływem wydarzeń 
historycznych całkowicie wobec spraw kultury, a sztuki 
w szczególności, zewnętrznych. Można wśród nich wy
różnić kryzysy dotykające aspektów materialnych i te, 
które wpływają na sferę ideologiczną bądź duchową 
(...).
2. Drugi rodzaj kryzysów powstaje w wyniku nie prze
mocy fizycznej, lecz oddziaływania ideologicznego, a 
dotyczy on moralnych bądź duchowych aspektów sztu
ki. Klasycznym przykładem kryzysu w sztuce wywoła
nego przez zjawiska dokonujące się w sferze ideolo
gicznej jest bizantyński bądź protestancki ikonoklazm, 
choć trzeba przyznać, iż w obu tych przypadkach zacho
dziło także użycie przemocy fizycznej wobec dzieła 
sztuki.
Wiadomo, jakie konsekwencje dla sztuki powodowało 
wprowadzenie w życie skrajnych poglądów ikonokla- 
stycznych2. Wynikiem ich było zniszczenie w dużym 
stopniu przedikonoklastycznej sztuki w Bizancjum i 
zdziesiątkowanie dzieł sztuki średniowiecznej w Niem
czech, Szwajcarii i Niderlandach. Poza tym fizycznym 
aspektem problemu poglądy obrazoburców wywołały 
ponadto głęboki kryzys w ustosunkowaniu do aktual
nej twórczości artystycznej (...).
3. Trzeci typ kryzysów jest specyficzny dla świata sztu
ki. I znów, niektóre z nich dotyczą materialnych, inne - 
idealnych lub duchowych aspektów tego świata.
Ten rodzaj uwarunkowania kryzysów artystycznych 
tkwi w systemie sztuki pojętej jako system komunika
cji międzyludzkiej. Występuje on w pewnych okresach 
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rozwoju artystycznego i dotyczy stosunku twórcy sztu
ki i jej odbiorcy (...).
4. Dalsze przyczyny kryzysów w świecie sztuki tkwią 
nie tyle w społecznym systemie sztuki, ile raczej w pro
blematyce samej twórczej działalności. Jedne mogą na
leżeć do sfery technicznej, inne do teoretycznej. Wszel
kie wynalazki i udoskonalenia techniczne powodujące 
zasadnicze zmiany w technologii mogą prowadzić do 
stanów kryzysowych w sztuce (...).
5. Dochodzimy ostatecznie do jeszcze jednego rodzaju 
przyczyn wywołujących kryzysy, który można by na
zwać stanem świadomości artysty. Każdy artysta nie
zależnie od swego zawodu jest człowiekiem, którego 
psychika - jak psychika każdego - przechodzi przez 
rozmaite stany, a jeśli te stany mają charakter kryzy
sowy, może się to oczywiście odbijać na twórczości, jak 
to znamy chociażby ze stosunkowo bliskiej nam sztuki 
Vincenta van Gogha. W niektórych przypadkach prze
ciwnie - szczególne, także kryzysowe, stany psychiczne 
wynikają właśnie z problemów twórczości i wiążą się z 
nimi w sposób najściślejszy. Zagadnienie, o które cho
dzi, dobrze uprzytamnia problem non finito, nieukoń
czenia, występujący w twórczości kilku znakomitych 
artystów (...).

Kryzys jako zjawisko pozytywne
W wielu współczesnych rozważaniach dotyczących zja
wiska kryzysu podkreśla się jego pozytywną rolę. Rene 
Thom formułuje to w w następujących słowach: „Kry
zys ukazuje się więc jako zasadniczy czynnik postępu 
biologicznego i - być może - postępu w ogóle”. Kryzys 
może stanowić ten decydujący moment, w którym - jak 
powiedział Burckhardt - następuje „przyspieszenie 
procesu historycznego”, szybkie sformułowanie no
wych punktów widzenia, ustanowienie nowych parady
gmatów, nowych wartości, nowych pojęć, które w kró
tkim czasie zajmują miejsce starych punktów widze
nia, paradygmatów, wartości i pojęć. Proces ten w od
niesieniu do nauki analizował Thomas S. Kuhn, który 
uważa, że kryzys jest niezbędnym warunkiem pojawie
nia się nowych teorii3.
Jeślibyśmy więc przez kryzysy w sensie negatywnym 
rozumieli przerwy w normalnym procesie historycz
nym wynikające z utrudnień zahamowanego, a nawet 
zablokowanego rozwoju, kryzysy w sensie pozytyw
nym - fulguracje - oznaczałyby przyspieszone procesy 
szybkiego dziania się; w takich momentach dokonują 
się rozmaite ewolucje, które w normalnych warunkach 
musiałyby trwać dużo dłużej, nawet kilka stuleci.
Niezależnie od tego, czy niezwykle brzmiący termin 
Leibniza opisujący twórcze kryzysy wejdzie do naszej 
terminologii na dobre, zasadnicza dwoistość zjawisk 
kryzysowych jest chyba niewątpliwa; przerwa, zakłóce
nie procesu dziejowego, bądź przynoszące negatywne 
skutki, bądź - przeciwnie - dające silną podnietę do 
szukania nowych rozwiązań, założeń i perspektyw, po 
odrzuceniu starych metod niezdolnych już do właści
wego rozwiązywania prezentujących się problemów 
(...).

Koordynacja czy chaos kryzysów?
Dochodzimy tu do następnej kwestii domagającej się 
odpowiedzi. Czy daje się mianowicie stwierdzić koordy
nację pomiędzy różnymi dziedzinami procesu histo
rycznego? A w szczególności - czy kryzysy negatywne 
w jednej dziedzinie mogą współwystępować z kryzysa
mi pozytywnymi w innej? Czy kryzys ekonomiczny za

wsze idzie w parze z negatywnym kryzysem w kultu
rze? Znana teza Lopeza o tym, że ciężkie czasy nie prze
szkadzają w inwestowaniu w kulturę, przeczyłaby ta
kiemu poglądowi4.
Kultura, a specjalnie sztuki wizualne, rozkwitły w XV 
w. na północy Europy w sposób tak wspaniały, że wzbu
dziło to zadziwienie przenikliwego historyka, jakim był 
Johan Huizinga. „Poza światem sztuki - pisał - wszę
dzie panuje tam ciemność”5. Regres ekonomiczny, 
nieustanne wojny, zagrożenie tureckie, stuletni konf
likt angielsko-francuski i pochodny wobec niego bur- 
gundzko-francuski, wszystko wydawało się zwłaszcza 
po upadku Bizancjum, tworzyć warunki jak najmniej 
dogodne do rozwoju kultury. A jednak jest to okres 
wielkiego malarstwa niderlandzkiego, francuskiego, 
niemieckiego, okres Slutera, van Eycka, Mistrza Franc- 
ke, Enguerranda Quartona, Fouqueta, Campina, Van 
der Weydena, Memlinga, wspaniałych miniaturzystów, 
mistrzów Ars nova w muzyce niderlandzkiej, Guillau- 
me’a Dufay i Gilles’a Binchois. Na tle kryzysu politycz
nego i gospodarczego nastąpiła wspaniała „fulguracja” 
artystyczna.

Jako drugi przykład podać można początki baroku we 
Włoszech. Historyk włoski Ruggiero Romano w swej 
książce Tra le due crisi: Italia del rinascimento dostar
cza informacji o ekonomicznym podłożu okresu baro
ku6. Okazuje się, że działalność Caravaggia, Guida Re- 
niego, Maderny, Domenichina przypada na wielki kry
zys gospodarczy przełomu XVI i XVII w. Także i póź
niej w ciągu Seicenta sytuacja jest we Włoszech bardzo 
zła: „Załamanie handlowe i przemysłowe przychodzi 
później. Można je usytuować wiatach 1619-1622 w tym 
sensie, że po nagłym kryzysie tych lat handel i prze
mysł wchodzą w okres kryzysu długotrwałego”. Widać 
przeto, że pierwsza faza kryzysu pokrywa się z działal
nością braci Carraccich i Caravaggia, druga - odpowia
da młodzieńczej, dynamicznej fazie Berniniego, rozk
witowi wczesnego baroku.

Gdy Hiszpania wkroczyła w złoty wiek swej kultury, 
lata dobrobytu i bogactwa zyskanego na kolonialnej 
ekspansji były już przeminęły. Czasy rozkwitu francu
skiej literatury i sztuki za Ludwika XIV były też czasa
mi głębokiego kryzysu gospodarczego. Napoleońskie 
wojny niszczące Europę nie przeszkodziły wspaniałe
mu rozwojowi twórczości Goi, Fiissliego, Canovy, Thor- 
valdsena, Turnera, Rungego, Friedricha.
Doskonałym przykładem jest okres pierwszej wojny 
światowej, gdy Europa, Bliski Wschód i oceany ogarnię
te były ogniem i zniszczeniem. Te same lata wytworzy
ły potężną „fulgurację”, która dała podstawę sztuce no
woczesnej. Jakże wiele znakomitych dzieł nosi daty od 
1914 do 1918! Serie nowych „pierwszych przedmiotów” 
wtedy właśnie powstawały. Powstawały w czasie, gdy 
wielki kryzys wojenny przetapiał i spopielał dawne 
struktury, gdy w ciągu pięciu lat zawrotne „przyspie
szenie historii” zlikwidowało wiek XIX i otworzyło 
nowe perspektywy. Stare „pierwsze przedmioty” były 
już doszczętnie zreplikowane. W każdym mieście stał 
neoklasyczny teatr, neogotycka katedra i neobarokowy 
dworzec kolejowy. Kryzys wojenny zakwestionował 
wszystkie normy, zasady, wzory. Na spustoszonym 
gruncie pojawiły się tworzące nowe paradygmaty dla 
XX w. dzieła futurystów, kubistów i ekspresjonistów, w 
których nowo odkryty świat szybkości, podświadomoś
ci i relatywizmu zaczynał znajdować swój wyraz. Naj- 
przerażliwszym sygnałem tego kryzysu były zawarte w 
manifestach futurystycznych wezwania do zniszczenia 
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zabytków kultury przeszłości. Odczuwano je jako już 
nieadekwatne do potrzeb i przeżyć człowieka XX w.

Rozważania końcowe
Rytmika przemian historycznych jest zmienna. Na his
torię składa się wiele czynników i mogą one bardzo róż
nicować rytmy dziejowe. „Płaszczyzny” i „fulguracje” 
są tylko skrajnymi przypadkami granicznymi w rytmi
ce procesów historycznych, a w szczególności - histo- 
ryczno-artystycznych. Architektura gotycka uformo
wała się w ciągu kilku dziesięcioleci, sztuka nowoczes
na - w ciągu dziesięciu do dwudziestu lat i nic nie stoi 
na przeszkodzie, by przyjąć zróżnicowanie długości na
wet zupełnie równoczesnych procesów.
Gdy analizujemy tę rytmikę przemian, niekiedy poję
cie kryzysu może się historykom sztuki przydawać. Je
śli to jednak czynimy, winniśmy pamiętać, że stosuje
my je w innym znaczeniu niż to, które ma ono w eko
nomii. Różnice są na pewno niemałe.
W życiu kultury kryzys wyraża się zazwyczaj w for
mach, do których nie można zastosować pomiaru iloś
ciowego. Kryzys w tej dziedzinie może przybierać for
mę braku harmonii pomiędzy zasadami i urzeczywist
nieniami, pomiędzy oczekiwaniami i spełnieniami, po
między celami i środkami. Są to rzeczy wyczuwane 
przez ludzi i wpływające na ich psychikę, których jed
nak nie można zmierzyć. W przeciwieństwie do tych 
zjawisk negatywnych, pozytywne kryzysy polegają - 
jak się zdaje - na nagłym ustanowieniu nowej harmo
nii zasad i osiągnięć, celów i środków. Zjawiska, które - 
za Weizsackerem - nazywaliśmy .fulguracjami”, obja
wiają nowe, kompletne paradygmaty stylowe, odpowia
dające potrzebom i oczekiwaniom.
Trzeba pamiętać, że sztuka, choć ostatecznie na jej po
wstanie, tak jak na powstanie procesów ekonomicz
nych, składa się działalność wielu ludzi, wyraża idee, 
uczucia i wyobrażenia indywidualnych artystów i mię
dzy innymi dlatego wymyka się metodom statystycz
nym, za których pomocą mierzymy dane charakteryzu
jące procesy gospodarcze. Sztukę tworzy się zakładając 
pewne wartości i przekazuje przez nią te wartości, ta
kie, których nie można zmierzyć ani nawet łatwo po
równywać, jak się porównuje cyfry mówiące o krzywej 
gospodarczego wzrostu czy upadku. Dzieła sztuki - 
przynajmniej niektóre z nich - są jednorazowe, są in
dywidualnymi tworami, trudnymi do porównywania 
pomiędzy sobą. Choć nie ze wszystkim, co powiedział 
Croce, można się zgodzić, jak najsłuszniej zwracał on 
uwagę na te właśnie cechy dzieła sztuki.
Można więc na koniec zapytać: czy pojęcie kryzysu jest 
owocne i odpowiednie do stosowania w sprawach sztu
ki i jej historii? Edgar Morin w swym studium Pour une 
crisologie opublikowanym w 1976 r. podkreślał, że gdy 
„kryzys (w sensie pojęcia) był ograniczony do dziedziny 
gospodarczej, można go było przynajmniej rozpoznać 
po pewnych, dających się ująć w cyfrach, cechach (...). 
Gdy się jednak to pojęcie rozszerza tak, by objąć kultu
rę, cywilizację, traci ono wszelkie zarysy”1. I uczony 
mówi dalej o konieczności analizowania zakłóceń w 
funkcjonowaniu systemów. To samo podkreśla Rene 
Thom. Kryzys - stwierdza - jest zakłóceniem następu
jącym w obrębie samoregulującego się systemu’.
Jak napisałem na początku, rozumiem tu sztukę jako 
zespół pewnych przedmiotów podobających się innym 
ludziom, ludzi zdolnych do ich wytwarzania, umiejęt
ności i technik. Jest to więc zbiór bardzo rozmaitych 
rzeczy, nie stanowiący jako całość samoregulującego 

się systemu. Ale elementy tego zbioru, ludzie, techniki, 
produkcja, komunikacja społeczna, handel sztuką, two
rzą specyficzne systemy, które funkcjonują i mogą w 
związku z tym funkcjonować dobrze lub źle, mogą ule
gać zakłóceniom. Kryzysy mogą ich dotykać. I przykła
dy, które analizowaliśmy, były zaczerpnięte właśnie z 
takich zakresów. Na ogół przeto zakłócenia dotykają 
tylko pewnych części lub aspektów obszaru sztuki. Lu
dzie jako jednostki psychiczne mogą doznawać kryzy
sów; technika i proces wytwarzania mogą podlegać za
kłóceniom - analizowaliśmy przypadek świadomości 
estetycznej Diirera, mówiliśmy o wpływie wynalazku 
druku czy litografii na tradycyjne sztuki graficzne. 
Sztuka jako system komunikacji społecznej może prze
chodzić kryzys, jeśli przestaje być dla ludzi zrozumiała. 
Tak zdarzało się w XIX w.; tak bywa i w XX. Rzadko 
można spotkać sytuację, w której cały obszar zjawisk 
sztuki doznawałby kryzysowych zakłóceń.
Ponieważ jednak sztuka połączona jest z całokształtem 
życia społecznego setkami więzi, na rozmaitych pozio
mach, reaguje ona na kryzysy zachodzące w różnych 
dziedzinach rzeczywistości historycznej i dzieła sztuki 
bywają nieraz dobrymi wskaźnikami krytycznych sy
tuacji. Ale wówczas sztuka przekazuje tylko informacje 
o kryzysach innych dziedzin. Będziemy zapewne za
wsze mówić o kryzysach w sztuce, dobrze jest jednak 
mieć świadomość przybliżonego tylko sensu tego ter
minu i raczej metaforycznego jego użycia w takim kon
tekście.
Często można wskazać przyczyny lub przynajmniej 
domniemane źródła kryzysów dotykających rozmai
tych aspektów sztuki, gdy idzie o te kryzysy, które na
zwaliśmy negatywnymi. Na ogół natomiast nie sposób 
wskazać przyczyn pozytywnych i nagłych „fulguracji”, 
dokonujących się szybko zjawisk formowania się no
wego stylu i nowego wyrazu. Natura, rytm i przyczyny 
zarówno ogólnych, jak indywidualnych „fulguracji” w 
sztuce pozostają ciągle jedną z tajemnic twórczości.

Jan Białostocki
Powyższy tekst stanowi obszerne fragmenty artykułu 
opublikowanego w książce Kryzysy w sztuce(Warsza
wa 1988, s. 9-25), będącej zbiorem materiałów z sesji 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki z 1985 r.

Przypisy
1. O historii pojęcia „kryzys” por. G. Masur, Crisis in History, 
(w:) Dictionary of the History of Ideas, I, New York 1973, s. 
589-596; R. Starn, Metamorphoses dime notion, „Communica
tions”, 25 (La notion de crise), 1976, s. 4-18.
2. Obfita bibliografia na temat ikonoklazmu protestanckiego 
została zgromadzona przez S. Michalskiego w opracowanym 
przezeń rozdziale w tomie Teoretycy, biografowie, artyści o 
sztuce, 1500-1600, oprać. J. Białostocki, Warszawa 1986, „Histo
ria doktryn artystycznych”, Wybór tekstów, II.
3. T.S. Kuhn, Structure of scientific Revolutions, Chicago 1962 
(tłum. pol. Warszawa 1967). O ewentualnym odniesieniu do 
spraw sztuki teorii Kuhna: R. Scott Root-Bernstein, On Para
digms and Revolutions in Science and Art: The Challenge of 
Interpretation, „The Art Journal”, XLIV, 1984, 2, s. 109-118.
4. R.S. Lopez, Hard Times and the Investment in Culture, (w:) 
The Renaissance. Six Essays (1953), New York-Evanston 1962, 
s. 29-54.
5. J. Huizinga, Herfstij der middeleeuwen, 1918; pol. tłum. 
Warszawa 1961, cyt. z poslowia, s. 432-433. Por. J. Białostocki, 
Sztuka i kompensacja, (w:) tegoż Refleksje i syntezy, Warsza
wa 1978, s. 205.
6. R. Romano, Tra le due crisi: Italia del rinascimento, Torino 
1971; pol. tłum. Warszawa 1978.
7. E. Morin, Pour une crisologie, „Communications”, 25 (La 
notion de crise), 1976, s. 149-163, tu s. 149.
8. R. Thom, Crise et catastrophe, „Communications”, 25 (La 
notion de crise), 1976, przyp. 16.
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Królewskie groby 
na Wawelu

K rakowska kated
ra na Wawelu nie należy do kościołów dużych, pełniła 
ona przez wieki funkcję świątyni dworskiej, przezna
czonej dla króla i jego najbliższych. Była miejscem ko
ronacji, tu również składano prochy królów. Zgodnie z 
symboliką średniowiecza wszyscy władcy spoczywają 
na kamiennych sarkofagach z twarzami zwróconymi 
na wschód, jakby w oczekiwaniu zmartwychwstania i 
Sądu Ostatecznego, na który Chrystus, zgodnie z trady
cją, przybędzie ze wschodu.
Sarkofagi mają kształt czworokątnej tumby, często na
krytej wolno stojącym baldachimem, rzadziej baldachi
mem zbudowanym na tumbie, na której leży płyta 
wierzchnia z wyobrażeniem zmarłego ze wszystkimi 
atrybutami władzy. Boki tumby podzielone są na pola, 
w których znajdują się przedstawienia postaci opłaku
jących zmarłego. W takim wypadku tumba jest obra
zem ceremonii pogrzebowych, płyta wierzchnia wyo

braża mary, a postacie po bokach przedstawiają kon
dukt żałobny. Częściej boki tumby pokryte są wizerun
kami osób trzymających herby różnych ziem. Tumba 
jako zasadnicza część nagrobków gotyckich i renesan
sowych była symbolem zmartwychwstania. Rozpostar
ty nad nią baldachim gloryfikował władcę i symbolizo
wał apokaliptyczną Jerozolimę, czyli ten lepszy świat, 
do którego zdążał człowiek przez okres ziemskiej węd
rówki. Znaczenie miała również liczba kolumn, na któ
rych wspierał się baldachim - osiem uchodziło za sym
bol życia wiecznego. Ponadto sarkofagi wzbogacała 
rzeźba animalistyczna i roślinna, zawierająca treści 
symboliczne. Pomnik nagrobny miał przypominać o ży
ciu doczesnym zmarłego, jak również miał się przyczy
nić do zbawienia, głównie dzięki ceremoniom liturgicz
nym odprawianym przy ołtarzach ustawianych obok 
sarkofagów. Królów chowano jak najbliżej ołtarza 
głównego, przy filarach nawy lub ambitu katedry. Taki

1.2. Nagrobek i głowa Władysława Łokietka

pochówek nazywano „ad sanctos”, tzn. w pobliżu 
miejsc, gdzie znajdują się relikwie świętych.
W miarę powiększania się liczby sarkofagów tworzyła 
się w katedrze szczególna galeria królewska. Rozpoczy
na ją nagrobek Władysława Łokietka (zm. w 1333 r.). 
Wzniesiony został w kształcie polichromowanej tumby, 
na płycie wierzchniej umieszczony jest wizerunek 
zmarłego ubranego w tunikę i płaszcz koronacyjny, w 
koronie na głowie, z jabłkiem, fragmentami berła i mie-
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w katedrze, obudowano prowizoryczny grobowiec z 
prochami Kazimierza.
Sarkofag jest wybitnym dziełem sztuki, przy czym sta
nowi jedyny zachowany w Europie przykład średnio
wiecznego nagrobka z baldachimem ustawionym na 
tumbie. Oryginalny jest również sposób kompozycji bo
ków, gdyż postacie wyrzeźbione pod obiegającymi je 
arkadami nie stoją, jak to najczęściej bywało, lecz sie
dzą. Nagrobek wykuty został w czerwonym marmurze 
węgierskim, z wyjątkiem białego baldachimu z pia
skowca. Trzy boki tumby zdobi osiem arkadek wspar
tych na kolumienkach złączonych lukami o oślich 
grzbietach. Nad tumbą rozpięty jest baldachim pod
trzymywany przez kolumny połączone ostrołukowymi 
arkadami. Na kapitelach tych kolumn wyrzeźbiono liś
cie wina, dębu i klonu. Łuki arkadek tumby oraz arkad 
baldachimu ujęte są małymi fialami. Król przedstawio
ny został w stroju koronacyjnym, w długiej szacie i 
płaszczu. W prawej ręce trzyma jabłko, w lewej berło - 
oznaki władzy królewskiej. Na stopach ma szpiczaste,

czem. Na bokach tumby tego sarkofagu, podzielonej 
arkadami na pola, przedstawiono orszak pogrzebowy, 
w którym obok biskupów, zakonników i płaczek u- 
mieszczono osobę księcia Kazimierza, zgodnie z zasa
dą, że na legalnym następcy spoczywa obowiązek ostat
niej posługi wobec zmarłego władcy. Umieszczone na 
tumbie Łokietka postacie płaczków, modelowane we
dług panującego w ówczesnej rzeźbie „stylu miękkie
go”, mają wiele ekspresji dzięki wyrazowi twarzy oraz 
żywym gestom rąk, obrazującym uczucie bólu. Pierwot
nie uzupełniał tumbę rozpięty nad nią baldachim, który 
nie zachował się. Obecny baldachim jest neogotycki, 
wykonał go na początku XX w. Sławomir Odrzywolski. 
Nie można z pewnością określić, kto był twórcą pier
wszego katedralnego nagrobka. Być może artysta po
chodzący z Marburga, ponieważ wiele cech wskazuje 
na związki z Hesją, a jedna z żon Kazimierza III była 
córką landgrafa Hesji. Może twórcą nagrobka był Ku- 
nad, nadworny rzeźbiarz, którego król w jednym z do
kumentów nazywa „swoim wiernym rzeźbiarzem”. 
Pewne jest natomiast, że pomnik ufundował ojcu Kazi
mierz Wielki i powstał on w latach 1341-1346.
Od połowy XIV do połowy XV w. nastąpił wspaniały 
rozkwit kamiennej rzeźby „stylu miękkiego”. Ilustruje 
to drugi okazały sarkofag średniowieczny, należący do 
arcydzieł rzeźby gotyckiej - pomnik ostatniego Piasta, 
Kazimierza Wielkiego (zm. w 1370 r.). Pierwszy pogrzeb 
tego króla odbył się w dwa dni po zgonie, a urządzony 
został przez przeciwników kandydatury Ludwika An
degaweńskiego na tron polski. Przy takim pośpiechu 
nie można było wykonać odpowiedniego nagrobka, kró
la pochowano więc w grobowcu prowizorycznym, skła
dającym się z pięciu gładkich płyt piaskowca, z których 
jedna była uszkodzona i pochodziła z innego grobowca. 
Powstanie obecnego nagrobka króla Kazimierza zwią
zane jest natomiast z drugim, uroczystym pogrzebem 
urządzonym w listopadzie 1370 r. przez Ludwika Ande
gaweńskiego. Z czterech średniowiecznych nagrobków 
królewskich w katedrze wawelskiej, ten dostarcza naj
więcej informacji o politycznych dziejach czternasto
wiecznej Polski. Nowym sarkofagiem, który do dziś stoi
10



wyszywane trzewiki, stopy oparte są na rzeźbie lwa, 
której symbolikę odczytać można jako ilustrację Psal
mu 90: „Po Iwach i smokach stąpał będziesz, lwa i bazy
liszka podepczesz" (w. 13-14). Ozdobą stroju Kazimie
rza jest modny wówczas pas opinający biodra, złożony 
z ogniw przypominających kształtem baszty. Balda
chim sklepiony jest krzyżowo-żebrowo, z trzema okrąg
łymi, płasko rzeźbionymi zwornikami, na których 
przedstawiono rękę Boga Ojca na tle nimbu oraz liście 
winorośli i dębu.
Pod arkadami opinającymi boki tej tumby przedsta
wiono siedzących na ławach ośmiu mężczyzn, którzy 
tworzą cztery pary prowadzące ze sobą dialog; są to 
urzędnicy królewscy ubrani według ówczesnej mody. 
Jest to w średniowieczu przedstawienie bardzo rzadkie, 
ponieważ na ogół rzeźby wokół tumby ukazywały pro
cesję pogrzebową z udziałem duchownych i członków 

3.4. Nagrobek i głowa Kazimierza Wielkiego
5. Podniebienie baldachimu nad sarkofagiem Kazimierza Wielkiego
8,7. Nagrobek i głowa Władysława Jagiełły
8.9. Nagrobek i głowa Kazimierza Jagiellończyka 

rodzin lub stojące postacie płaczków. Genezy takiej de
koracji należy szukać w Neapolu, gdzie na nagrobkach 
spoczywających tam Andegawenów z pierwszej połowy 
XIV w. spotykamy płaskorzeźby przedstawiające człon
ków rodziny zmarłego siedzących pod arkadami. W 
drugiej połowie XIV w. motyw ten wykorzystano w Au
strii, w nagrobku księcia Rudolfa IV i Katarzyny w 
katedrze wiedeńskiej.
Jak więc widać, w przeciwieństwie do innych, w nagrob
ku Kazimierza Wielkiego spotykamy przewagę świe
ckich elementów symbolicznych, zaś symbolika chrześ
cijańska - to tylko baldachim uważany za obraz nieba, 
co podkreśla płaskorzeźba ręki Boga Ojca umieszczona 
na jednym ze zworników. Na dekorację rzeźbiarską 
tumby składają się postaci króla i grona urzędników, co 
stanowi obrazowe ujęcie idei królestwa jako formacji 
polityczno-ustrojowej. Świadczą o tym liczne miniatu
ry ilustrujące kodeksy prawnicze. Ale nagrobek ten 
jest jedynym przykładem tego wyobrażenia, odtworzo
nym w europejskiej rzeźbie nagrobnej.
W XV w. nastąpił zmierzch rzeźby architektonicznej, 
miejsce średniowiecznych strzech kamieniarskich za
jęły cechy, a miejsce kamieniarzy - najczęściej snyce
rze. W okresie tym panowała głównie rzeźba drewnia
na, lecz pojawiło się w katedrze wawelskiej jeszcze jed-
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10. Nagrobek Jana Olbrachta

(zdjęcia: 1, 2, 5, 6. 8, 9. 10 - Marek
Tokarczyk)

no dzieło plastyki kamiennej - nagrobek Władysława 
Jagiełły (zm. w 1434 r.). O grobowcu tym wiadomo nie
wiele. Znacznie różni się on od innych nagrobków w 
katedrze, jak również od grobowców śląskich, niemiec
kich, czeskich i włoskich. Zagadkowa jest też jego his
toria, a wyjątkowa forma artystyczna wyodrębnia go z 
całej polskiej plastyki średniowiecznej.
Sarkofag Jagiełły wykuty został z czerwonego marmu
ru, nakrywa go wsparty na ośmiu gotyckich kolumnach 
renesansowy baldachim. Każdy z dłuższych boków 
tumby dzieli się na trzy łagodnie wklęsłe pola zagłębio
ne w powierzchni marmuru. W polach znajdują się po 
dwie postacie płaczków trzymających tarcze herbowe. 
Krótsze boki, pod głową i pod nogami króla, udekoro
wano też tarczami herbowymi. Na sarkofagu spoczywa 
płyta z postacią króla ubranego w giermak (długi ubiór 
wierzchni) rycerski, ciżmy spięte klamrami ostróg i 
przepasanego wąskim pasem. Nogi trzyma oparte na 
smoku - może to symbol przezwyciężonego pogaństwa 
w rozumieniu współczesnych, a może przezwyciężone
go zła (zatem znowu aluzja do Psalmu 90). Król ma na 
ramionach płaszcz, w lewym ręku trzyma jabłko z krzy
żem, w prawym berło zwieńczone nie rozwiniętym 
kwiatem gotyckim.
Przy omawianiu strony ikonograficznej nagrobka nale
ży zwrócić uwagę na rzeźby zwierząt czołgających się u 
podstawy pomnika. To jedyne w swoim rodzaju przed
stawienie, nie mające analogii w Polsce i poza jej gra
nicami. Przedstawione są tu rzeźby psów ścigających 
sokoły - prawdopodobnie symbol wiecznej walki dobra 
ze złem. Podobnie jak sokół wraca do rąk sokolnika, tak 
dusza ludzka ścigana przez grzech (psa), powraca jed
nak do Boga. Natomiast niektórzy uważają, że psy i 
sokoły z tumby Jagiełły - to po prostu akcesoria jego 
myśliwskich zamiłowań, które były największą przy
jemnością króla.
Na pomniku Jagiełły znajduje się osiem tarcz herbo
wych: orzeł - herb Królestwa Polskiego, dwukrotnie 
Pogoń - herb Litwy, herb Ziemi Dobrzyńskiej z portre
tem Kazimierza Wielkiego, herb Rusi przedstawiający 
lwa drapiącego się na skałę, herb Wielkopolski z głową 
tura na szachownicy, orzeł, herb Ziemi Krakowskiej 
oraz herb Ziemi Wieluńskiej z Agnus Dei na tarczy.
Twórca tego nagrobka był artystą wybitnym, pewnym 
swej ręki. Nie wprowadził on ornamentyki gotyckiej, 
najbardziej zaś interesowały go wewnętrzne cechy 
tworzonych postaci. Połączenie tych tendencji wystę
puje w tym czasie tylko we Włoszech, w rzeźbie florenc
kiej doby wczesnego Quattrocenta.
Wygląd pierwotnego, gotyckiego baldachimu nad gro
bowcem nie jest znany. Obecny jest dziełem renesanso
wym, powstałym na polecenie Zygmunta Starego w la
tach 1519-1524. Wykonał go Włoch, Giovanni Cini, który 
pracował w Polsce pod kierunkiem florenckiego mi
strza Berrecciego. Władysław Jagiełło spoczywa w ko
morze grobowej znajdującej się pod pomnikiem. Był on 
ostatnim władcą pochowanym w nawie katedry i od tej 
pory funkcje mauzoleów zaczęły pełnić kaplice boczne. 

Król Kazimierz Jagiellończyk około 1470 r. postawił od 
zachodniej strony katedry kaplicę Świętokrzyską. Gdy 
zmarł w 1492 r., jego ciało tam pochowano, składając je 
w grobie marmurowym, przygotowanym za jego życia. 
Sarkofag wykonany został z plamistego salzburskiego 
marmuru i ma kształt analogiczny do już opisywanych: 
tumba nakryta baldachimem wspartym na ośmiu ko
lumnach. Po bokach tumby przedstawione są pary 
płaczków opłakujących śmierć króla - to zapewne 
przedstawiciele wszystkich czterech stanów. Ta wspól
nota w żalu i zbliżenie całego społeczeństwa polskiego 
zdaje się wyrażać dążenie wewnętrznej polityki monar
chy do wytworzenia względnej równowagi między po
szczególnymi stanami, zgodnie z zaleceniami tzw. Rad 
Kallimacha.
Na płycie widnieje data ukończenia dzieła - 1492 r. i, co 
ważniejsze, sygnatura oraz gmerk twórcy pomnika - 
mistrza Wita Stwosza. Pomagał mu Jorg Huber z Pa- 
ssawy, który wykuł kapitele baldachimu wyobrażające 
dzieje ludzkości. Postać króla spoczywająca na tumbie 
widoczna jest dopiero z bliska, bowiem znajduje się pod 
baldachimem w zagłębieniu. Śtwosz chciał chyba w ten 
sposób ukryć osobistą tragedię monarchy. Na twarzy 
Kazimierza widać jeszcze oznaki walki ze śmiercią: 
głowę ma odrzuconą do tyłu, oczy szeroko rozwarte a 
twarz ściągniętą cierpieniem agonii. Rzeźbiarz zrezy
gnował ze stylu obowiązującego w starszych króle
wskich nagrobkach na Wawelu, na których postacie 
wyniesione zostały ponad poziom wierzchniej płyty 
tumby, a ich oblicza nawet po śmierci zachowały maje
stat Stwosz ukazał śmierć w sposób bardziej intymny i 
ludzki, nawiązując do nagrobka Fryderyka III w Wied
niu, ale przede wszystkim do miejscowej tradycji kra
kowskiej wyrażonej w nagrobku Jagiełły.
Od początku XVI w. datują się nowożytne dzieje krako
wskiej nekropolii. Zmianie uległa zarówno plastyczna 
forma rzeźby, jak i sam system pochówków. Nowy typ 
grobowca wprowadzili u nas Włosi - znikł baldachim i 
tumba nagrobna. Według tej koncepcji wykonany zo
stał pomnik nagrobny króla Jana Olbrachta (zm. w 
1501 r.), choć tumba jeszcze istnieje, ale miejsce płacz
ków i herbów zajął renesansowy napis, a zmarły spo
czywa na ukośnie ustawionej płycie. Nowością jest ar
chitektoniczna nisza przyścienna ujęta parą pilastrów 
pokrytych groteskową dekoracją. Podniebienie arkady 
wypełniają kasetony z tarczami. Analogii należy chyba 
szukać w rzeźbie florenckiej doby Quattrocenta.
Pomnik Jana Olbrachta jest pierwszym dziełem rene
sansowym w Polsce. To dzieło wykute w czerwonym 
marmurze ufundowali królowi Elżbieta Rakuszanka i 
brat Zygmunt. Niszę wykonał w latach 1502-1505 Fran
ciszek Florentczyk, twórca planów zamku królewskie
go na Wawelu. Jan Olbracht był ostatnim monarchą 
pochowanym w komorze grobowej pod posadzką.

Marek Tokarczyk
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Sulejówek 
czeka

C Sulejówek i - 
niestety - doczekać się nie może! Powrót Pierwszego Marszał
ka Polski Józefa Piłsudskiego do Sulejówka, do swoich prawo
witych domów, do „Otradna" i „Milusina" - niepokojąco się 
przedłuża. Dzisiaj sytuacja jest następująca: ze swoją ideą 
muzeum Sulejówek pozostał sam, zaś do otwarcia muzeum 
pozostały dwa lata. „Otradno” - pierwszy dom Marszałka - jak 
zajmowali „kwaterunkowcy”, tak nadal zajmują i wyprowa
dzenie ich trzeba być może odłożyć gdzieś na dwudziesty pier
wszy wiek, „Milusin” - drugi dom Marszałka - nadal zajęty 
jest przez przedszkole, a wyprowadzenie go - oby nastąpiło w 
drugim pięcioleciu lat dziewięćdziesiątych! Willę „Bzów” - 
dom na parceli Marszałka Piłsudskiego - zajmuje przychod
nia lekarska.
Sulejówek jest sam, ale z pewnymi ambicjami. Sulejówek czu
je na sobie wzrok całej Polski i wcześniej czy później przyj
dzie czas na sprawozdanie. I łatwo sobie wyobrazić tę litanię 
zarzutów. Toteż - jak się wydaje - sprawę należy postawić 
jasno. Marszałek Józef Piłsudski był obywatelem Sulejówka, 
Sulejówkowi dał ważne miejsce w dziejach narodowych, ale 
przecież Marszałek Józef Piłsudski był tym Polakiem, który 
zasłużył się całej Polsce. Byłoby doprawdy dziwne, gdyby Su
lejówek chciał zawłaszczyć spłatę tego długu pamięci, gdyby 
Polska - chociaż tak zaabsorbowana tworzeniem przyszłości i 
jednocześnie tak zubożona - nie stanęła do czynu. Sam Sule
jówek - inspirowany przez wąską grupkę działaczy Towarzys
twa Przyjaciół Sulejówka - zrobił co mógł i na co go było stać. 
Na przykład miasto zakupiło dla nowego przedszkola kawał 
ziemi, na terenie budowy zrobiono wykopy pod fundamenty, 
wszystko to zostało elegancko ogrodzone, ale od wiosny 1989 r. 
roboty stoją. Sam Sulejówek i tylko Sulejówek nie zdoła spła
cić długu pamięci budując mieszkania dla kwaterunkowców, 
przedszkole dla ponad 200 dzieci i przychodnię lekarską, a 
oprócz tego przeprowadzając kapitalne remonty w domach 
Marszałka i tworząc w związku z koncepcją muzeum - nawet 
minimalną, ale niezbędną - infrastrukturę turystyczną. Po
trzeba kapitałów, miliardów, fachowców wielu branż, rozma
chu inwestycyjnego, tempa i dyscypliny wykonawców. Nikt - 
nawet dla Marszałka Piłsudskiego, nawet gdyby go uwielbiał 
ponad granice rozsądku - nie wyprowadzi się z tych trzech 
domów. Ani kwaterunkowcy - z „Otradna”, ani przedszkole z 
„Milusina”, ani przychodnia lekarska - z willi „Bzów”!
Słyszy się, niestety dość często - pytanie: dlaczego Sulejówek, 
skoro stąd wyszedł zamach majowy 1926 r.? Zanim jednak z 
Sulejówka wyszedł zamach majowy, Józef Piłsudski miał już 
tyle zasług dla Polski, że - używając jego słów - na wołowej 
skórze by ich nie spisał. W przebogatej biografii Józefa Piłsud
skiego, a także jego żony Aleksandry - więźniów, konspirato
rów, bojowców, legunów, żołnierzy pierwszej linii frontów i 
polskiej sprawie zaślubionych od młodości - Sulejówek zaj
muje miejsce szczególne. W każdym razie nie jako ta stereo
typowa samotnia, w której Józef Piłsudski rzekomo knuł spi
ski i tylko czekał na odpowiedni moment, by sięgnąć żelazną 
ręką po dyktatorską władzę.
Aleksandra Piłsudska zwykła mawiać do córek - Wandzi i 
Jagódki, do bliskich z rodziny i przyjaciół: nasz Sulejówek, 
nasz dom w Sulejówku. Tak zwykła mawiać przed wojną, pod

czas wojny i po wojnie, kiedy sąd potraktował Sulejówek we
dług dekretu z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i 
poniemieckich, orzekając przepadek na rzecz skarbu państwa. 
Aleksandra Piłsudska zawsze mawiała: nasz Sulejówek. Nato
miast Marszałek Józef Piłsudski, chociaż pierwszą miłością 
obdarzył Wilno i uważał się za wilniuka, to jednak ciągnął do 
Sulejówka aż po kwiecień 1935 r., aż po ostatnie dni życia.

Sulejówek z lat dwudziestych i Sulejówek z lat dziewięćdzie
siątych - to dwa zupełnie różne Sulejówki. Sulejówek z lat 
dwudziestych należał do bardziej urokliwych miejscowości 
podwarszawskich, mógł nawet uchodzić za wiejski kurort z 
szansami na sławę pośród stołecznych letników. Lasy i zieleń, 
atmosfera idealnej ciszy i mikroklimat. Poza tym z dała od 
wszystkiego - od przeszłości i teraźniejszości, od szczęku klu
cza w więziennych drzwiach, od wojennego szczęku szabli, z 
dala od zgiełku miejskich ulic, a przede wszystkim z dala od 
stołecznego zgiełku politycznego. Po takim życiu, po takich 
przeżyciach, ówczesny Sulejówek z lat dwudziestych wydawał 
się jakby idealnym miejscem stworzonym przez samego Boga 
dla tych dwojga ludzi. Jest omal pewne, że pani Aleksandrze 
taki właśnie Sulejówek przypadł do gustu niemal natychmiast 
- ona właśnie zadecydowała o osiedleniu się tutaj.

31 stycznia 1921 r. Aleksandra Piłsudska wiele się nie namyś
lając kupiła - za radą Zofii i Jędrzeja Moraczewskich, którzy 
osiedlili się w Sulejówku rok wcześniej, od miejscowego kon
duktora kolejowego Konstantego Skorupki, parcelę „Milusin” 
wraz ze stojącym na niej drewnianym domem letniskowym 
„Otradno”, zbudowanym w tzw. stylu otwockim. Po sporządze
niu aktu kupna w otwockim notariacie, po zapłaceniu - z włas
nych i Józefa Piłsudskiego oszczędności - 900 tys. marek pol
skich, a także podatków i opłat skarbowych, pani Aleksandra 
mogła westchnąć: nareszcie we własnym domu, nareszcie u 
siebie. Tego dnia bowiem Aleksandra - wówczas jeszcze 
Szczerbińska - i Józef Piłsudski skończyli swój tułaczy żywot, 
wiecznie niepewny i nieznany, żywot od gimnazjalnych lat w 
Suwałkach i uczniowskich lat w Wilnie ludzi bezdomnych. 
Równocześnie Aleksandra Szczerbińska kupując „Milusin” 
zakładała swój pierwszy w życiu dom rodzinny, chociaż na 
ślub musiała poczekać jeszcze do jesieni. W 1921 r. pani Alek
sandra miała już bądź co bądź 37 lat, Józef Piłsudski aż 54 lata, 
a córeczki zaledwie 3 latka i roczek. Tak więc szczęście osobis
te zapewniał im dopiero Sulejówek i dopiero pod dachem „O- 
tradna” rodzina Piłsudskich mogła spełniać swoje głęboko 
ludzkie pragnienia. Wreszcie nie tylko we własnym domu, ale 
wreszcie razem. Aleksandra Szczerbińska i Józef Piłsudski 
poznali się bowiem w 1906 r. Po piętnastu latach mogli się 
dopiero stać rodziną, sformalizować swój związek, zamieszkać 
razem i myśleć wspólnie o rodzinnym szczęściu.
Wiosna, lato 1921 r., podobnie jak wiosna i lato 1922 r. upłynęły 
w Sulejówku swojsko, sielsko i wiejsko. Peowiak Józef Nidzi- 
kowski z sąsiedniej wsi Stara Szlachecka zainstalował kilka 
uli, profesor medycyny Władysław Mazurkiewicz - organiza
tor ucieczki Józefa Piłsudskiego ze szpitala dla obłąkanych 
Św. Mikołaja w Petersburgu w 1900 r. - przywiózł i zasadził 
maliny, a sama pani Aleksandra - jako pani własnego domu, 
żona i matka małych córeczek - zajmowała się sprawami ty-
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1.2. „Naszego ganku, na którym mąż 
lubił przesiadywać w lecie, nie było 
widać z ulicy" (ten i następne cytaty z 
książki Wspomnienia A. Piłsudskiej): 
„Otradno" w 1921 r. (1) i obecnie 
(2)
3, Projekt dworku „Milusin” (strona 
frontowa) K. Skórewicza
4.5. „Imieniny męża nieodmiennie 
przewracały cały normalny tryb żyda 
w Sulejówku": przed frontem „Milu- 
sina" w dniu imienin Marszałka w 
1925 r. (4) i przedszkole in corpora w 
tym samym miejscu w 1988 r. (5) 
6.7. „Goście zatłaczali pokoje od 
rana do wieczora": w salonie w 1925 
r. (6) i goście w tym samym pomiesz
czeniu w 1988 r. (po prawej wnuczka 
Marszalka Joanna Onyszkiewicz) (7) 
8.9. „Cały «Fiok 1920» podyktował 
mi przemierzając krokami sypialny": 
sypialnia Marszalka w 1923 r. (8) i w 
1988 r. (9)
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powo kobiecymi: uprawiała ogródek, siała kwiaty, sadziła wa
rzywa, gotowała i sprzątała, opiekowała się dziećmi. Nato
miast Marszałek Piłsudski zwykł był - jeżeli pozwalały wów
czas obowiązki na stanowiskach w państwie - dojeżdżać do 
Sulejówka na soboty, niedziele i święta. Kazimierz Wierzyński 
trafnie napisał w wierszu Sulejówek:

„Jak tu cicho i dobrze, gdy nie ma nikogo, 
Prócz dzieci na werandzie i żony przy ulach”. 

Po ślubie jesienią 1921 r. pani Aleksandra - już jako Piłsudska 
i Marszałkowa - zamieszkała w Belwederze, a to również i 
dlatego, że w tym drewnianym domu po kolejarzu nie było 
pieców. Przyszedł rok 1923. Nad Polską rozpętała się burza 
polityczna. W czerwcu powstał rząd koalicyjny ludowców Wi
tosa i endecji. Józef Piłsudski powziął decyzję wycofania się z 
czynnego życia państwowego na znak sprzeciwu, gdyż oska
rżał endecję o moralną odpowiedzialność za zabójstwo prezy
denta Gabriela Narutowicza. Powiedział wówczas krótko i do
sadnie: „Ja tym panom służył nie będę”. Kolejno rezygnował 
ze wszystkich stanowisk i zamieszkał w Sulejówku jako osoba 
prywatna. Nie miał jednak zamiaru składać broni, ani też 
rezygnować ze swoich ideałów i racji. Po osiedleniu się w Sule
jówku podjął walkę - jak napisze Kazimierz Świtalski - jako 
pisarz i jako mówca.
13 czerwca 1923 r. pod wieczór na parceli „Milusin” odbyła się 
mała, ale jakże miła uroczystość. Dwaj generałowie - Jakub 
Krzemiński i Tadeusz Rozwadowski w imieniu Komitetu Żoł
nierza przekazali Marszałkowi Piłsudskiemu i jego żonie klu
cze do nowego domu, który od całej parceli otrzymał nazwę 
„Milusin”. Obecny na tej uroczystości ks. Marian Tokarzewski 
- kapelan byłego naczelnika państwa - dokonał poświęcenia, a 
Aleksandra i Józef Piłsudscy zaprosili gości na lampkę wę
grzyna jeszcze do drewnianego „Otradna”. Po obu stronach 
drzwi wejściowych do „Milusina” od strony ganku wmurowa-

10.11. „Mąż (...) spędzał cały swój 
urlop w Sulejówku, wygrzewając się 
w południowym słońcu na weran
dzie": południowa weranda „Milusi
na" w 1923 r. (10) i obecnie (11) 
12.13. Taras zachodni „Milusina” w 
1923 r. (12) i obecnie (13)
(zdjęcia: 5,9, 11 - Tadeusz Kubiak, 7 
- Michał Browarski, 13- Tomasz Lis- 
topadzki)
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prymitywnych sprzętów. Między 1921 a 1923 r. snuto różne 
projekty zafundowania Marszałkowi Piłsudskiemu nowego i 
godnego domu, ale Marszałek odrzucał te pomysły jako nie na 
czasie. Aż wreszcie ustąpił. Trochę dla świętego spokoju, a tro
chę za namową pani Aleksandry. Marszałek Piłsudski przyjął 
ten dar również i z tego powodu, że nie mógł odmówić swoim 
żołnierzom dawanego od serca grosza. Bo taki Marszałek był, 
najmniej dbał o swoje sprawy materialne. Pieniądze należne 
mu jako byłej głowie państwa, a także jako Marszałkowi Pol
ski przekazywał na cele społeczne. Sam, chociaż obciążony 
rodziną, utrzymywał się z pracy pisarskiej. Był marszałkiem, a 
żył jak kapitan! - napisze prof. Wacław Jędrzejewicz.
W „Milusinie” powstały ważniejsze prace Józefa Piłsudskiego, 
m.in. Wspomnienia o Gabrielu Narutowiczu (lipiec 1923), O 
wartości żołnierza legionów (sierpień 1923), Rok 1863 (styczeń 
1924), Naczelni wodzowie (marzec 1924). Wreszcie między 
kwietniem a czerwcem 1924 r. powstał Rok 1920, a także pamf-

no dwie tablice. Pierwsza głosiła: „Pierwszemu Marszałkowi 
Polski Józefowi Piłsudskiemu, Naczelnemu Wodzowi swemu, 
dom ten wzniósł w roku 1923 Żołnierz Niepodległej Polski”. Na 
drugiej tablicy widniały słowa: „Słońce wolnej odrodzonej Oj
czyzny niech opromienia radośnie ściany tego domu i życie 
ukochanego Wodza po najdłuższe bohaterskie lata”.
„Milusin”, w przeciwieństwie do pokolejarskiego „Otradna", 
prezentował się świetnie. Murowany, przykryty czerwoną da
chówką, od strony bramy wjazdowej ganeczek z kolumnadą, 
od strony sypialni dwa tarasy - dolny i górny również z kolum
nadą, oddzielne wejście do kuchni. Autorem tego projektu był 
wybitny architekt, m.in. kustosz Zamku Królewskiego i Niebo
rowa, prof. Kazimierz Skórewicz. Zadziwić musi tempo budo
wy, bowiem projekt zatwierdzony został 23 marca 1923 r. przez 
Starostwo Warszawskie - powiatowy Urząd Budowlany; pro
jekt nosi tytuł: Siedziba Marszałka Józefa Piłsudskiego, Na
czelnika Państwa i Wodza Naczelnego Wojsk Rzeczypospoli
tej.
W ten sposób spełniło się życzenie bardzo wielu ludzi, którzy 
przyjeżdżając dawniej do Sulejówka załamywali ręce na wi
dok tego kolejarskiego drewniaka i ciasnych w nim izb oraz 

let Co nieco o Biurze Historycznym. Poza tym Marszałek Józef 
Piłsudski ciągle był obecny w życiu narodowym, odwiedzał 
koszary żołnierskie, wygłaszał odczyty, udzielał wywiadów 
prasowych, często wyjeżdżał do Warszawy i na Wileńszczyznę, 
przyjmował przyjaciół politycznych i gości.
26 października 1932 r. Fundacja Oficerskich Domów Wypo
czynkowych dla Upamiętnienia Dziesięciolecia Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej prezentowana przez S.K. Wernera, a 
założona z inicjatywy gen. dyw. Daniela Konarzewskiego, za
kupiła za sumę 77 500 zł od F. i J. Kamińskich stojącą na przy
ległej z parcelą „Milusin” willę „Bzów”.
Mamy zatem w Sulejówku trzy obiekty, 2 ha 2114 m2 parceli i - 
kawał historii. Mamy i nie mamy. Teraz ten cudem ocalały 
zespół czeka właśnie na powrót Marszałka Józefa Piłsudskie
go i pamiątek po nim. Tylko trzeba rozwiązać jeden problem: 
funduszy. W takich czasach to doprawdy nie bagatela! Bez fun
duszy Marszałek Józef Piłsudski długo jeszcze czekać będzie 
na rogatkach Sulejówka, a my wszyscy na otwarcie jego mu
zeum.

Jerzy Kochański
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Gniazda rodzinne

Naj pięknie j szy 
człowiek 
mojego życia

7
JE Ja drzwiami krań

cowo zmienia się skala wrażeń. Chłodną sień o 
kolebkowym sklepieniu rozjaśnia tylko światło 
padające przez owalne okienka. W półmroku roz- 
poznajemy renesansowe krzesła obite skórą oraz 
barokowy kredens uginający się pod rzędami sło
jów z konfiturami. Po lewej stronie na ścianie, 
obok zaimprowizowanej drewutni, figura średnio
wiecznego Chrystusa, dalej drewniane skrzydło 
również średniowiecznego ołtarza - to pamiątki 
po ojcu Gospodarza, kolekcjonerze, który na prze
łomie wieków przeszukiwał strychy kresowych 
kościołów, ratował średniowieczne zabytki przed 
oddaniem na podpałkę.
Rozłożone w różnych miejscach pokłady jabłek 
witają gościa silnym zapachem. Wzdłuż schodów 
„Nokturn”, olej Józefa Rapackiego, pastele Axen- 
towicza, obraz Jakimczyka opisany w „IKC-u” w 
1937 r. Ale to drobiazgi wobec tego, co zobaczymy 
dalej. Przeżyjemy chwile nierealne, być może na
wet komuś wyda się, że śni. Z pewnością stale 
będziemy czymś zaskakiwani. Ot, chociażby pod 
wieszakiem na ubrania, z braku innego miejsca 
porozwieszano rysunki Jana Matejki: powszech
nie znane wizerunki ks. Skargi i Zygmunta Augu
sta. Liczący około 18 tysięcy woluminów, w więk
szości unikatowy księgozbiór, częściowo nie jest 
rozpakowany. Gospodarz miał kiedyś dom o po
wierzchni 1842 m2, teraz dysponuje przestrzenią 
dziesięciokrotnie mniejszą; stąd ciasnota. Mawia, 
że chciałby mieć przynajmniej takie mieszkanie, 
jak przedwojenny dozorca jego domu...
Wejdźmy do salonu. Rzuca się w oczy przede 
wszystkim niespotykanych rozmiarów szafa peł
na starodruków, mieszcząca pięć rzadkich inku
nabułów z ekslibrisem przodków Gospodarza. Ro
dzina pochodzi z Kresów. To właśnie z rodowego 
majątku dziadek Mateusz (1833-1908) przywiózł 
w 1906 r. do Lwowa tę gdańską szafę z orzechowe

go drewna pochodzącą z 1780 r., aby podarować ją 
ojcu Gospodarza. Pośród różnych papierów zna
lazł się w niej np. autograf renesansowego pisarza, 
przekazywany w rodzinie z pokolenia na pokole
nie. To jeden z zaledwie dwóch rękopisów tego 
autora, jakie zachowały się w Polsce (drugi w 
zbiorach Czartoryskich). Jest to zeznanie podat
kowe z 1552 r„ z odciśniętą pieczęcią sygnetową z 
herbem Oksza i literami NR.
W stojącej obok szafie, rodzaju serwantki, spoczy
wają pierwsze wydania Mickiewicza oraz sporo 
nielegalnych, opublikowanych bez wiedzy poety. 
Gospodarz wyciąga niepozorną książeczkę zaty
tułowaną Jutrzenka - upominek dla płci pięknej 
na 1824 rok i snuje opowieść. Było to w latach 
1939-1940. Z polskich bibliotek we Lwowie maso
wo wywożono polskie książki i zwalano je w gma
chu, w którym zmarł król Korybut Wiśniowiecki, 
o czym przez lata informowała tablica pamiątko
wa (dziś już nie istnieje). Do tego składu „maku
latury” ciągnęły pielgrzymki bibliofilów, którzy 
nielegalnie kupując od strażników („po rublu od 
sztuki”) zwalane z taczek książki ratowali je 
przed zniszczeniem. Gospodarz wertując podjętą 
z jednej sterty Jutrzenkę, odnalazł wszyte w tę 
książkę przez introligatora pierwsze wydanie Ro
man tyczności i spontanicznie wykrzyknął: „Ach, 
to przecież Mickiewicz!” Przez ten okrzyk musiał 
wyjątkowo zapłacić strażnikowi piętnaście razy 
więcej.
Holenderska, sygnowana przez autora, barokowa 
szafa z 1715 r. kryje we wnętrzu okazy z manufak
tur w Korcu i Baranówce. Pokój, w którym prze
chowywano tylko porcelanę, miał w przedwojen
nym mieszkaniu Gospodarza 90 m2 powierzchni. 
Było to w lwowskiej kamienicy w Rynku pod nr. 
42, przyozdobionej rodzajem gmerku, rakiem 
wielkości paroletniego dziecka. Kamienica nale
żała do Markiewiczów, dziadków Gospodarza.
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Prowadzili oni słynny w całej Rzeczypospolitej 
skład win. To właśnie u nich, nie zaś u Fukierów 
dostępne były najstarsze wina, jeszcze sprzed „e- 
poki filuksery". Zaświadczają o tym dokumenty. 
W kolejnej szafie w salonie dostrzegam wilkom, 
Czyli dawne naczyhie cechowe. Jest to ponoć okaz 
cenniejszy niż znajdujący się u Czartoryskich. Z 
mebli wspomnijmy jeszcze osiemnastowieczną 
kolbuszowską sekreterę, wypełnioną m.in. słucki- 
mi i ormiańskimi pasami. Wszystko to w otocze
niu obrazów, z których dostrzec wypada „Portret

1. Portret prababki pędzla Henryka Rodakowskiego
2. Pośrodku u góry widoczny „Portret chłopca" Aleksandra Kotsisa
3.4. Wypełniona zegarami szafa Charlesa Boulle'a (3) i detal (4)



jako prawdziwy inteligent, objęty był zakazem 
wykonywania zawodu. Jak zatem bezrobotny spę
dzał dni? Potrafił żyć... Gdy zmęczył się uzupełnia
niem i korygowaniem na podstawie własnych 
zbiorów Bibliografii polskich druków lwowskich 
XVI-XVIII wieku Rudolfa Kotuli, odnotowywał co 
się dzieje z zabytkami w rodzinnym mieście. Nie 
był w nim po wojnie, ale systematycznie wypeł
niał ogromne fascykuły dokumentacją obrazują
cą jak rok po roku zmieniają się np. cmentarze.
Żył z wyprzedaży mniej cennych okazów z kolek
cji, na fotografiach w specjalnym albumie uwiecz
nił przedmioty, z którymi musiał się rozstać. O 
klasie zbioru niech świadczy to, że sprzedał np. 
taki unikat, jak Rubricella Cracoviensis ad an
num 1541. Ten kalendarz liturgiczny wydany w 
oficynie Wietora zasilił dział cymeliów jednej z 
książnic.
Gospodarz jest i odkąd pamiętam zawsze był - 
taki niedzisiejszy. Takich wytwornych panów 
jeszcze trzydzieści lat temu jako dziecko spotyka
łem na co dzień w szafirowych, pełnych mosięż
nych okuć i kryształowych luster wagonach kolej
ki EKD - teraz już się ich nie widuje. Opowiada
nie zawsze rozpoczyna od słowa: „Wiesz..." Po 
czym jak w dawnym romansie szkatułkowym z 
kolejnych szczegółów biorą początek następne 
wątki i opowieść nie ma końca. Raz, kiedy siedzie-

chłopca” Aleksandra Kotsisa, „Scenę rodzajową”, 
przypisywaną Terborchowi, rysunek Grottgera, 
dzieła Malczewskiego i Weissa, „Zamek Wigry” 
Gersona, „Zaułek miejski” Erazma Fabijańskie- 
go.
Handlowiec z wykształcenia, ma Gospodarz w do
robku, jak wynika ze sporządzonej przeze mnie 
bibliografii, 43 artykuły w prasie popularnej, ale i 
w Studiach do dziejów Wawelu. Przez wiele lat, 

liśmy w ciemnawym salonie a Gospodarz z prze
jęciem, wkładając w opowieść wszystkie dawne 
siły i nadzieje, odbudowywał cegiełka po cegiełce 
nie istniejący od pół wieku świat, wydało mi się, 
że jest najpiękniejszym człowiekiem mojego ży
cia.
Przejdźmy jednakże do kolejnych pomieszczeń. 
Na co spogląda Gospodarz budząc się co rano w 
mahoniowym (pełne drewno!) łożu swego dziadka 
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Wolfa? Przede wszystkim na portret prababki z 
Kostków Wolfowej, namalowany przez Rodako
wskiego i portret matki Anny Katarzyny, pastel 
Axentowicza. Jeśli dodamy, że wizerunek pra
dziadka uwiecznił w 1854 r. Aleksander Raczyń
ski, dziadka zaś Alojzy Rejchan, zdamy sobie 
wówczas sprawę z duchowego poziomu życia ro
dziny. Właśnie rodzinne portrety, których w domu 
jest znacznie więcej, stanowią rodzaj definicji po
jęcia „rodzinne dziedzictwo”.
Obraz Rodakowskiego wisi nad szafą autorstwa 
Charlesa Boulle’a z 1715 r„ pełną kilkusetletnich 
mechanizmów zegarowych, sygnowanych przez 
znakomitych mistrzów niemieckich i londyń
skich. W sypialni budzi zaciekawienie portret 
babki Jana Matejki. Awarelowy pejzaż z Sienia
wy popełnił Józef Ignacy Kraszewski, nie tylko 
literat, ale i wzięty malarz, o czym się dziś rzadko 
pamięta. Świetne obrazy Wlastimila Hoffmana, 

lecz również Lievensa, wypożyczane na muzealne 
wystawy. Także „Owce w stajni” Theo de Vienna 
czy płótno Johana Rossa. Znad komody w kształ
cie gruszki Gospodarz z wyraźną tkliwością zdej
muje niewielki obraz - olej Alfreda Schouppe, za
tytułowany „Na Golgocie”. Otrzymał go w prezen
cie ślubnym od pani Heleny Dąbczańskiej, która 
gigantyczną na owe czasy kwotę czterech i pół 
tysiąca guldenów przekazała na odnowę Wawelu, 
a po wojnie umarła w nędzy w przytułku dla star
ców.
Gdyby Gospodarz tych skarbów żył jeszcze sto 
lat, może wówczas dopiero zdołałby opracować 
wszystkie posiadane rękopisy i dzieła sztuki. Cży 
ktoś się kiedyś domyśli, że olej malowany przez 
Głowackiego powstał przed 1851 r. i przedstawia 
zamek Ossoliniec? Któż domyśli się proweniencji 
obrazów Langego czy pochodzącej z 1878 r. „Sce
ny nad rzeką” Feliksa Brzozowskiego?

5. Komoda - gruszka
6.7. Wnętrze sypialni
8. Karty do gry z motywami lwowski
mi, ręcznie malowane przez Stanisła
wa Kobielskiego
9. Nad drzwiami w salonie wisi (trud
ny do sfotografowania) siedemna
stowieczny obraz niemiecki przed
stawiający pracownię alchemika
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10. Nikt nie podejrzewa, że dom o 
zapadających się dachach i rozsypu
jących ścianach kryje prawdziwe ro
dzinne muzeum; z catą świadomoś
cią nie zdradzamy miejsca, gdzie 
ono się znajduje

(zdjęcia: Janusz Miliszkiewicz)

Kiedyś wspomniałem, że zamierzam napisać oko
licznościowy artykuł w osiemdziesięciolecie pol
skiego kabaretu, liczone od momentu powstania 
„Zielonego Balonika”, mieszczącego się w słynnej 
,Jamie Michalikowej”. Na to słyszę: „Wiesz, a ja 
mam archiwum rodzinne Michalika..."
W tym domu jest rzeczywiście wszystko. I śred
niowieczny miecz dwuręczny, i najdawniejsze bi
lety wstępu do Panoramy Racławickiej, i obrazy 
Maurycego Gottlieba, których autentyczność po
twierdził na odwrociu podpisami w czterech ro

gach płótna Feliks Kopera. Są akwarele malowa
ne przez marszałka Rydza-Smigłego i ręcznie 
malowane przez Kobielskiego karty do gry, 
przedstawiające postacie i budowle związane ze 
Lwowem. Jest tu również zbiór okupacyjnych afi
szów dotyczących egzekucji na Polakach. Jako ra
sowy kolekcjoner zerwał je osobiście, z naraże
niem życia, aby tylko następnym pokoleniom 
przekazać prawdę o czasach, których był świad
kiem.

Janusz Miliszkiewicz

UWAGA!

MAŁY SŁOWNIK 
OCHRONY ZABYTKÓW

M. Kurzątkowskiego
jeszcze do nabycia w redakcji!!!

Jest to pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o zabytkach, ich ochronie i orga
nizacji. Zamówienia prosimy kierować na adres redakcji „Spotkań z Zabytkami”, 
tu również pdbywa się sprzedaż (poniedziałki, środy, piątki w godz. 9OO-14O°).
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Obrazy 
na zagranicznych 
aukcjach
Ww W poprzednim arty

kule o aukcjach na Zachodzie („Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 
1989, s. 12) relacjonowałem ceny uzyskane za antyki w latach 
1986-1987 przez Dom Aukcyjny Sotheby’s. W niniejszym nato
miast zamierzam zaprezentować ceny obrazów licytowanych 
na Zachodzie w 1988 r. przez 48 różnych firm aukcyjnych, opie
rając się na Przewodniku cen obrazów-Przegląd 1989wydaw
nictwa szkockiego Lyle.
Przy ogólnym porównaniu pułapów cen tych dwu grup „towa
rów” uderza wielka różnica notowań. O ile w moim poprzed
nim zestawieniu cen antyków figurowała najwyższa cena 187 
tys. doi. (kaseta florencka „pietra dura”, pocz. XVIII w.), to 
wśród obrazów sprzedanych w 1988 r. najwyższa była cena 
53,9 min doi. („Irysy” van Gogha). Widać z tego porównania jak 
wielka różnica dzieli w opinii społecznej przedmioty zabytko
we od dzieł sztuki, mimo odwrotnego nieraz wkładu pracy w 
ich wytworzenie, a przy równorzędnym zaangażowaniu talen
tu artystycznego. Każdy prawie posiadacz obrazu czy obrazów 
uważa je za dzieła unikatowe, o wysokiej wartości artystycz
nej i materialnej. A ileż na świecie faktycznie jest tych praw
dziwych dzieł? Ze szkolnej nauki, z różnych publikacji znamy 
te kilkadziesiąt najwartościowszych, najsłynniejszych, a re
szta? Jakąż stanowi liczbę? Leksykon Thieme-Beckera-Voll- 
mera zawiera około 430 tys. nazwisk twórców dzieł plastycz
nych... Ile więc milionów liczy efekt ich pędzla i dłuta? Jaka 
jest skala ich poziomu artystycznego? Gdzie jest granica mię
dzy dziełem a kiczem? Te pytania stawia sobie każdy uczest
nik rynku dzieł sztuki. Co cenić wyżej: prymitywne „Płynące 
jelenie” w Grocie Lascaux czy prymitywne twory współczes
nych „performances”?
Obserwując aukcje dzieł sztuki na szczęście można stwierdzić, 
że znawstwo krytyków i koneserów oraz tradycyjne gusta opi
nii publicznej wytworzyły dość precyzyjne i wrażliwe skale 
ocen oraz dość wyraźne granice między walorami treściowy
mi, humanistycznymi, artystycznymi i zabytkowymi dzieł i 
dziełek. Pozornie tylko wygląda na to, że rynek sztuki podlega 
kaprysom dyletanckich emocji, a licytowanie obiektów ma 
charakter nie kontrolowanego hazardu. Wielkie kapitały in
westowane w dzieła sztuki świadczą o tym, że rynek ten stał 
się - na naszych oczach - terenem przemyślanej i planowej 
gry ekonomicznej, w którą i nasz kraj powoli zaczyna się 
angażować.
Na Zachodzie - jak już pisałem - funkcjonuje bardzo bogaty 
bank informacji o rynku sztuki, a m.in. w Szkocji wydawany 
jest corocznie ilustrowany katalog The Lyle Official Arts Re
view- przegląd obrazów i grafik sprzedanych przez różne fir
my aukcyjne. Na 600 stronach znajduje się około trzech tysię
cy czarnobiałych i kilkadziesiąt kolorowych reprodukcji obra
zów sprzedanych w ostatnim roku na aukcjach zorganizowa
nych przez prawie 50 firm. Inny tom rocznika tegoż wydawcy 
poświęcony jest antykom. Podobnie jak różne inne wydawnic
twa i czasopisma, Lyle orientuje kolekcjonerów i kupców w 
kierunkach zainteresowań, promocjach twórców i cenach. 
Inne wydawnictwa publikują nawet listy rankingowe twór
ców.
Prezentując niektóre tylko - również polskie - pozycje tego 
katalogu, zwracam uwagę czytelników na pewne charaktery
styczne cechy popytu i rozpiętość cen obrazów. Gdyby katalog 
zawierał jeszcze ceny wywoławcze i wykaz dzieł nie sprzeda
nych, rynek zachodni jawiłby się nam w całej swej złożonoś
ci.

Ceny uzyskane 
w tys. doi.

„Zatoka Jamajki" - N. Coward., sygn., gwasz i olej na
płótnie, 61x76 cm 80,5
„Willa na półwyspie Marcina” - W. Churchil, sygn.,
olej na płótnie, 61 x 50 cm 39,2
„Portret Adeline Ravoux” - V. van Gogh, data 1890,
olej na płótnie, 73 x 54 cm 14 175,0
„Irysy” - V. van Gogh, sygn., olej na płótnie, 71 x 93
cm 53 900,0
„Praczki” - E. Degas, sygn., olej na płótnie, 81 x 76
cm 13 613,6
„Portret Maria”- Modigliani, olej na płótnie, 115 x 73
cm .9 002,4
„Wiązanie” - W. Kandinsky, sygn., data '32, olej na
płótnie, 70 x 59 cm 593,3
2 obrazki marynistyczne -1. Ajwazowski, sygn., data
1888, 24 x 36 cm 33,9
„Pogrzeb bohatera” - K. Alchimowicz, sygn., data
1901,130 x 200 cm 5,0
„Holownik i żaglowiec” - szkoła amerykańska, XIX
w., olej na płótnie, 14 x 15,5 cm 0,08
„Bukiet kwiatów” - Balthus (książę Baltazar Kosso
wski de Rola), sygn., data 1941, olej na desce, 73 x 91
cm 105,6
.Judyta z głową Holofernesa” - II Guercino, ołówek i
brązowy atrament, 230 x 197 mm 68,1
„Orkiestra" - M. Beckman, sygn., data '32, olej na
płótnie, 88 x 137 cm 220,2
„Kościół na wzgórzu” - P. Bonnard, olej na płótnie,
38 x 51 cm 120,1
„Bokser" (autoportret) - P. Bonnard, sygn., olej na
płótnie, 54 x 73 cm 720,7
„Leżąca dziewczyna”, akt - F. Boucher, szkic paste
lami, 316 x 462 mm 491,9
„Camaret, statki rybackie” - E. Boudin, sygn., data
'73, olej na płótnie, 68 x 96 cm 283,4
„Kąpiąca się” - G. Braque, sygn., data '26, olej na
płótnie, 99 x 80 cm 900,9
„Biuro poborcy podatkowego" - P. Bruegel III, olej
na płycie, 74,5 x 106,5 cm 57,1
„Pijak pchany do chlewa” i „Drzeworytnicy” - P.
Bruegel mł., olej na płycie, 2 tonda, średnica 17,7 
cm 152,2
„Czerwona krowa przed domami" (kompozycja kubi- 
styczna) - H. Campendonk, sygn., data '13, olej na 
płótnie, 32 x 38 cm 230,2
„Studium stojącego, nagiego mężczyzny i części in
nej nagiej figury” - Pontormo (J. Carrucci), kredka,
388 x 240 mm 605,4
5 obrazów - P. Cezanne, różne techniki, o wymiarach
do 0,5 m, w cenach 96,0 - 630,0 („Droga do Aix”)
7 obrazów - M. Chagall, różne techniki, w cenach
40,0 - 1 098,0 („Malarz z gołąbkiem")
„Bankierzy” - szkoła kontynentalna, XVII w., olej, 94
x 71 cm 0,7
„Scena na uliczce śródziemnomorskiej” - szkoła
kontynentalna, XIX w., olej na płycie, 18 x 26 cm 0,6
8 obrazów - Le Corbusier, różne techniki, w cenach
4,0 - 745,0 („Gitara i manekin”)
„Kobieta Wschodu” - K. van Dongen, sygn., olej na
płótnie, 100 x 80 cm 800,8
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oraz 4 inne w cenach 100,0 - 318,0
6 obrazów - J. Dubuffet, różne techniki, w cenach 
15,0 - 222,0
6 obrazów - R. Dufy, różne techniki, w cenach 62,0 - 
159,0
„Dżentelmen farmer z jego nagrodzonym bykiem” - 
ang. szkoła prowincjonalna, olej na płótnie, 59,5 x
86.5 cm
„Nagrodzony wieprz” - ang. szkoła prowincjonalna, 
ok. 1844 r., olej na płótnie, 30 x 40 cm
„Dżentelmen farmer z jego nagrodzoną krową" - 
ang. szkoła prowincjonalna, akwarela i ołówek, 42 x 
54 cm
„Pudełko zapałek” (w rzeczywistości!) - W. Ermiłow, 
relief polichromowany na płycie, 47 x 36 cm 
„Św. Agnieszka z jagnięciem” (portret dziewczyny o 
łagodnej, miękko malowanej pięknej twarzy, w pół
cieniu) - szkoła florencka, XVII w., 71 x 63 cm 
„Kompozycja przestrzenna” (głęboka dal przeświet
lona smugą światła, przekreślona dwiema równoleg
łymi łukowatymi kreskami) - L. Fontana, sygn., a- 
kwarela na płótnie, 92,5 x 72,7 cm
„Kompozycja przestrzenna” (jasne tło przecięte 
trzema pociągnięciami ostrza) - L. Fontana, sygn., 
akwarela na płótnie, 65 x 54 cm
2 inne kompozycje tegoż malarza: „Koniec Boga”
i „Kompozycja przestrzenna"

6 grafik - Fujita, sygn., karton lub płótno, w cenach
33.6 - 300,3 (najdroższa: „Naga kobieta z uniesionymi 
ramionami”, data 1925)
„Naga dziewczyna” - P. Gauguin, sygn., pastel, 48,5 x 
31,5 cm
„Portret damy”- szkoła niemiecka, ok. 1500 r., olej na 
płycie, rewers malowany; broń na siodle + napisy, 44 
x 32,5 cm
„Zielona papuga” - V. vań Gogh, olej na płycie, 48 x 
43 cm
„Hołd celnikowi Rousseau” - A. Halicka, sygn. + ins
krypcja, kolaż na płótnie, 54 x 45 cm
15 obrazów - R. Henri, sygn., XIX/XX w., głównie 
olej, w cenach 3,0 - 462,0 („Przystań w Joinville”) 
„Wnętrze z balkonem” - E. de Hory, sygn., olej na 
płótnie, 46 x 61 cm
„Farma na Devon" - S. de Karłowska, sygn., olej na 
płótnie, 48 x 56 cm
„Biczowanie Jezusa” - J. Konig, sygn., inskr. i data 
1600, olej na płycie miedź., 47 x 32 cm
„Młoda piękność” - O. Kraszewska, sygn., olej na 
płótnie, 66 x 90 cm
„Ciało człowieka” - R. Magritte, sygn., czarny atra
ment na kartonie, 37 x 24 cm
„Pieśń miłości” (3 jabłka) - R. Magritte, sygn., olej na 
płótnie, 45 x 53 cm
„Naga róża”, akt - H. Matisse, sygn., data ’36, olej na 
płótnie, 61 x 38 cm
„Wiosna” (personifikacja) - A. Mucha, sygn., data '99, 
82 x 54 cm
„Ogród kwietny" - E. Nolde, sygn., olej na płótnie, 72 
x 87 cm
„Sekretarzyk” i „Kobieta z altówką” - P. Picasso, 
sygn., olej na płótnie, 37 x 45 cm, 40 x 26 cm, po 
oraz 9 innych w cenach 8,9 - 500,5 („Śniadanie na tra
wie”)

7 obrazów - C. Pisarro, sygn., w cenach 19,4 - 920,9, w 
tym: z 1902 r. „Popołudnie w awanporcie Dieppe” 
„Portal kościoła św. Jakuba w Dieppe” z 1901 r. 
„Nowy most i pomnik Henryka IV” z 1901 r.

„W ojczyźnie Niemców” - F. Radziwiłł, sygn., olej na 
płótnie (powojenne ruiny nocą i gołąbek), 92 x 104 
cm
„Fortuna z koroną”, personifikacja - G. Reni, olej na 
płótnie, 164 x 131,5 cm
9 obrazów - PA. Renoir, olej na płótnie, w cenach 
29,9 - 760,8 („Coco z japońskim wachlarzem") 
„Kobieta z czerwonym kwiatem” - G. Rouault, sygn., 
1925, kolaż na płótnie, 66 x 49 cm 
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„Portret pięknej dziewczynki z kwiatami” - szkoła 
rosyjska, pocz. XX w., olej na płótnie, 61 x 51 cm 
„Jesienny poranek” - A. Sisley, sygn., data ’74, olej 
na płótnie, 44 x 60 cm
„Wazon z kwiatami” - W. de Terlikowski, sygn., 1935
r., olej na płótnie, 46,5 x 61,5 cm
„Studium głowy i prawego ramienia Chronosa” - 
G.B. Tiepolo, 318 x 262 mm
„Madonna z Dzieciątkiem i chłopcem Janem Chrzci
cielem” - M. di R. del Ghirlandaio, M. Tosini, olej na 
płótnie, 95 x 76 cm
16 obrazów - M. Utrillo, w cenach 18,0 - 340,3 („Ka
fejki miasteczka”)
„Męczeństwo św. Katarzyny” - P. Veronese 
i studio, XVI w., olej na płótnie, 86,5 x 106 cm 
20 obrazów - M. de Vlaminck, w cenach 18,0 - 168,2 
(„Żaglówka na rzece”) 
4 obrazy - E. Vuillard, w cenach 10,5 - 540,5 
„Podejmowanie Paszy” - J. Warnia-Zarzecki, sygn. 
1896 r., olej na płótnie, 155 x 250 cm
9 obrazów - A.L. Zorn, sygn., w cenach 0,9 - 529,1 
„4 żywioły" - krąg J. Zucchi, olej na płycie 
miedź.. 50 x 39 cm
Dla pełnej charakterystyki zachodniego rynku sztuki przy
pomnę jeszcze kilka wydarzeń aukcyjnych, które „wstrząsnę
ły światem”.
Gauguina „Dawne czasy” sprzedano za 
a jego „Dom pieśni” za 
van Gogha „Słoneczniki" osiągnęły 
van Gogha „Most de Tringuetaille” 
(żyjącego) J. Johnsa „False start" 
Moneta: „Na łące”

.Alice Hoscheda w ogrodzie" 
Modiglianiego: „Piękna Rzymianka”

„Kobieta w czarnym krawacie”
Maneta „Ulica Mosnier”
Picassa: .Arlekin”

.Akrobata i młody arlekin”

.Autoportret” 
„Macierzyństwo”

Renoira „Młoda dziewczyna w kapeluszu 
z kwiatami”

Analizując przedstawione dane trudno mi znaleźć odpowiedź, 
dlaczego odbiorcy sztuki cenią bardziej impresjonistów niż 
dawnych mistrzów, w czym lepsze są „Irysy” od „Madonny” 
Ghirlandaia, a „Czerwona krowa” Campendonka od „Drzewo
rytników” P. Bruegela młodszego?
Moda to, czy łatwość tworzenia galerii?
Z trzech tysięcy obrazów przedstawionych w katalogu wyno
towałem wszystkich malarzy pochodzenia polskiego. Wniosek 
przykry: polska sztuka na Zachodzie nie istnieje. Ci twórcy, 
których udało mi się znaleźć, zaasymilowani potomkowie emi
grantów, traktowani są tam jak niedzielni malarze, z wyją
tkiem może Warni-Zarzeckiego i Kłossowskiego. Podobnie 
handlowe galerie Zachodu nie mogą dotychczas swym odbior
com zaoferować nie znanego tam jeszcze i niepopularnego, 
współczesnego malarstwa polskiego, mimo jego znacznego po
tencjału twórczego w kraju.
Realny socjalizm przyzwyczaił nas do kalkulacji, w której 
cena towaru jest wypadkową kosztu wytworzenia, minimalne
go zysku fabryki, podatku i marży handlu, również minimal
nej. Na Zachodzie cena jest synonimem bogactwa nabywcy i 
dlatego mieści w sobie koszt pięknych opakowań, neonowych 
reklam i odzwierciedla błysk dobrobytu. Podobnie i na auk
cjach: wartość dzieła jest wypadkową podbijanej ceny, a nie 
odwrotnie.
Oprócz wielu portretów psich, kocich, a szczególnie końskich 
faworytów człowieka znalazłem około dziesięciu wizerunków 
„en pied” świń, buhajów, krów nagrodzonych medalami w to
warzystwie ich właścicieli („gentleman farmer”) w cenie od 
kilku tysięcy do około 30 tys. doi. (jeden obraz - nawet za 137 
tys. doi.). Ktoś licytował, przebijał, kupił. Po co?
Aukcje to jednak nie tylko zimna kalkulacja...

Tadeusz Górski
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Perypetie 
wileńskiego pomnika
Jest to wielki paradoks, że Wilno, 
miasto młodości Adama Mickiewicza, 
miasto w którym zdobył on poetyckie 
ostrogi, gdzie debiutował, miasto, do 
którego żywił zawsze wielki senty
ment, przez wiele lat nie mogło wysta
wić swojemu - chyba najsłynniejsze
mu - mieszkańcowi pomnika. Do 1905 
r. takie pomniki stanęły w Poznaniu, 
Warszawie, Krakowie, Lwowie, ale nie 
w Wilnie. Ktoś może powiedzieć, że 
nad Wilnem zawisło jakieś fatum, nie 
pozwalające na pomyślne uwieńcze
nie wielu inicjatyw podejmowanych od 
1858 r. Do lat dwudziestych naszego 
wieku wilnianie trzykrotnie - w 1858, 

1899 i 1905 r.‘ - podejmowali próby 
postawienia pomnika Adama Mickie
wicza, ale tylko w 1899 r. osiągnięto 
połowiczny sukces, umieszczając w 
kościele Św. Jana popiersie poety 

dłuta Marcelego Guyskiego.
Lata wojny światowej, a potem okres 
wojny polsko-radzieckiej nie pozwala
ły na ponowne zajęcie się monumen
tem, wtedy trzeba było myśleć przede 
wszystkim o ratowaniu życia i dobyt
ku. Sprawa budowy pomnika wypły
nęła ponownie dopiero w 1921 r., kie
dy sytuacja na Wileńszczyźnie była w 
miarę unormowana - Wilno było wte
dy stolicą sztucznego tworu państwo
wego zarządzanego przez Polaków o 
nazwie Litwa Środkowa. Wtedy też na 

odbywającym się w dniach 14 i 15 
sierpnia 1921 r. Zjeździe Samorządów 

Ziemi Wileńskiej, prof. Ferdynand Ru
szczyć poinformował delegatów o za
łożeniu społecznego komitetu budo
wy pomnika Adama Mickiewicza w 
Wilnie, prosząc jednocześnie o to, aby 
samorządy rozpoczęły na swoim tere
nie akcję propagandową na rzecz ko
mitetu i aby zaczęto zbierać składki na 
pomnik.’ Ponownie komitet przypom
niał się na ostatnim, piętnastym posie
dzeniu Sejmu Wileńskiego 1 marca 
1922 r. Wtedy, gdy już uchwalono o- 
stateczne i nierozerwalne połączenie 
Wileńszczyzny z Rzeczpospolitą Pol
ską, tuż przed rozwiązaniem się sej
mu, odczytana została odezwa komi
tetu pomnikowego nawołująca do 
wspierania jego działań.1 2

1. Pierwszy model pomnika Adama Mickiewicza 
(1922 r.)
2. Zbigniew Pronaszko przy glinianym modelu 
pomnika (1924 r.).

Mimo hojności społeczeństwa inicja
torzy nie mogli jednak rozwinąć sze
rzej swojej działalności, a to ze wzglę
du na skomplikowaną sytuację gos
podarczą kraju. Akurat w 1923 r. za
czynająca szaleć w Polsce hiperinfla- 
cja spowodowała m.in. gwałtowne 
kurczenie się sum zebranych w róż-
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nych częściach kraju na cele komite
tu.
Szeroko reklamowana, ale nie przyno
sząca wymiernych rezultatów działal
ność społecznego komitetu budowy 
pomnika zdopingowała do działania 
wojskowych Wileńszczyzny. Postano
wili oni, że sami zajmą się tą sprawą i 
powołali w grudniu 1923 r. Komitet 
Wojskowy Budowy Pomnika Adama 
Mickiewicza w Wilnie z gen. Leonem 
Berbeckim jako przewodniczącym. 
Wojskowi nie rozpisywali konkursu na 
projekt pomnika, lecz tylko poprosili o 
jego wykonanie pracującego w tym 
czasie na Wydziale Sztuk Pięknych U- 
niwersytetu Stefana Batorego (USB) 
Zbigniewa Pronaszkę. Teraz Prona
szko znany jest właściwie tylko jako 
malarz, wówczas miał na swym koncie 
kilka udanych projektów rzeźbiar
skich. Co ciekawsze, gdy zabiegano u 
niego o wykonanie projektu pomnika, 
on już go właściwie miał. Był to nie
wielki model gipsowy, wykonany sa
morzutnie przez artystę w 1922 r. Po
zostawało mu tylko udoskonalić 
wcześniejszy projekt i przystosować 
do skali monumentalnej.
W założeniu Pronaszki pomnik nie 
miał być portretem fizycznym wiesz

cza, lecz odzwierciedlać jego ducha. 
Inspiracją do takiego ujęcia postaci 
był fragment z Beniowskiego Juliusza 
Słowackiego, który pisał o Mickiewi
czu: „...jak Bóg Litewski; z ciemnego 
sosen wstałeś uroczyska..." (pieśń V, 
w. 541-542). Aby nadać pomnikowi 
bardziej ekspresyjny charakter, artysta 
postanowił ustawić ujętą hieratycznie 
w kubistyczne formy figurę Mickiewi
cza bezpośrednio na ziemi. Potężna 
(12,25 m) postać poety-pielgrzyma 
miała jakby wyrastać wprost z niej. Tak 
pomyślany pomnik sprawiał Rzeczy
wiście wrażenie jakiegoś pogańskie
go bóstwa. Niesamowitości dodawały 
mu jego ostre kontury, ujęcie go w 
twarde proste płaszczyzny. Szczegól
nie wspaniała była głowa Mickiewicza 
- Pronaszko świetnie zrealizował syn
tezę twarzy poety, czyniąc pomnik od 
razu rozpoznawalnym. Dzisiaj uważa 
się, że ta kompozycja jest jednym z 
największych, jeśli nie największym o- 
siągnięciem polskiego rzeźbiarstwa 
pierwszej połowy XX w. Inaczej było 
jednak przed wojną, gdy stawiano 
pomnik. Większość publicystów - 
szczególnie w Wilnie - uważała dzieło 
Pronaszki za niewydarzony pomysł, 
niegodny publicznej promocji, a tym 

bardziej realizacji jako hołdu wilnian 
dla poety.
Częściowo z tego względu, częściowo 
z powodów ambicjonalnych działający 
nadaf komitet cywilny budowy pomni
ka robił wszystko, aby nie dopuścić 
do realizacji projektu Pronaszki. Suk
ces tych zabiegów polegał na tym, że 
Rada Miejska Wilna nie wyraziła zgo
dy na ustawienie pomnika na placu 
przed ratuszem, gdzie pierwotnie pla
nowano go ulokować. Odmówiono 
także subwencji miasta na realizację 
tego projektu. Nieprzychylna atmosfe
ra wokół inicjatywy wojskowych nie 
przeszkodziła im jednak w ostatecznej 
realizacji projektu. Ponieważ odmó
wiono ustawienia pomnika w centrum 
miasta, postanowiono umieścić go na 
dziedzińcu koszar 1 p.p. Legionów 
nad brzegiem Wilii, tak aby był dosko
nale widoczny z przeciwnego brzegu, 
spod Góry Zamkowej czy katedry. Ze 
względu na to, że komitet wojskowy 
dysponował ograniczonymi środkami 
postanowiono, ze zanim pomnik zo
stanie wykonany z żelbetonu - jak 
projektował Pronaszko - nad Wilią 
stanie drewniany pomnik - makieta. 
Mimo że zrealizowany projekt był trak
towany jako tymczasowa makieta ma

ze



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

jąca przekonać mieszkańców Wilna 
do wizji Pronaszki, nie obeszło się jed
nak bez uroczystego jego odsłonię
cia.
Bezpośrednimi wykonawcami drew
nianego monumentu byli żołnierze 3. 
pułku saperów wileńskich pod kierow
nictwem mjra Maksymiliana Hajkowi- 
cza. Odsłonięcie pomnika zaplanowa
no na 31 października 1924 r., czyli w 
setną rocznicę wywiezienia Mickiewi
cza z Wilna po procesie filaretów. Po
nieważ w dniach 27-31 października 
1924 r. składał oficjalną wizytę w Wil
nie Józef Piłsudski, jego poproszono 
o odsłonięcie pomnika, przez co uro
czystość wileńska nabrała charakteru 
państwowego. Specjalnie na ten dzień 
saperzy zbudowali most pontonowy 
przez Wilię, łączący ulicę Tadeusza 
Kościuszki z dziedzińcem koszar le
gionistów w miejscu, gdzie ustawiono 
pomnik. Pozwoliło to zorganizować 
główną część uroczystości po stronie 
staromiejskiej u stóp Góry Zamko
wej.
Rozpoczęła je msza św. w katedrze 
celebrowana przez biskupa Bandur- 
skiego. Następnie, po przemarszu 
spod świątyni na bulwar nad Wilią 
kompanii honorowych wojska, policji, 

pocztów sztandarowych szkół, korpo
racji, weteranów powstania 1863 r., o 
godz. 12.00 Józef Piłsudski dokonał 
odsłonięcia pomnika. Po złożeniu 
wieńców okolicznościowe przemó
wienia wygłosili: bp Bandurski, gen. 
Berbecki, prezydent Wilna Bańkowski, 
rektor USB Dziewulski. Następnie 
marszałek Piłsudski przyjął defiladę 
wojsk garnizonu wileńskiego oraz 
uczniów szkół średnich. Na tym też 
zakończono tę część uroczystości 
(według „Kuriera Wileńskiego”, nr 106, 
1924, s. 1). Wieczorem jako ukorono
wanie porannej imprezy odbyło się w 
sali „Lutni” galowe przedstawienie 
Dziadów.
Choć, jak już wspomniano, odsłonięty 
monument traktowano jako makietę, 
to jednak wspaniała uroczystość z 31 
października sprawiła, że w opinii spo
łecznej traktowano go jako już osta
tecznie zrealizowany pomnik. Świad

czy o tym m.in. list gratulacyjny prze
słany pod adresem Komitetu Wojsko
wego przez lektorów i studentów języ
ka polskiego na uniwersytecie Masa- 
ryka w Brnie.
Od momentu pojawienia się nad Wilią 
pomnika autorstwa Pronaszki, jeszcze 
wielokrotnie powracała na łamy prasy 

3.4.5. W trakcie uroczystości odsłonięcia pomni
ka 31 października 1924 r.
(reprod.: 1,2- Dział Reprod. Uniw. Wroclaw., 3 - 
Witalis Wolny, 4 - Stefan Deptuszewski, 5 - Wa

lentyna Mądrosżkiewicz) 

wileńskiej sprawa „drewnianego” Mi
ckiewicza. W 1924 r. redakcja „Wileń
skiego Przeglądu Artystycznego” (nr 
8/9, s. 5) rozpisała wśród czytelników 
specjalną ankietę, w której pytano o 
to, czy pomnik „odpowiada idei mi
ckiewiczowskie/”, czy stoi w odpo
wiednim miejscu oraz czy powinno się 
ostatecznie wykonać pomnik w trwa
łym materiale. Ostatnie pytanie do 
czytelników: „czy należałoby rozpisać 
konkurs na inny projekt pomnika Mi
ckiewicza?” wyraźnie sugeruje inten
cje oraz pomysłodawców ankiety. E- 
fektem tej i innych publikacji, gdzie 
pod adresem Pronaszki padały zarzu
ty, że zbudował pomnik „w duchu bol
szewickim”, że „rzuca w potomne wie
ki piętno niesławy i poniżenia dzisiej
szego pokolenia (...) wnuki będą wyty
kać karłowatość umysłu swych ojców, 
którzy poziom swej myśli utrwalili w 
takich dziwolągach... („Przegląd Arty
styczny”, nr 1,1925, s. 4 - 5), była rezy
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gnacja artysty z posady profesora na 
Wydziale Sztuk Pięknych USB i opu
szczenie Wilna. Zdaniem historyków 
sztuki cała ta sytuacja doprowadziła 
też do tego, że Pronaszko, dotychcza
sowy lider formistów polskich, spuścił 
nieco z tonu, rezygnując z ostrej a- 
wangardy na rzecz mniej kontrower
syjnych środków wyrazu, nie powodu
jących już takich spięć, jak to miało 
miejsce w Wilnie.
Jeszcze przez wiele lat pomnik Mi
ckiewicza znad Wilii był przedmiotem 
kpin dziennikarzy wileńskich. Na przy
kład Czesław Jankowski zamieścił na 
łamach „Słowa" uszczypliwy felieton o 
pomniku. Była to relacja autora z wyi
maginowanego spaceru po mieście w 
towarzystwie „drewnianego” Mickie
wicza. „Kolos sunął się, bo nogi miał 
jakby w płaszcz spowite. Ja obok 
dreptałem. Zahazardowałem odezwać 
się:
- Ciężko tak Wieszczowi sunąć się 
jakby bez nóg?
Głos zahuczał jak z beczki.
- A to mnie Pronaszko tak urządził. To 
ta jego z piekła rodem koncepcja for- 
mistyczna, czy tam jak się zwie... Ale 
nie mogłem dłużej nad Wilią wytrzy
mać. Okrutnie mi się zechciało moje 
Wilno zobaczyć...
- Po tylu latach? - wtrąciłem. Tu coś 
jakby ogromne westchnienie wydarło 
się z całej postaci. Przysiągłbym, że 
jaki huraganowy przeciąg przeleciał 
dudniącym korytarzem. Sam Mickie
wicz spostrzegł niesamowitość takie
go westchnienia, gdyż rzekł:
- Cały wewnątrz pusty jestem i z de
sek. Od tego tak huczy... Targnął się 
całą swoją niebotyczną figurą. Spró
bował rękę oderwać od tułowia i lędź
wi. Nie udało się.
- Do luftu z nim, z tym Pronaszką! - 
zawołał rozsierdzony - Chciałem sięg
nąć do kieszeni, a on mi ręce przykuł 
do ciała. Co prawda, to i najmniejszej 
kieszeni mi nie zrobił..." (T. Lopale- 
wski, Czasy dobre i złe, Warszawa 
1966, s. 99).
Kolejny podobny utwór powstał w 
1932 r.; był to fragment X Szopki Aka
demickiej, która odwoływała się do 
wydarzeń z 26 kwietnia 1931 r., kiedy 
to doszło w Wilnie do wielkiej powo
dzi. O pomniku Pronaszki - nazwane
go „Mickiewiczem Tpruniaszki" - pi
sano tam tak (S. Lorentz, Album wileń
skie, Warszawa 1986, s. 120):

DZIAD

„Jak zalała Wilnia
Ta haniebna powódź,

Nie miał gdzie ja biedny, 
Swoje franty schować.

Popłynęli Wilio
Różne fatałaszki, 
No jak na złość został 
Mickiewicz Tpruniaszki.

Nie zmocuje jego 
Ni pierun, ni woda 
Kryzus jego nie tknie , 
Ta pprzeklenta kłoda."

Pomnik „ochrzczony” przez mie
szkańców Wilna mianem „Kikimora", 
mimo że nie akceptowany przez więk
szość, był jednak jedynym monumen
tem ku czci Mickiewicza zrealizowa
nym w mieście. Co prawda w wyniku 
konkursu z 1925 r. wyłoniono nowy 
projekt autorstwa Stanisława Szukal- 
skiego, lecz podobnie jak w wypadku 
Pronaszki i ten okazał się dla wilnian 
zbyt nowoczesny. Natomiast zatwier
dzony do realizalicji w 1932 r. kolejny 
projekt, tym razem autorstwa Henryka 
Kuny, z powodu różnych trudności o- 
biektywnych, a głównie z powodu na
gonki na autora projektu, był zbyt wol
no realizowany, tak że do momentu 
wybuchu wojny jeszcze go. nie było. 
Stał więc nad Wilią ten wykpiwany 
„pomnik-nie-pomnik” i pewnie stałby 
do dzisiaj - oczywiście przy odpo
wiedniej konserwacji - gdyby nie ko
lejny żywioł. Wcześniej już wspomnia
na powódź z 1931 r. doprowadziła do 
zalania pomnika przez rzekę, ale do 
uszkodzeń nie doszło. Niestety, w lip- 
cu 1'939 r. przeszła nad Wilnem silna 

burza z piorunami i wtedy właśnie je
den z nich uderzył w wyrastający po
nad drzewa i okoliczne budynki pom
nik Pronaszki, niszcząc go doszczęt
nie. Nikt już nie próbował pomnika od
budowywać, mimo że zdążył on wros
nąć w krajobraz miasta. Wkrótce wy
buchła wojna i to ostatecznie zadecy
dowało o odsunięciu w zapomnienie 
myśli o odtworzeniu dzieła Zbigniewa 
Pronaszki. Pamięć o drewnianym 
pomniku znad Wilii trwa jednak nadal, 
szkoda tylko, że dopiero po jego 
zniszczeniu oficjalnie uznano go za 
wybitne dzieło sztuki.

Aleksander Srebrakowski

Przypisy
1. Archiwum Akt Nowych, Akta MSZ, sygn. 
6103, Protokół posiedzenia Zjazdu Samo
rządów ziemi Wileńskiej 14 i 15 sierpnia 
1921 r. w Wilnie, s. 19.
2. Sejm Wileński 1922. Przebieg posiedzeń 
według sprawozdań stenograficznych w o- 
pracowaniu Kancelarii Sejmowej, Wilno 
1922, k. XV/16-XV/18.

Rodzinna 
pamiątka
Przechowywane z pietyzmem pamiątki rodzinne - 
to przeważnie dokumenty, przedmioty o różnym 
przeznaczeniu, listy, fotografie, publikacje. Wiele 
z nich po upływie lat nabiera wartości o wymiarze 
historycznym i staje się zabytkami. Przeglądając 
je możemy stwierdzić, że przeszłość nierozer
walnie łączy się z teraźniejszością. Tak też odku
rzone po latach dokumenty i publikacje dotyczą
ce przeszłości Lwowa wykazują bardzo ścisły 
związek historyczny Warszawy z obroną Lwowa 
w 1918 r.
4 kwietnia 1925 r. w Ministerstwie Spraw Wojsko
wych w Warszawie dokonano uroczystego wybo
ru pobojowiska, z którego wydobyte zwłoki Nie
znanego Żołnierza miały spocząć pod arkadami 
Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Warsza
wie, na dawnym pl. Saskim. Z 15 pobojowisk, na 
których było wielu poległych, wybrano pobojowi
sko lwowskie z najbliższą okolicą. Zawiązany we 
Lwowie komitet dla wyboru zwłok i przewiezienia 
ich do Warszawy opracował program realizacji 
tego zadania. 29 października 1925 r. - a więc 65 
lat temu - na cmentarzu obrońców Lwowa, wo
bec przedstawicieli władz duchownych, wojsko
wych i cywilnych odbyła się ekshumacja i doko
nano wyboru zwłok. Grabarze w różnych punk
tach cmentarza rozkopali trzy mogiły z napisami 
Nieznany Obrońca Lwowa. Wydobyto trzy trumny 
zawierające zwłoki żołnierzy: szeregowca, kapra
la i sierżanta. Byli to żołnierze liniowi, o czym 
świadczyły: przepisowy mundur, metalowe guziki 
z ortami polskimi, czapki maciejówki, u dwóch 
epolety kaprala i sierżanta. Spośród trzech tru
mien wyboru dokonała jedna z matek, której syn 
zginął pod Zadwórzem i nie został rozpoznany 
wśród poległych. Los wybrał szeregowca tulące
go u boku maciejówkę z białym orłem, sczernia
łym od wilgoci. Czaszkę miał przedziurawioną 
kulą i złamaną od strzału nogę. 0 zmroku przy 
płomieniach pochodni podoficerowie przenieśli 
trumnę przed kaplicę cmentarną i zaciągnięto 
wartę honorową. 30 października zwłoki zostały 
przeniesione uroczyście do bazyliki archikated- 
ralnej Lwowa, a następnego dnia w uroczystym 
pochodzie mieszkańcy miasta odprowadzili 
trumnę na dworzec, W Warszawie 1 listopada 
zwłoki żołnierza spoczęły pod arkadami gmachu 
Sztabu Głównego Wojska Polskiego, zaś na lwo
wskiej mogile umieszczona została tablica z napi
sem: „Zwłoki zabrano 29 października 1925 r, 
uroczyście przewieziono w dniach 30-31 paź
dziernika i 1 listopada do Warszawy, gdzie po
chowano w mogile na placu Marsz. Józefa Pił
sudskiego, dawniej Saskim, jako zwłoki Niezna
nego Żołnierza".

W ten sposób „Nieznany Obrońca Lwowa” stał 
się polskim symbolem cnót żołnierskich i chwały 
oręża polskiego. Warto więc przypomnieć o ob
ronie Lwowa. Rozpad Austro-Węgier w 1918 r. i 
tworzenie się niepodległego państwa polskiego 
pociągnęły za sobą wyjątkowo krwawe walki 
zbrojne między Polakami i Ukraińcami o Lwów.
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

1. Obraz S. Batowskiego z 1935 r. Rt. 
„Obrona Lwowa, listopad 1918"
2.3. Pamiątki rodzinne: legitymacja z 
31 lipca 1922 r. uprawniająca do no
szenia Krzyża Walecznych (2) i nada
nie odznaki honorowej „Orlęta" z 19 
marca 1919 r. (3)
4. Unikatowe zdjęcie - katafalk ze 
zwłokami Nieznanego Żołnierza w 
sali recepcyjnej Dworca Lwowskie
go

(reprod.: Emanuela Ossowska)

2

Nr. LEG. 50304

Generał-Byuigji

DOWÓDZTWO ‘'Cu'ojsk

ZATWIERDZENIE NADANIA NASTĄPIŁO

DEKRETEM NACZELNEGO WODZA

Nr.----- ...... OGŁOSZONEGO W DZIEN

NIKU PERSONALNYM M. S. WOjSKOWYCH

z dnia
i czwarty.

Z r.Szefa BiuraouBwsonala 
SZEF •"'"ZIAŁU I.

LEGI TYM ACJA

kp.r.Jdiri9AW....Jś.8sX..-........ ...
tODOZlAŁ S jip.Lp. .) UPRAWNIONYM '

DO-NOSZENIA ..KRZYZA .WALĘ.CZ- .

RÓZKAZEM nXmI^S/GXi.I 
a ySrio jsk .-z dnia 31.VII.22 r 
■ Minister ^raw^-ojskowych 
■1 / ■ )>yw

Trwały one od 1 do 24 listopada 1918 r., tj. do 
czasu odsieczy regularnych jednostek Wojska 
Polskiego. Komendantem obrony Lwowa był ka
pitan Czesław Mączyński. Wobec liczebnej i o- 
rężnej przewagi nieprzyjaciela do obrony miasta 
angażowali się wszyscy zdolni do noszenia broni. 
Do walki licznie stawała młodzież szkolna. Kroniki 
odnotowały wielu nieletnich poległych w bojach 
lwowskich, m.in. byli to: Antoni Petrykiewicz (lat 
13, uczeń II kl. gimnazjum, szeregowiec), Jerzy 
Bitschan (lat 14, uczeń IV kl. gimnazjum, szerego
wiec), Wilhelm Haluza (lat 15, uczeń VI kl. gimnaz
jum, szeregowiec), Ludwik Pyzik (lat 16, uczeń IV 
kl. gimnazjum, szeregowiec), Władysław Marud 
(lat 17, robotnik, szeregowiec), Kazimierz Konop
ka (lat 16, uczeń VII kl. gimnazjum, szeregowiec), 
Adam Sas Kropiwnicki (lat 17, uczeń VII kl. gim
nazjum, podchorąży legionów), Stefania Kozło
wska (lat 17, modniarka, sanitariuszka, szerego
wiec), Romuald Strusiński (lat 17, uczeń gimnaz
jum, sierżant).
Poległą i zwycięską, młodzież nazwano „Orlęta
mi", a ich cmentarz „Cmentarzem Orląt". I tak his
toria złączyła obrońców Lwowa z Warszawą, a 
klamrą taką jest Grób Nieznanego Żołnierza.

Alojzy Karpiński
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NASZ FELIETON

Dobra kultury?

ĈtaXiężko jest pisać fe
lieton - z założenia ulotny i żartobliwy. Nie tylko dlate
go, że nie wiadomo, czy i kiedy dotrze do czytelnika 
zabieganego wokół przeliczania zapłaty za własną pra
cę na chleb i serek topiony. Może w jego budżecie 
domowym nie będzie miejsca na „Spotkania z Zaby
tkami”, podobnie jak nie ma go już na bilety kinowe i 
teatralne? Może tzw. myślenie o gospodarce spowodu
je, że wizytę w muzeum odłoży do lepszych czasów? A 
może w ogóle należy całą kulturę i myślenie o niej 
odłożyć do czasu, gdy będzie się nam zdawało, że jest 
nam lepiej?
W całym chyba ostatnim półwieczu nie była kultura 
zepchnięta w tak ciemny kąt! Nie mówię oczywiście o 
prymitywnych i byle jak wydawanych czytadłach na
wiązujących do najgorszych tradycji literatury jar
marcznej, o kalendarzach z dziewczynkami, które z 
koszarowych szafek i pakamer przeniosły się na ściany 
pokoi Ministerstwa Kultury i Sztuki, witryny pryncy
pialnych ulic i łamy prasy. Subkultura straszy nas ze

(rys. Matgorzata Tabaka)

spływających krwią horrorów telewizyjnych, z ckli
wych, wieloodcinkowych romansideł serwowanych ce
lem „przybliżenia nas do Europy”! Nie chciałbym też 
powielać poglądu, że dobra kultury mają charakter je
dynie materialny: że to owe dworki i pałace, malowidła 
i porcelanowe śliczności, które wychynęły z zakamar
ków piwnic, by za ciężkie pieniądze straszyć w anty
kwariatach, a już zgoła obca jest mi myśl, że jedyną 
możliwością „zagospodarowania” tego, czego wcześ
niej nie zniszczyliśmy, jest korzystna sprzedaż za dola
ry. Kultura to zjawisko dość ulotne, zmienne i trudne 
do określenia. Mieszczą się w niej i owe najczęściej 
opisywane przedmioty związane z przeszłością, i trady
cje, obyczaje, sposób bycia, i wreszcie formy zachowa
nia określane niegdyś z francuska jako savoir vivre. 
Jeśli postrzegamy jednak piękno przedmiotów, o któ
rych mówimy „to też są zabytki”, jeżeli wyróżniamy 
ludzi - a każdy ma takich w swym otoczeniu - o któ
rych mówimy, że są kulturalni, dobrze wychowani, u- 
czciwi, godni zaufania, to kryterium wyróżniającym 
nie jest ani czas, ani rzadkość ich występowania, ale 
prosty mechanizm, który powoduje, że odróżniamy (co 
prawda najczęściej nie u siebie) zachowanie dobre od 
złego, postępowanie uczciwe i godne od nieuczciwego i 
niegodnego, kulturę bycia od zwykłego, rozpanoszone
go i nie liczącego się z nikim i niczym chamstwa. Po 
latach materialistycznego podejścia do otaczającej nas 
rzeczywistości warto przypomnieć, że dobra kultury - 
to również godność, honor, prawdomówność, słowność, 
odpowiedzialność za własne czyny. Nie można wyma
gać od współczesnego Polaka, by straciwszy twarz, 
wzorował się na tradycji japońskiej, ale można i należy 
żądać, by skompromitowany politycznie lub towarzy
sko osobnik przestał udawać, że deszcz pada, gdy plują 
mu w twarz. Obserwując zamożność pewnych ludzi, 
trzeba zdawać sobie sprawę z jej uczciwych lub nie 
mających wiele wspólnego z uczciwością źródeł. Prze
stając z innymi należy odróżnić niewychowanych, to 
jest takich, którzy po prostu nie bardzo wiedzą, jak się 
w danej sytuacji zachowywać, od źle wychowanych o- 
sobników, którzy z chamstwa i brutalności tworzą swe 
zbroje, wobec których oręż kultury jest słaby, niesku
teczny i nienowoczesny. To właśnie te nieuchwytne i 
niematerialne dobra kultury, imponderabilia - winni
śmy chronić i przekazywać przede wszystkim, inaczej 
żadna konserwacja ani rewaloryzacja zabytków nie 
wywoła wrażenia, że jesteśmy narodem o wielowieko
wej tradycji kulturalnej.

Felietonista
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(fot. Aleksander Jaśkiewicz)

Wokół 
jednego zabytku
Autoportret samodzielny jest najpopularniejszą, ale nie jedyną 
odmianą podobizny twórcy. Artysta może się bowiem przedsta
wić również w towarzystwie innych osób (tzw. autoportret w 
asystencji) lub rysy swe nadać postaci występującej w stworzo
nej przezeń scenie religijnej, historycznej czy mitologicznej (tzw. 
autoportret zamaskowany). Są też autoportrety wkomponowane 
w zespół malowideł ściennych czy dekorację snycerską umeblo
wania zakrystii.
Nie zawsze można łatwo stwierdzić, czy w danym wypadku 
mamy do czynienia z podobizną twórcy, zwłaszcza gdy nie jest 
ona połączona z sygnaturą. Niekiedy rozpoznanie umożliwiają 
przydane wizerunkowi atrybuty artystycznej profesji - młotek 
złotniczy, pędzel z paletą, dłuto rzeźbiarskie itp.
Połączenie autoportretu z imieniem i nazwiskiem twórcy w zrea
lizowanym przezeń dziele jest swego rodzaju podwójną sygnatu
rą. Mieczysław Wallis w książce Autoportrety artystów polskich 
(Warszawa 1966) przytacza sporo takich przykładów. Jako najw
cześniejszy, tzw. preautoportret, wymienia podobiznę własną 
złotnika Konrada na patenie kaliskiej z około 1200 r. Później w 
czasach nowożytnych autoportrety sygnujące dzieła są liczniej
sze. Nie ma ich jednak zbyt wielu. Dlatego warto zwrócić uwagę 
na dość oryginalny przykład, jakim jest rzeźbiony autoportret, a 
właściwie autokarykatura snycerza Jana Leopolda Schmidta. Ar
tysta utrwalił swoją głowę, traktując ją jako jeden z elementów 
bogatej dekoracji snycerskiej zdobiącej umeblowanie zakrystii 
kościoła oo. paulinów w Wielgomłynach (w dawnym pow. ra
domszczańskim, w woj. piotrkowskim). Rzeźba jest ruchoma, 
wkomponowana w medalion na pilastrze komody stojącej przy 
wschodniej ścianie zakrystii. Po zdjęciu rzeźby, na jej odwrocie, 

znajdujemy napis atramentem: „Ego Joannes Leo/ poldus 
Schmidt sculpsi /hic meam veram effigiem/ pro memoriam, ve
nerations /et honore omnium egregi/ urn (sic) sculptorum/Anno 
1720 /Die 20 septembris/ mppria" (Ja Jan Leopold Schmidt 
wyrzeźbiłem tę moją podobiznę na pamiątkę ku uczczeniu i uho
norowaniu całego zespołu rzeźbiarzy)".
Z tekstu, dziś już w części nieczytelnego1, jasno wynika, że arty
sta przedstawił siebie, wyrażając zarazem uszanowanie dla ze
społu rzeźbiarzy, którzy zapewne współpracowali z nim. Dokład
na data, którą podał, zbiega się z końcową fazą gruntownej prze
budowy wielgomłyńskiego zespołu kościelno-klasztornego w 
XVIII w. Prace objęły m.in. zakrystię: dano nowe sklepienie, wy
mieniono odrzwia oraz sprawiono nowe wyposażenie2. Źródła 
nie wymieniają wprawdzie nazwiska twórcy umeblowania zakry
stii, ale to, co on sam przekazał na ten temat, zdaje się nie wzbu
dzać żadnych wątpliwości3.
Inicjatorem barokizacji zespołu był ambitny i bardzo ceniony 
przez współczesnych pauliński mecenas o. Konstanty Moszyń
ski (1670-1738), wielokrotny przeor i prowincjał, wreszcie biskup 
inflancki. Kościół w Wielgomłynach nie był zresztą jedynym o- 
biektem, który Moszyński rozbudował i przyozdobił angażując do 
tego wybitnych rzeźbiarzy, malarzy i złotników sprowadzanych 
często ze Śląska4. Stamtąd mógł pochodzić również Schmidt, o 
czym świadczy jego imię Leopold i brzmienie nazwiska. Za ślą
skim rodowodem przemawia także charakter sztuki naszego 
snycerza. Czy wykonał on inne jeszcze dzieła, tego na razie nie 
wiemy.
W autoportrecie, potraktowanym wprawdzie karykaturalnie, ale 
pełnym wyrazu, ujętym nieco z boku, artysta jawi się nam jako 
pogodny, nie pozbawiony chyba poczucia humoru5, lekko uś
miechnięty mężczyzna w sile wieku, o okrągłej twarzy i dużym 
nosie, w berecie na głowie.
Z poziomu artystycznego wyposażenia zakrystii wynika, że 
Schmidt pracujący w Wielgomłynach, prawdopodobnie wraz z 
zespołem, należał do liczących się snycerzy, reprezentujących 
znaczący ośrodek pierwszej ćwierci XVIII w. Boazeria ścian, kon
fesjonał, obudowa lawaterza i szafy zakrystyjne stanowią jedno
litą harmonijną całość. Elementem wybijającym się na plan pier
wszy jest bujna ornamentyka zapełniająca wszystkie wolne 
miejsca9. Tworzą ją swobodnie wijące się sploty liści akantu oraz 
girlandy kwiatowo-owocowe. Wśród często pojawiających się 
motywów figuralnych niektóre należą do szczególnie interesują
cych. Uwagę zwraca np. żartobliwe przedstawienie Żyda grające
go na gitarze i pastuszka z wydłużonym nosem przestylizowa- 
nym w fujarkę; ponadto są aniołki i fantastyczne stwory. Głębszą 
wymowę ideową ma wyobrażenie w półpostaci św. Piotra z ko
gutem, wkomponowane w strukturę konfesjonału, i św. Marii 
Magdaleny z czaszką na lawaterzu.

Aleksander Jaśkiewicz 
Przypisy
1. Partie nieczytelne uzupełniono według S. Tomkowicza, Z wy
cieczki do Królestwa Polskiego, „Sprawozdania do Badania His
torii Sztuki w Polsce", t. VIII, Kraków 1907, s. 155.
2. A. Jaśkiewicz, Kościół! klasztorpopauliński w Wielgomłynach, 
woj. piotrkowskie (dokumentacja naukowo-historyczna, Kielce 
1977, mps PP PKZ - Oddział Kielce oraz wkz w Piotrkowie Try
bunalskim, s. 36).
3. Taką atrybucję przyjęli również autorzy Katalogu zabytków 
sztuki w Polsce, t. II, woj. łódzkie pod red. J.Z. Łozińskiego, z.8, 
pow. radomszczański, oprać. H. Hohensee-Ciszewska i J.Z. Ło
ziński, Warszawa 1953, s. 25.
4. A. Jaśkiewicz, Z dziejów mecenatu artystycznego i kulturalne
go o. Konstantego Moszyńskiego. „Studia Claromontana”, t. 4, 
1983. s. 338-394.
5. Świadczy o tym m.in. w żartobliwym tonie utrzymany tekst (wy
żej przytoczony), zamieszczony przez artystę na odwrocie auto- 
karykatury, na co zwrócił mi uprzejmie uwagę ks. dr Stefan Mize
ra.
6. Wprawdzie S. Tomkowicz (op. cit., s. 155) widział w tym przy
kład złego smaku, ale trzeba pamiętać, że w czasach tego zasłu
żonego badacza sztuki średniowiecznej w Polsce barok nie zy
skał jeszcze w pełni właściwej oceny.
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Międzygórze
Początki istnienia Międzygórza, poło
żonego u stóp Śnieżnika, w dolinie 

potoków Wilczki i Bogóryi, przyjmo
wane są na koniec XVI w. Po raz pier
wszy miejscowość wspomniano w 
1631 r. z okazji rewizji dziesięcin. Ist
niała jednak od 1560 r. jako osada pu
szczańska, zwana wtedy Górną Wsią 
Jawornicką, założona przez cesarskie
go nadleśniczego L. Veldhammera 
von Aussee w celu zapobieżenia de
wastacji okolicznych lasów przez pod
danych rodziny von Tschinnhaus. Za
mieszkiwali ją myśliwi, drwale i smola
rze. W końcu XVI w. na bazie niewiel
kich miejscowych złóż rudy żelaza 
rozwinęło się górnictwo i hutnictwo. W 
1684 r. wraz z innymi okolicznymi 
wsiami Międzygórze zostało włączone 
do dóbr Szczerba, pozostając do 1784 
r. własnością rodziny von Althann. W 
drugiej połowie XVII w. mieszkało tu 
około 100 osób, a sto lat później licz
ba mieszkańców wzrosła do 250. Po 
raz pierwszy nazwa Międzygórze w jej 
obecnym brzmieniu (Wólfesgrund) zo
stała wymieniona w 1790 r.; wcześniej 

nazywano je „Wólfsgarten” lub „Neu- 
Wólfelsdorf" - świadczy to o młod

szym pochodzeniu nazwy Międzygó
rze w stosunku do sąsiedniego Wilka- 
nowa (Wolfersdorf).

W 1740 r. powstał (zachowany do dzi
siaj) drewniany kościół Św. Józefa; 

jest to jeden z czterech drewnianych 
obiektów tego typu na terenie ziemi 
kłodzkiej.

W połowie XVIII w. narodził się w Mię
dzygórzu kult Matki Boskiej i wielu 
mieszkańców okolicznych wsi piel
grzymowało do świętego obrazu. W 
1781 r. zbudowano kościół „Śnieżna 

Maria", a dla rozwijającego się ruchu 
pątniczego - dwa domy gościnne (bu
dował je Veit Ignaz z Wilkanowa).

W końcu XVIII w. zaczęło zarysowy
wać się przyszłe centrum osiedla u 
zbiegu potoków Wilczki i Bogoryi. Po
wstał tu tzw. Stary Młyn, który był po
dobno gorzelnią i pomieszczeniem 
dla sądu, później pełnił funkcję domu 
gościnnego. W tym czasie powstała 
też szkoła i wolne sołectwo, a liczba 
ludności systematycznie podnosiła 
się.

W latach 1784-1799 Międzygórze było 
własnością panów von Stillfried z No
wej Rudy, w 1800 r. za sumę 205 tys. 
talarów zmieniło właściciela na he

skiego szlachcica v.d. Busche, a w 
1803 r. kupił je ród hrabiów von Mag
nis z Bożkowa. Jednak przełomową 
datą dla Międzygórza był rok 1834, 
gdy przeszło ono wraz z dobrami 
Szczerba na własność księżnej Ma
rianny Niederlandzkiej, żony ks. Al
brechta Pruskiego (Marianny Grab
skiej z Hohenzollernów). Księżna 
wprowadziła tu po raz pierwszy plano
wane zalesianie i gospodarkę leśną, 
opiekowała się ubogimi oraz ściągała 
z różnych zakątków kraju osoby mo
gące przyczynić się do wzrostu za
możności i rozwoju Międzygórza. Jako 
jedna z pierwszych dostrzegała jego 
walory krajobrazowe i klimatyczne, za
leciła wybudowanie dróg i ulic oraz 
założenie stawów pstrągowych. W 
1869 r. powstał w centrum miejsco
wości pierwszy dom gościnny „Pod 
dobrym humorem" („Zur guten Lau- 
ne"), zapoczątkowując nowy rozdział 
w dziejach Międzygórza - turystykę. 
W 1870 r. wybudowano na Śnieżniku 

„Szwajcarkę", w której mieszkał spro
wadzony przez właścicielkę Między
górza rodowity Szwajcar z kantonu 
Bern - M. Aegerter. Zajmował się on 
hodowlą bydła, wyrobem masła i se
rów, a zmęczeni wędrowcy mogli za
wsze liczyć u niego na poczęstunek
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1. Centrum Międzygórza w 1926 r.: na pierwszym 
planie widoczny dom „Pod dobrym humorem"
2. Sanatorium „Gigant I" („Wólfesgrund") w la
tach trzydziestych
3. Dom wczasowy „Hanka” („Gawet”) z lat 1904- 
1908

oraz dach nad głową. Oprócz tych o- 
biektów istniało jeszcze w centrum o- 
siedla kilka domów z pokojami goś
cinnymi („Pod Pięknym Widokiem”, 
„Maria Śnieżna”) oraz kilkanaście u- 

bogich, krytych gontem chałup nale
żących do miejscowej ludności.
Druga potowa XIX w. przyniosła dal
sze zmiany idące w kierunku rozwoju 
miejscowości jako ośrodka turystycz
no-wypoczynkowego, w tym też cza
sie ukształtował się plan centrum, któ
ry zachował się do dzisiaj. W 1875 r. 
nastąpiło otwarcie linii kolejowej z 

Kłodzka do Międzylesia, co znacznie 
ułatwiło dotarcie do Międzygórza, 
gdyż przystanek w Domaszkowie od
dalony jest od osiedla o niecałe 12 
km.
Dalsze lata (a szczególnie okres 
1882-1890) były bardzo łaskawe dla 
tej malowniczo położonej miejsco
wości. Osiedlił się tu dr H. Janitsch z 
Jawora, który zapoczątkował budowę 
stacji klimatycznej na wzór Sokoło
wska, położonego w Górach Kamien
nych koło Wałbrzycha. Łączyły go do
bre stosunki z twórcą Sokołowska - 
dr. Sokołowskim, co zaowocowało 
rozbudową i modernizacją Międzygó
rza. W latach 1880-1890 powstało naj
większe w miejscowości sanatorium, 
należące do dr. Janitscha (sanatorium 
„Wólfelegrund”, dziś DW „Gigant I”). 
Wybudowano też wiele innych, nieco 
mniejszych pensjonatów, np. w 1882 r. 
pensjonat dla dorosłych (dziś dom 
wczasowy „Hanka”), pensjonat „Nad 
wodospadem” (dawniej „Zur Forelle”), 
naprzeciw domu „Pod dobrym humo
rem” zbudowano „Hotel Weise” i „Ma- 
rienbad”. W 1898 r. powstał „Tiroller 
Hot” (budowniczy R. Prause, obecnie 
„Gigant II”), a w dolinie Bogoryi sana
torium „Mimoza” (I—VII), w tak mod
nym w owym czasie stylu norwesko- 
-tyrolskim.
Sanatorium („Gigant I”) i wiele innych 
willi wykonywali miejscowi rzemieślni
cy (F. Lux z Długopola - murarz i cieś
la, F. Wenzel z Wilkanowa), nadając im 
specyficzny charakter. Działali tu rów
nież snycerze bracia Geisler, tworząc 
z drewna m.in. zdobienia urzędu pocz
towego.
Dr Janitsch wkrótce rozbudował swój 
prywatny dom, w którym przyjmował 
pacjentów. Liczba kuracjuszy przeby
wających w Międzygórzu stale rosła i 
wkrótce osiągnęła 150 osób rocznie. 
Syn doktora Ryszard przejął w 1912 r. 
Międzygórze, które przekształciło się 
w miejscowość o wyraźnym charakte
rze wypoczynkowym. Istniał tu już wte
dy kościół ewangelicki, wzniesiony w 
1911 r. według projektu arch. Schrotha 
z Bystrzycy Kłodzkiej.

W latach międzywojennych powstały 
plany rozbudowy miejscowości. Sa
natorium otrzymało nowe pomiesz
czenia, stare uległy modernizacji (1932 
r.). W specjalnie wydawanych folde
rach reklamowano kurort jako miejs
cowość o subalpejskim klimacie, o- 
słoniętą od wiatrów (kotlina masywu 
Śnieżnika), położoną na stosunkowo
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dużej wysokości (570-750 m n.p.m.), z 
dobrą operacją słoneczną (szczegól
nie intensywną w zimie i na wiosnę) z 
ultrafioletowym promieniowaniem o 
leczniczych własnościach, zimą nato
miast zapewniającą możliwość upra
wiania różnych sportów.
W sanatorium poszerzono zakres za
biegów leczniczych, oferując hydrote

rapię, masaże, naświetlania i gimna
stykę. Żywność była dostarczana z 

własnych ferm, mleczarni i ogrodów 
warzywnych. Pieczywo pochodziło 
również z piekarni znajdującej się bli
sko sanatorium.
Położona niedaleko stacja w Doma- 
szkowie (między nią a wczasowiskiem 
była dogodna komunikacja samocho-

4.5. Dom wczasowy „Hanka III" z Ok. 1900 r.
6. Dom wczasowy „Widok” i budynek mieszkalny 
na pierwszym planie - to przykład rażącej skali, 
formy i detalu w krajobrazie Międzygórza 

(zdjęcia: Elżbieta Trocka)
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dowa) miała połączenie kolejowe z 
większymi miastami w ówczesnych 
Niemczech (Hamburg, Szczecin, Ber
lin, Królewiec, Wrocław, Gdańsk).

★ ★ ★
Położenie, klimat oraz tradycja zdecy
dowanie predestynują Międzygórze 
do funkcji wczasowo-uzdrowiskowej. 
Ma ono charakter niewielkiej górskiej 
stacji klimatycznej, usytuowanej w 
jednej z piękniejszych dolin sude
ckich.
U zbiegu dawnych dróg uformowało 
się nieduże centrum z usługami hand
lowymi, hotelem, kościołem, kinem, 
gastronomią i domami wczasowymi. 
Styl i charakter tego kurortu pod 
względem architektonicznym pocho
dzi z drugiej połowy XIX w.; są to: 
główny gmach sanatorium (dziś „Gi
gant I") i nieco mniejsze budynki in
nych pensjonatów wzdłuż ul. Sanato
ryjnej. Zabudowa ta utrzymana w stylu 
norwesko-tyrolskim ma zróżnicowany 
charakter pod względem formy i uży
tych materiałów (mury ceglane, ka
mienne, szachulcowe, deskowane lub 
z pełnych bali drewnianych). Przewa
żają pensjonaty o dwóch, czasami 
trzech kondygnacjach, z licznymi bal
konami, werandami i bogatą drewnia
ną snycerką.
Szczupłość miejsca - opadające zbo

cze kotliny porośnięte gęstymi sosno- 
wo-bukowymi lasami - oraz dotych
czas stosowana skala budynków i 
możliwość uzyskania parceli tylko 
wzdłuż trzech ciągów ulicznych (Sana
toryjna, Śnieżna, Wojska Polskiego) - 

określają wielkość i formę przyszłej 
zabudowy Międrzygórza. Najodpo
wiedniejsze byłyby tu budynki dwu-, 
trzykondygnacyjne z kamiennym par
terem, elementami drewnianymi (bal
kony, werandy, okładziny szczytów) 
oraz skośnymi dachami. Należy zde
cydowanie zachować ciąg pensjona
tów od „Giganta II" do „Mimozy” 
wzdłuż ul. Sanatoryjnej, lokalizując e- 
wentualnie kilka małych willi-pensjo- 
natów powyżej „Mimozy II”.
Stosunkowo najkorzystniejsze warun
ki do wznoszenia nowych budynków 
znajdują się na północno-wschodniej 
stronie ul. Śnieżnej, wijącej się wzdłuż 

potoku Wilczki. Dawniej ta część 
miejscowości miała charakter przemy- 
słowo-peryferyjny (huta żelaza, składy, 
tartaki, kuźnie) i była zamieszkana 
przez ubogą ludność. Obecnie po- 
wstają tu nowe budynki prywatne i sa
natoryjne, ale niestety nie wszystkie 
nawiązują formą i skalą do charakteru 
istniejącej zabudowy zabytkowej. Np. 
dom wczasowy „Widok" wybudowany 
w latach siedemdziesiątych zupełnie 

odbiega swym wyglądem od otocze
nia, razi „modernistyczną” formą i jej 
unifikacją.
Ze względu na małą liczbę domów 
znajdujących się w Międzygórzu, każ
dy nowo powstały staje się ważnym 
elementem w tutejszym krajobrazie i 
poza poruszonymi wyżej uwarunko
waniami powinien odznaczać się sta
rannie zaprojektowaną formą i dosto
sowaną do tego krajobrazu kubaturą. 
Wyznaczone przez naturę ciągi komu
nikacyjne wzdłuż potoków - poza cza
sową konserwacją i dobudową stano
wisk parkingowych - zdają się zado
walająco spełniać swoją funkcję. Na 
szczęście usytuowanie kurortu w wą
skiej i głębokiej kotlinie ogranicza e- 
wentualną budowę nowych dróg.
Na zakończenie zacytujmy fragment 
artykułu M. Dorywały („Słowo Pol
skie”, nr 6-7, 1988): „Jeżeli w najbliż

szym czasie Międzygórze nie znajdzie 
gospodarza, który dokona w tej miejs
cowości więcej niż ci, którzy robią tyl
ko tyle, ile mogą - warto będzie tam 
jeździć, aby oglądać ruinę niegdyś 
malowniczego kurortu. Dlaczego taki 
smutny koniec? Dlaczego tutaj? Dla
czego w ogóle?..."

Elżbieta Trocka-Leszczyńska 
Jacek Suchodolski
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Raport z terenu

Zagrożone 
cerkwie
Liczba zabytków sztuki cerkiewnej w na
szym kraju systematycznie się zmniejsza. 
Przyczyniają się do tego zarówno ich nie
właściwe zabezpieczenie, konserwacja i 
przechowywanie, jak i kradzieże oraz niele
galny wywóz za granicę. Okazuje się rów
nież, że wiele z nich nie figuruje jeszcze w 
rejestrze zabytków. Często obiekty archi
tektury cerkiewnej są opuszczone i nie za
bezpieczone, zdarza się także, że ich użyt
kownicy niewystarczająco o nie dbają.
Zmiany polityczno-ekonomiczne w naszym 
kraju, jak na razie, nie sprzyjają zabytkom. 
Urzędy administracji państwowej i lokalnej, 
nie dysponując dostatecznymi funduszami, 
nie są w stanie zapewnić im właściwej o- 
pieki oraz konserwacji. W tej sytuacji jedy
nie inicjatywa społeczna może pobudzić 
dodatkowe zainteresowanie zabytkami i 
spowodować napływ nowych środków fi
nansowych od wielu (nieraz drobnych) 
sponsorów. Jako przykład może tu posłu
żyć inicjatywa klubów „Młodość i Zabytki”' 
z Lublina i Krakowa, mająca na celu urato
wanie zabytkowej drewnianej cerkwi w 
Miękiszu Starym koto Radymna.
Greckokatolicka cerkiew Trójcy Świętej w 

Miękiszu Starym pochodzi (jej najstarsze 
części) prawdopodobnie z połowy XVII w.2 
W 1801 r. ta jednokopułowa, trójdzielna 
świątynia została przebudowana i rozbudo

wana przez powiększenie nawy. W drugiej 
połowie XIX w. dobudowano zakrystię i 
przedsionek od strony zachodniej. Praw
dopodobnie na przełomie XIX i XX w. pier
wotne pokrycie dachowe z drewnianego 
gontu zostało zastąpione zachowaną do 
dzisiaj blachą stalową ocynkowaną. Przy 
cerkwi wybudowana była także wolno sto
jąca drewniana dzwonnica - niestety, w 
1976 r. została rozebrana. Nie opodal pre
zbiterium zachowały się kamienne nagrob
ki rodzin Younga i Zajączkowskich - ostat
nich właścicieli majątku w Miękiszu Starym. 
Wyposażenie wnętrza cerkwi - ikonostas i 
ołtarze boczne zdeponowano w składnicy 
zabytków ruchomych w Łańcucie. Ściany 

głównych elementów funkcjonalno-prze
strzennych cerkwi, jak prezbiterium, nawa 
główna, zakrystia i babiniec, mają kon
strukcję wieńcową. Nawę wieńczy drewnia
na kopuła z latarnią i kutym w żelazie krzy
żem. Wnętrze zdobią barwne polichromie z 

figuralnymi wyobrażeniami proroków (tam
bor) i nieba (kopuła).
W ostatnich latach kilkaset me‘trów od 
cerkwi wybudowano murowany kościół 
służący parafii rzymskokatolickiej, zaś w 
bezpośrednim sąsiedztwie powstaje nowa 
plebania. Stara cerkiew stoi (dosłownie i w 
przenośni) na drodze z plebanii do kościo
ła i nie interesuje zbytnio mieszkańców wsi. 
Nieliczne rodziny pamiętają tradycyjny o- 
brządek unicki. W tej sytuacji z wielkim nie
pokojem inicjatorzy zabezpieczenia cerkwi 
oczekiwali na reakcję mieszkańców i 
władz. Okazało się jednak, że podjętym 
pracom towarzyszyło życzliwe zaintereso
wanie, rady, a czasem bezpośrednia po
moc. Uczestnicy prac - w większości kra
kowscy i lubelscy studenci - korzystali 
więc z gościnności miejscowej spółdzielni 
rolniczej, życzliwości kierownika domu o- 
pieki społecznej w Wysocku (obiady) oraz 
z finansowego wsparcia kosztów wyżywie
nia przez Urząd Gminny w Laszkach. Głów
ne koszty wstępnych prac zabezpieczają
cych pokrywane były z dotacji ICOMOS, 
PTTK, przy udziale Biura Dokumentacji Za
bytków w Rzeszowie. Uczestnicy tak zorga
nizowanego stażu konserwatorskiego3 
nieodpłatnie wykonali szczegółową inwen
taryzację cerkwi4, wymienili zmurszały 
drewniany fartuch zabezpieczający podwa
liny przed zamakaniem oraz uzupełnili ze
wnętrzne deskowanie ścian. Uprzątnięte 
zostało wnętrze cerkwi i otaczający teren 
wraz z kamiennymi nagrobkami. Dalsze 
prace zabezpieczające, włącznie z wymia
ną zniszczonych belek podwalinowych 
oraz zabezpieczeniem resztek polichromii, 
kontynuowane będą później. Nie rozwiąza
nym problemem jest przyszły sposób użyt
kowania obiektu - czy urządzić tu np. filię 
muzeum, salkę do nauki religii, czy też przy 
ewentualnym uaktywnieniu się mniejszości 
ukraińskiej (grekokatolików) przywrócić o- 
biektowi jego pierwotną funkcję. Nawiasem 
mówiąc, na terenie należącym dawniej do 
cerkwi rozpoczęto (obecnie wstrzymaną) 
budowę szkoły. Jedno jest pewne, że o- 
biekt bez użytkownika i troskliwej opieki 
może ponownie w krótkim czasie popaść 
w ruinę. Gdyby tak się stało - to kultura 
narodowa poniosłaby kolejną stratę, a re
gion utraciłby dużą atrakcję turystyczną. 
Należy mieć tu na uwadze, że turystyczna 
eksploracja tych ziem dopiero się rozpo
czyna, zaś obiekt jest pięknym przykładem 
wiejskiej cerkwi, dawniej powszechnym w 
Galicji.5
Pobyt w Miękiszu Starym był dla uczestni
ków stażu także okazją do penetracji są
siednich gmin w poszukiwaniu innych re
liktów naszej historii i kultury materialnej.

Okazało się, że mimo ogromnych strat za
chowało się jeszcze wiele obiektów go
dnych zainteresowania - wymagających 
szybkiego podjęcia prac zabezpieczają
cych. Oto garść informacji o niektórych z 
nich.

Opaka. Znajduje się tu trójdzielna, trójko- 
pułowa drewniana cerkiew z XVIII w. Przy 
niej drewniana dzwonnica z XIX w. i zabyt
kowy cmentarz z charakterystycznymi ka
miennymi nagrobkami.
Szczutków. Trójdzielna, na planie krzyża z 
kopułą na środku, drewniana cerkiew z XIX 
w. - obecnie kościół. Obok drewniana 
dzwonnica w XVIII w. i zabytkowy cmentarz. 
Wielkie Oczy. Jedyna w Polsce cerkiew o 
szachulcowej konstrukcji ścian z XIX w. - 
obecnie magazyn sklepowy; synagoga z 
XIX w., - magazyn i punkt skupu jaj; baro
kowy kościół (dawny klasztor), a w nim m. 
in. jedna z najstarszych kopii obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej; pałac - znacznie 
rozbudowany po wojnie, z fragmentem 
ziemnych fortyfikacji bastionowych (resztę 
splantowano spychaczami!) - obecnie wy
korzystywany dla celów kulturalno-spo
łecznych.
Żmijowiska. Na przygranicznym wzgórzu, 
zarośnięta drzewami, stoi trójdzielna, jed
nokopułowa, drewniana cerkiew. Pierwot
nie mniejsza, później rozbudowana ko
sztem babińca, zachowała dwa boczne oł
tarze, obecnie opuszczona, wymaga na
tychmiastowej interwencji konserwator
skiej. Obok cerkwi zarośnięty i zdewasto
wany cmentarz.
Wólka Żmijowska. Opuszczona cerkiew 

drewniana z częściowo zdemontowanym 
ikonostasem z XVIII w. (według pozostawio
nego napisu znajduje się on w Łańcucie). 
Mimo dobrego stanu technicznego wyma
ga pilnej pomocy, ponieważ niedawna bu
rza uszkodziła część konstrukcji dachowej 
wraz z pokryciem.
Chotyniec. Zachowała się tutaj jedna z naj
cenniejszych w Polsce (!) drewniana cer
kiew - obecnie użytkowana jako kościół; 
obok dzwonnica drewniana z XVIII w. Cer
kiew miała nad babińcem kaplicę, niestety, 
obecny użytkownik wyciął (!) strop będący 
zarazem jej podstawą (podłogą). We wnę
trzu cerkwi zachowała się polichromia figu
ralna z XVII i XVIII w.
Ikonostas z XVII—XIX w. oddano do konse
rwacji. Obecnie cerkiew ta jest nie użytko
wana i niedostępna, podobno wymaga re
montu, bo grozi zawaleniem. We wsi jest 
wiele osób pragnących powrotu dawnego 
obrządku do cerkwi - władze kościelne do
tychczas nie podjęły decyzji w tej spra
wie.
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1-3. Miękisz Stary: cerkiew z połowy XVII w. (1), 
widok wnętrza (2) i kopuły z polichromią (3)

Młyny. Cerkiew drewniana z 1733 r„ użyt
kowana obecnie przez kościół rzymskoka
tolicki. Przebudowana w XIX w. Posiada 
dwa zabytkowe nadproża drzwiowe, praw
dopodobnie przeniesione po najeżdzie ta
tarskim z Dropat. We wnętrzu: ikonostas z 
XVIII w, dwa ołtarze boczne z XVIII w., neo- 
barokowy ołtarz z przełomu XIX i XX w. oraz 
sporo wyposażenia (obrazy, krzyże, fere
trony, lichtarze), którego część podobno 
zaginęła (sprzedana?) przed objęciem pa
rafii przez obecnego proboszcza. W pobli
żu cmentarz m. in. z nagrobkiem ks. Micha
ła Wierzbickiego - twórcy wielu pieśni litur
gicznych (także hymnu ukraińskiego Szcze 
ne zmerfa Ukraina...') śpiewanych w cerk
wiach po dzień dzisiejszy.
Około 200 m na południe od cerkwi znaj
duje się drewniany krzyż z inskrypcją w ję
zyku ukraińskim, upamiętniającą zniesienie 
pańszczyzny.

Już ta pobieżna lustracja terenowa wykaza
ła, jak znaczna jest jeszcze liczba obiektów 
zabytkowych zapomnianych i opuszczo
nych. Wykazała także, że wiele z nich mo
głoby być lepiej wykorzystanych, zgodnie z 
ich pierwotnym przeznaczeniem. Więk
szość z nich pilnie wymaga zabezpieczenia 
i konserwacji. Nie są to jednak jedyne za
bytki w tym regionie. Próbując pełniej zary
sować ich stan w województwie przemy
skim należy wspomnieć o innych zagrożo
nych, wymagających natychmiastowej in
terwencji konserwatorskiej.6 W Łukawcu 
zachowała się drewniana cerkiew z XVIII w. 
(później przebudowywana), w ostatnich la
tach dwukrotnie podpalana przez niezna
nych sprawców. W Poździeczu znajduje 
się cenna cerkiew drewniana z 1737 r., u- 
żytkowana obecnie jako kościół. Niestety, 
nadproże z datą upamiętniającą budowę 
zostało razem z drzwiami „wycięte” w celu 
ich powiększenia. Obecnie cerkiew jest w 
znacznym stopniu rekonstruowana, ale 
koncepcje użytkownika nie zawsze są traf
ne. I tak np. wnętrze zostało w całości po
kryte „ślicznie" lakierowaną boazerią, pla
nuje się także zastąpienie pokrycia z gontu 
(w bardzo dobrym jeszcze stanie) blachą 
miedzianą, czemu nie sprzeciwia się (!) die
cezjalny konserwator zabytków. Obok 
cerkwi stoi drewniana dzwonnica z XVIII w. 
Ostatnio w Majdanie Sieniawskim spłonę
ła bardzo cenna drewniana cerkiew z XVIII 
w. Pozostała tu jeszcze zagrożona rozebra
niem na opał drewniana dzwonnica z XVIII 
w. o bardzo ciekawej konstrukcji. W Kru- 
chelu Wielkim do niedawna stała niewielka
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trójdzielna, drewniana cerkiew o interesują
cej archaicznej konstrukcji z 1630 r. Nieste
ty, mimo że nie było jeszcze pełnej doku
mentacji pomiarowej i prowadzone byty 
badania szczegółowe, cerkiew rozebrano, 
aby następnie rozpocząć jej ponowną re
konstrukcję (!). Rekonstrukcja jest prowa
dzona (o zgrozo!) przez Komitet Opieki nad 
Zabytkami Sztuki Cerkiewnej TOnZ. Takie 
działania można jedynie określić jako bar
barzyńskie. W pewnym sensie zniszczono
- uniemożliwiając pełne przebadanie - 
bezcenny obiekt7, nie ma bowiem w Polsce 
drugiego zabytku tego typu. A przecież wy
miana niektórych drewnianych elementów 
konstrukcji mogła być dokonana bez roz
bierania całości. W Łuczycach koło Prze
myśla zachowała się w dobrym stanie 
technicznym drewniana cerkiew wraz z 
dzwonnicą z XIX w. Ponieważ wiele greko- 
katolickich rodzin powróciło do wsi po wy
siedleniach („akcja Wisła" po drugiej woj
nie światowej), wszczęte zostały starania o 
przywrócenie cerkwi pierwotnej funkcji. 
Starania te do tej pory nie uzyskały jeszcze 
poparcia ze strony władz państwowych i 
kościelnych.
Inne niszczejące i kwalifikujące się do re
montu cerkwie znajdują się w miejscowoś
ciach: Huwniki, Chyrzynka, Malawa, Torki 
(dzwonnica z XVII—XVIII w. - bardzo cenna, 
wymagająca natychmiastowej interwencji 
konserwatorskiej), Krasice, Krzywcza 
(mieściła się tutaj niegdyś „składnica” ikon
- obecnie cerkiew niszczeje), Nowe Sady. 
Losy drewnianych cerkiewek dawnej Gali
cji unaoczniają, jak trudne były dla nich lata 
po drugiej wojnie światowej - lata pogardy 
dla przedwojennej kultury, pogardy dla reli- 
gii i pogardy dla człowieka. Przemiany 
świadomości społecznej - związane z poli
tycznymi zmianami zapoczątkowanymi w 
1980 r. - powinny obecnie, jak się wydaje,
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9 sił pozwoli na wykorzystanie wszystkich 
możliwości organizacyjno-finansowych. 
Ratujmy więc cerkiewki - nasze wspólne 
dziedzictwo!

Jan Kurek

4. Cerkiew z XVIII w. w Opace
5. Cmentarz w Opace
6. Cerkiew z XIX w. w Wielkich Oczach
7. Cerkiew z XVIII w. w Wólce Żmijewskiej
8. Cerkiew z XVI—XVII w. w Chotyńcu
9. Rejon penetrowany przez' grupę „Młodość i 
Zabytki"

(zdjęcia: Jan Kurek) 

sprzyjać zmianie stosunku do mniejszości 
narodowych w naszym kraju. Wydaje się 
także, że właśnie ludzie młryjzi - wolni od 

narodowych i religijnych uprzedzeń - 
mogą pomóc w przypomnieniu i przywró
ceniu galicyjskich cerkiewek szeroko poję
tej, wieloskładnikowej kulturze polskiej. Nie 
będzie to jednak możliwe bez wsparcia ze 
strony Ministerstwa Kultury i Sztuki, lokal
nych władz oraz Kościoła katolickiego. Wy- 
aaje się również, że wiele mogą tu także 
pomóc środowiska emigracyjne, szczegól
nie ukraińskie. Dopiero zjednoczenie tych

Przypisy
1. Inicjatywa ta mieści się w ogólnej formu
le działania, przyjętej na drugim krajowym 
spotkaniu grupy inicjatywnej postulującej 
utworzenie przy komitecie ds. młodzieży 
PKN ICOMOS grupy „Młodość i Zabytki" 
(zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 4, 1989). 
Została ona podjęta, pomimo że do dnia 
dzisiejszego prezydium PKN ICOMOS nie 
zajęło w tej sprawie żadnego stanowiska, 
co utrudnia realizację zamierzeń klubów re
gionalnych.
2. Dane historyczne dotyczące cerkwi za
czerpnięto w większości z opracowania Je
rzego Tura z Biura Dokumentacji Zabytków 
w Rzeszowie (maszynopis 1989 r.).
3. Nadzór konserwatorski sprawował Je
rzy Tur z Biura Dokumentacji Zabytków w 
Rzeszowie, a całością prac kierował dyplo
mant Wydziału Historii Sztuki KUL w Lubli
nie - Jarosław Giemza.
4. Inwentaryzację wykonali członkowie 
studenckiego koła naukowego „Budownic
two" z Wydziału Architektury w Krakowie 
pod kierunkiem autora.
5. Zob. T. Obmiński, O cerkwiach drewnia
nych Galicyi, [w:] Sprawozdania Komisji do 
Badań Historyi Sztuki w Polsce, t. IX, z. III i 
IV, wydawnictwo Akademii Umiejętności w 
Krakowie MCMXIV.
6. Opracowano na podstawie informacji 
BDZ w Rzeszowie oraz materiałów zebra
nych przez J. Giemzę.
7. We wnętrzu zachowało się wiele śla
dów, na podstawie których można było od
czytać historię obiektu. Ponieważ rozbiórka 
odbyła się bez wiedzy konserwatora, nie
możliwe było również przeprowadzenie ba
dań w jej trakcie.
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Polski
„witraż 
gabinetowy”
Witraże polskie jako przedmiot ba
dań nie cieszyły się dotychczas zbyt 
dużym zainteresowaniem. Polska, 
jako jeden z nielicznych krajów Eu
ropy, nie ma ani jednej monografii 
poświęconej całościowemu opraco
waniu historii witrażownictwa. Do tej 
pory ukazywały się sporadycznie ar
tykuły dotyczące stosunkowo do
brze rozpoznanych witraży średnio
wiecznych i secesyjnych. Najmniej 
wiadomo o witrażu nowożytnym, 
który stanowi ważne ogniwo w histo
rii witrażownictwa polskiego.

Jedną z najliczniejszych kategorii nowożyt
nych oszkleń stanowią tzw. witraże gabine
towe. Terminem tym określa się niewiel
kich rozmiarów witrażyk lub malowidło na 
szkle, osadzone przeważnie w oknie skom
ponowanym z bezbarwnych szybek o re
gularnych kształtach, oprawionych w ta
śmę ołowianą. Pojawienie się tego typu o- 
szkleń u schyłku średniowiecza wiąże się 
z postępem technologicznym w dziedzi
nie produkcji odbarwionego szkła tlenowe
go krzemianowo-potasowo-wapniowego, 
dzięki zastosowaniu w procesie produkcji 
tlenku manganu z jednej strony, a z drugiej 
- upowszechnieniu się na północ od Alp 
technologii produkcji farb emaliowych.
O wprowadzeniu otworów okiennych z u- 
życiem szkła odbarwionego, absorbujące
go w jednakowym stopniu widmo światła 
słonecznego, zadecydowały w dużej mie
rze postulaty estetyki renesansu i baroku 
preferujące oświetlenia naturalne, a także 
względy praktyczne. W tej sytuacji witraż 
wypełniający dotychczas cały otwór okien
ny zredukowany został do niewielkich roz
miarów i sprowadzony do ornamentalnej 
dominanty.
Witraże nowego typu pojawiły się pod ko
niec średniowiecza, ale upowszechniły się 
dopiero w. okresie renesansu i baroku. 
Spotykamy je w oszkleniach z XVI, XVII i 
początku XVIII w. Nie stanowią grupy jed
nolitej stylowo, różnią się między sobą for
mą i tematyką przedstawień. Duża jest tak
że rozpiętość poziomu artystycznego po
szczególnych obiektów - od zabytków wy
sokiej rangi (np. witraże w kościele parafial
nym w Szynwałdzie) do prac nieudolnych, 
urzekających jednak swoją naiwnością.
Witraże znajdujące się na terenie Polski 
przechowywane są głównie w muzeach; in 
situ zachowały się nielicznie. Największe 
kolekcje posiadają: Muzeum Narodowe w 
Krakowie (Oddział Czartoryskich, Gmach 
Główny), Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Muzeum Architektury i Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu, Muzeum Okręgowe w Jele
niej Górze i Muzeum Okręgowe w Toruniu. 
Muzea wrocławskie posiadają głównie 

zbiory witraży śląskich. Śląsk odłączony od 
Polski w XIV w. podlegał różnym wpływom, 
w XVI w. silnie związał się z witrażownic- 
twem z północnych Czech, w związku z 
czym witraże śląskie kształtowały się nieco 
odmiennie i w tym miejscu nie będą u- 
względnione.
Z terenu Polski za najwcześniejsze witraże 
gabinetowe, zachowujące jeszcze klasycz
ną technikę, uważa się dwa witrażyki heral
dyczne z około połowy XV w.: z herbem 
Starykoń (użyty wtórnie przez Mehoffera w 
kaplicy Szafrańców na Wawelu) oraz z her
bem Kościesza Piotra Chrząstkowskiego 
(obecnie w Muzeum Narodowym w Krako
wie). Formalnie należą one jeszcze do ok
resu gotyku, ale ich ikonografia i małe wy
miary są zapowiedzią procesów, które peł
ny wyraz znajdą u progu XVI w. Istotny jest 
ich świecki charakter i związek z osobami 
fundatorów, co jednak nie wyklucza hipote
zy Kazimierza Buczkowskiego i Witolda 
Skórczewskiego (w pracy Dawne szkła 
polskie), iż mogły one stanowić fragment 
części donacyjnej większego witraża. Uwa- 
oa ta zmusza do ostrożności w kwestii 

kwalifikacji tych zabytków do grupy witraży 
gabinetowych, zwłaszcza że przykładu ta
kiego dostarcza datowany na pierwszą po
łowę XV w. witrażyk ze świętym Grzego
rzem na tronie, zachowany w oknie prezbi
terium kościoła w Ruszczy pod Krako
wem.
Już bezspornie do omawianej grupy należą 
witraże gabinetowe z XVI w. o cechach re- 
nesansowo-manierystycznych, które w co
raz większym stopniu stają się malarstwem 
na szkle, zbliżając się swą formą do ma
larstwa sztalugowego dzięki mistrzowskie
mu posługiwaniu się lawowaniem i czarną 
graficzną kreską nadającą precyzję ryso
wanym szczegółom, a także poprzez prze
łamanie wewnętrznych ograniczeń, jakie 
dyktowała do tej pory ołowiana ramka, i 
zastosowanie niezależnej malarskiej kom
pozycji. W ciągu XVI w. postępował proces 
miniaturyzacji barwnego elementu w sto
sunku do wielkości tafli okiennej. Przyczy
niło się do tego zastosowanie około poło
wy XVI w. we Francji w małym witraży ku 
farb emaliowych, pozwalających na opra
cowanie dowolnie małych szczegółów wi-
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1. Witraż herbowy Zofii Kónigseck w kościele pa
rafialnym w Szynwatdzie
2. Krążek szklany z kościoła Mariackiego w Kra
kowie
3. Grawerowany krążek okienny w Muzeum Ar
chitektury we Wrocławiu
(zdjęcia: 1 - Tadeusz Chrzanowski, 2 - Kazimierz 

Buczkowski, 3 - Stanisław Klimek)

traża bez uciekania się do konieczności 
cięcia i montażu barwnego szkła. Technika 
ta wkrótce, bo już na przełomie XVI i XVII 
w., stała się niezwykle popularnym sposo
bem oszkleń w całej Europie. Nie bez zna
czenia była tu też estetyka tego okresu z 
upodobaniem do przygaszonych kolorów 
farb emaliowych, w przeciwieństwie do na
syconych, żywych kolorów uzyskiwanych 
w szkle barwionym w masie w witrażu kla
sycznym.
Do Polski technika emalii dotarła prawdo
podobnie przez Turyngię, Czechy, Śląsk a 
początki jej stosowania przypadają na 
czwartą ćwierć XVI w. Za najstarszy w Pols
ce przykład użycia emalii uchodzi witrażyk 
ze Zmartwychwstaniem z 1586 r. z miejsco
wości Gudniki (woj. olsztyńskie). Inne ze
stawione w porządku chronologicznym - 
to: witrażyk Adam i Ewa z 1587 r. (Muzeum 
Rzemiosła Artystycznego w Poznaniu); 
szybka z herbem Jerzego Radziwiłła z 1594 
r. (Muzeum Narodowe w Krakowie); dwa 
krążki szklane z kościoła Najświętszej Marii 
Panny na Burku w Tarnowie (obecnie w 
Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie) z wyo
brażeniem świętego Pawła i drugi ze świę
tym Krzysztofem z 1590 r.; szybka z her
bem Jana Branickiego z 1598 r. (Muzeum 
Narodowe w Krakowie); cztery witrażyki za
liczane do najpiękniejszych w Polsce z 
kościoła parafialnego w Szynwatdzie z her
bem Wazów, z herbem żony Laskiego Zofii 
Kónigseck, ze sceną Ukrzyżowania i ze 
sceną Chrztu w Jordanie z lat 1605-1607; 
witrażyk heraldyczny z herbem biskupa inf

lanckiego Ottona Schenkinga z około 1606 
r. (Muzeum Narodowe w Warszawie); witra
żyk heraldyczny z herbem Korab Marcina 
Laskowskiego z 1614 r. (Muzeum Narodo
we w Krakowie); witrażyk ze świętym Seba
stianem z 1620 r. (Muzeum Narodowe w 
Krakowie, Zbiory Czartoryskich); unikato
we w skali kraju malowane krążki zachowa
ne w pierwotnym oszkleniu w drewnianym 
kościółku w Miedzierzy z około 1620 r„ 
później w całości przeniesionego do Rad
kowie, z herbami fundatorów i scenkami 
religijnymi pomiędzy przejrzystymi, bez
barwnymi krążkami; witrażyk z herbem bis
kupa Andrzeja Trzebieckiegoz 1667 r. (Mu
zeum Narodowe w Krakowie); z króle
wskim herbem Jana Kazimierza z 1667 r. 
(Muzeum Narodowe w Warszawie); witra
żyki emaliowane z herbami królów i datami: 
Stanisława Leszczyńskiego z 1705 r. i Au
gusta II z 1715 i 1731 r. (Muzeum Narodowe 
w Krakowie). W wymienionych przykładach 
obok emalii wykorzystano tradycyjne spo
soby zdobienia szkła, stosowane od wie
ków, a więc czarnobrunatną farbę konturo
wą do nanoszenia szczegółów rysunku, la
serunkową żółcień uzyskiwaną z siarczków 
srebra, a także szkło powłokowe.
Około połowy XVII w. barwna dekoracja 
szybek okiennych została wyparta przez 
zdobienie monochromatyczne.
Na naszych ziemiach najwcześniejszymi 
przykładami tej techniki, znanej jako „en 
grisaille", są gdańskie szybki z personifika
cjami cnót z 1617 i 1640 r. oraz moralizator
skie scenki alegoryczne z 1704 i 1720 r„ a 
najpóźniejszym i zarazem ostatnim przykła
dem tego typu zdobienia jest zespół 27 
szybek z 1730 r., przedstawiających godła i 
nazwiska obywateli toruńskich, umieszczo
ne w sali królewskiej ratusza toruńskiego. 
Często ta jednotonowa malatura wzboga
cana była złotą ramką okalającą centralną 
kompozycję, namalowaną siarczkiem sre
bra.
W pierwszej połowie XVIII w. spotyka się 

oszklenia wykorzystujące technikę grawe
rowania i rytowania, stosowaną do zdobie
nia naczyń stołowych na początku XVII w. 
przez Caspra Lehmana, szlifierza kamieni 
szlachetnych na dworze cesarza Rudolfa 
II.
Kres barwnego zdobienia szkła i „witraży- 
ków gabinetowych" przyniosło rozpoczę
cie we Francji w 1687 r. przez Łukasza de 
Nehou produkcji bezbarwnych tafli szkla
nych lanych i walcowanych. Definitywnym 
krokiem na drodze do upowszechnienia tej 
nowej formy oszklenia było zastosowanie 
w 1710 r. tafli szklanych w kaplicy pałaco
wej w Wersalu. Wyparły one barwne zdo
bienia, które pojawiły się ponownie w Euro
pie dopiero około połowy XIX w.
W rozwoju polskiego szkła nowożytnego 
ogromną rolę odegrały dwa silne ośrodki 
handlu szkłem: Kraków i Gdańsk, które w 
XVI i XVII w. stały się miastami składowymi 
dla wyrobów szklanych produkowanych 
zarówno w kraju, jak i sprowadzanych zza 
granicy. Kraków zaopatrywał w szkło Mało- 
polskę i województwa ruskie, Gdańsk na
tomiast - Mazowsze, Kujawy, Wielkopol- 
skę a także Litwę, która nie miała własnego 
przemysłu szklarskiego. Taki podział tery
torialny pokrywał się z podziałem środowi
skowym: szlachecko-katolickim na połud
niu Polski i mieszczańsko-protestanckim 
na północy. Zachowane obiekty stanowią 
jedynie niewielką część tego, co wytwarza
no w XVI, XVII i XVIII w„ a o powszechności 
ich występowania można wyrobić sobie o- 
pinię na podstawie licznie zachowanych 
źródeł (inwentarze, rachunki hut, rejestry 
celne), statuty cechów szklarskich Warsza
wy, Krakowa, Poznania, Lwowa, a także na 
podstawie bogatej ikonografii przedmiotu. 
Wiedza na temat poruszanych tu zagad
nień jest nadal niepełna i wymaga uzupeł
nień tak w zakresie przeprowadzenia in
wentaryzacji, jak też zajęcia się problemami 
techniki i technologii.

Ewa Letkiewicz
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Batik
Długotrwałe sąsiedztwo z krajami Orientu 
obdarzyło nas w ubiegłych wiekach kierez- 
ją, delią, pasem kontuszowym, karabelą, 
jedwabnymi kobiercami broszowanymi zło
tem i srebrem. W orientalizacji staropol
skiego smaku największą rolę odegrały 
kraje Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Turcja 
i Persja, z którymi Polska utrzymywała bez
pośrednie stosunki. Do najnowszych po
wiązań polsko-orientalnych należą inspira
cje kulturą Indonezji, które najciekawsze 
rezultaty dały w dziedzinie sztuki użytkowej, 
a zwłaszcza w tkaninie dekoracyjnej lat 
dwudziestych. Początki zainteresowań 
sztuką Indonezji sięgają pierwszych lat o- 
becnego wieku, gdy grupa młodych arty
stów krakowskich zwróciła uwagę na jawaj- 
ską technikę batiku i przeprowadziła pier
wsze próby z zastosowaniem jej w dekora
cji tkanin oraz innych przedmiotów użytko
wych.
Batik jest metodą barwienia ochronnego 
tkanin, która narodziła się i została dopro
wadzona do największego rozkwitu na in
donezyjskiej wyspie Jawie. Technika ta 
przypomina metodę stosowaną w dekora
cji naszych pisanek: płynny wosk nakłada
ny jest na tkaninę w tych miejscach, które 
mają pozostać osłonięte podczas barwie
nia. Po zabarwieniu wosk zostaje usunięty, 
odsłaniając jasny wzór na ciemniejszym, 
barwnym tle. Jawajczycy za najcenniejsze 
uznają tkaniny zdobione drobnymi, niezwy
kle precyzyjnie rysowanymi motywami, któ
rych wykonanie zajmuje czasami nawet 
rok. Wielka koncentracja niezbędna do 
przeprowadzenia tej pracy sprawiła, że ko
biety z jawajskiej arystokracji uznają bati- 
kowanie za rodzaj psychoterapii, której ce
lem jest „ukojenie znękanej duszy”. Z tych 
samych powodów, jak również ze względu 
na nadprzyrodzone właściwości przypisy
wane niektórym z tych tkanin, wykonywa
nie batików uznawane jest na Jawie nie za 
dziedzinę rzemiosła artystycznego lub 
sprawność manualną, lecz za jeden z naj
bardziej wysublimowanych przejawów 
twórczości duchowej.
Bogate, niezwykle różnorodne ornamenty 
jawajskich tkanin służą nie tylko dekoracji. 
Zarówno motywy, jak i kolorystyka batików 
informują o pozycji społecznej i wieku 
właściciela, okolicy, z której pochodzi, a 
niektóre z wzorów pełnią nawet funkcje 
magiczne: przynoszą szczęście, odpędzają 
choroby, zapewniają płodność. W trosce o 
swoją potęgę władcy jawajscy wydali w u- 
biegłych wiekach kilka dekretów, w których 
zastrzegli użytek motywów o największej 
mocy wyłącznie dla siebie i swojej najbliż
szej rodziny.
Artyści europejscy zainteresowali się tą 
niezwykłą techniką w końcu XIX w., gdy w 
okresie secesji Europa po raz kolejny ule
gła fascynacji sztuką Dalekiego Wschodu 
szukając w niej nowych podniet i źródeł 
inspiracji. O ile w malarstwie tego okresu 
dominowały oddziaływania sztuki japoń
skiej, o tyle w sztuce użytkowej prym wiódł

batik. Pierwsze europejskie próby z batiko- 
waniem tkanin przeprowadzono około 
1890 r. w Holandii, gdzie ze względu na 
zależności kolonialne sztuka jawajska była 
dość dobrze znana. O wielkiej karierze, 
jaką w późniejszych latach zrobił batik w 
całej Europie, zadecydował fakt, że właści
wości tej techniki znakomicie odpowiadały 
tendencjom panującym w ówczesnej sztu
ce stosowanej, zwalczającej masowość i 
tandetę dominującą w rzemiośle artystycz
nym XIX w. Ręczne batikowanie ornamen
tów pozwalało otrzymywać przedmioty o 
wysokich wartościach estetycznych, nada

jąc każdemu z nich odrębny, niepowtarza
lny charakter, a orientalny rodowód tej 
techniki odpowiadał ówczesnemu zaintere
sowaniu egzotyką i niezwykłością. Nie
wątpliwie istotne znaczenie miały również 
podobieństwa między stylem tkanin jawaj
skich i ornamentyką secesji: płynne, swo
bodnie rysowane woskiem linie batiku 
zbieżne były z giętką, dynamiczną linią 
konturową dominującą w dekoracji sece
syjnej.
Polska przygoda z batikiem rozpoczęła się 
na początku obecnego stulecia w Krako
wie, gdy w 1903 r. znany grafik i malarz Jan
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Bukowski wykonał komplet mebli gabine
towych pokrytych aksamitem „ozdobionym 
na sposób pisanek”. Jawajska nazwa „ba
tik” nie była wówczas dostatecznie spopu
laryzowana w społeczeństwie polskim, dla
tego zastosowano odniesienie do pisanek, 
które lepiej wyjaśniało istotę tej techniki. W 
ciągu następnych kilku lat eksperymenty z 
batikiem podjęli inni twórcy, z których 
część założyła w 1913 r. stowarzyszenie 
„Warsztaty Krakowskie”, stanowiące polski

odpowiednik słynnych „Wiener Werkstat- 
te” i „Deutscher Werkbund". Do dziś za
chowało się w zbiorach Muzeum Narodo
wego w Krakowie kilka wczesnych batików, 
których autorami są Wojciech Jastrzębo
wski, Norbert Okotowicz oraz małżeństwo 
Zofia i Zygmunt Lorecowie. Tkaniny te 
świadczą o niezależnych poszukiwaniach 
prowadzonych przez poszczególnych arty
stów, których celem byto poznanie techno
logii barwienia oraz znalezienie środków

1. Secesyjny batik Wojciecha Jastrzębowskiego 
z 1913 r.
2. Batikowana wykładzina ścienna inspirowana 
wycinanką, wykonana przed 1925 r. przez zespół 
batikarski „Warsztatów Krakowskich"
3. Batikowany szal jedwabny, inspirowany kom
pozycją jawajskich tkanin kemben (Zofia Kogut, 
„Warsztaty Krakowskie" 1921 r.)
4. Batik kemben używany przez jawajskie kobiety 
do opasywania torsu (Jawa Północna XIX-XX 
w.)
5. Batikowana chusta wykonana przez Hannę 
Henneberg ok. 1925 r.
6. Batikowany szal z 1925 r. wykonany przez 
Annę Kokowską-Sztaudynger
7. Ceremonialna tkanina dodot, której środkowe 
pole symbolizuje „centrum wszechświata" (Jawa 
Środkowa, XIX-XX w.) 

wyrazu właściwych tej technice. Ornamen
tyka tych pierwszych polskich batików jest 
bardzo zróżnicowana, widoczne są w niej 
zarówno inspiracje sztuką secesji, jak i 
wzornictwem ludowych kilimów i koronek. 
Największe znaczenie dla sukcesów pol
skiego batiku miały jednakże nie próby po
dejmowane przez indywidualnych arty
stów, lecz tkaniny wykonywane zespołowo 
w pracowni batikarskiej działającej przy 
„Warsztatach Krakowskich”, kierowanej 
przez Antoniego Buszka. Autorkami tych 
prac były kilkunastoletnie dziewczęta, nie 
mające profesjonalnego przygotowania 
plastycznego, tworzące w sposób sponta
niczny, przez odwoływanie.się do własnej 
wyobraźni. Młode batikarki stworzyły tkani
ny o bardzo indywidualnym stylu, pełne 
świeżych rozwiązań i pomysłów plastycz
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nych. Do najbardziej uzdolnionych dziew
cząt z grupy Buszka należały siostry Zofia i 
Józefa Kogut, Irena Chrobak, Felicja Ko
ssowska, Franciszka Delkowska i Stanisła
wa Kaletówna. Ich właśnie tkaniny zadecy
dowały o wielkim, międzynarodowym suk
cesie polskiego batiku w latach dwudzie
stych. Batiki z „Warsztatów Krakowskich” 
pokazane zostały na licznych wystawach 
krajowych i zagranicznych, m.in. w Brukse
li, Hadze, Londynie i we Włoszech, prezen
tując sztukę nowej, odrodzonej Polski. Naj
większy sukces przyniósł jednak udział w 
Międzynarodowej Wystawie Sztuki Deko
racyjnej w Paryżu w 1925 r., gdzie polskie 
batiki zdobyły Grand Prix oraz kilka medali 
złotych i srebrnych, a krytycy zgodnie zali
czyli je do najciekawszych zjawisk w ów
czesnej tkaninie europejskiej.
Jakie byty źródła tak wielkiego uznania, ja
kim cieszyły się batiki polskie, zwłaszcza te 
wykonywane w „Warsztatach Krako
wskich”? Sądzę, że o sukcesie tym zade
cydował fakt, iż w przeciwieństwie do in

nych krajów Europy, artyści polscy potrak
towali tkaniny jawajskie jako pełnoprawną 
dziedzinę sztuki, dostrzegając w nich nie 
tylko niezwykłą technikę, lecz również cen
ne źródło inspiracji estetycznych. W wyniku 
adaptacji batiku do warunków polskich po
wstał oryginalny styl, który harmonijnie po
łączył dwa, pozornie odległe światy: zasa
dy estetyki jawajskiej oraz inspiracje pol
ską sztuką ludową, zwłaszcza malarstwem 
Zalipia. Ta niezwykła ornamentyka, znana 
powszechnie jako „styl jawajsko-krako- 
wski", szybko rozpowszechniła się w ca
łym kraju, decydując o unikatowym charak
terze polskich batików. W wyniku żmud
nych i długotrwałych eksperymentów pols
cy artyści stali się jednymi z najlepszych 
znawców tej techniki w Europie, zgłębiając 
tajniki precyzyjnego nanoszenia wosku 
oraz trwałego barwienia w niskich tempera
turach. Poznanie jawajskich pierwowzorów 
nie nastręczało większych trudności, po
nieważ w Krakowie w tym czasie znajdowa
ło się kilka kolekcji tych tkanin, przywiezio

nych z Jawy przez prowadzących tam ba
dania polskich przyrodników. Artyści kra
kowscy nie tylko znakomicie poznali, lecz 
również twórczo rozwinęli jawajską techni
kę, opracowując liczne receptury farbiar- 
skie dla nowych, nie stosowanych na Ja
wie barwników roślinnych. Jawajskie bati- 
karki, którym pokazałam fotografie polskich 
batików, nie mogły uwierzyć, że tak uroz
maicona gama kolorystyczna, znacznie bo
gatsza niż w tradycyjnych tkaninach jawaj
skich, została otrzymana przy użyciu barw
ników roślinnych, a nie anilinowych. Zdu
miała je również wielka sprawność tech
niczna polskich batikarek, których precy
zyjne rysunki woskiem dorównują najdos
konalszym osiągnięciom tej techniki na Ja
wie.
Sukcesy batików wykonywanych w „War
sztatach Krakowskich" w znacznym stop
niu przyczyniły się do spopularyzowania tej 
techniki na terenie całego kraju. W latach 
1920-1925 Polskę ogarnęła dosłowna „go
rączka” batikowania. Techniką tą zajmowali 
się zarówno zawodowi artyści, jak i rzesze 
amatorów, zakładano liczne pracownie wy
konujące batiki, organizowano kursy nau
czania tej techniki, wreszcie wydano kilka 
podręczników wyjaśniających zasady bati
kowania. W większych miastach Polski po
wstały sklepy i galerie, które specjalizowały 
się w sprzedaży zarówno batikowanych 
tkanin, jak również narzędzi, wosku oraz 
barwników stosowanych w tej technice.
Do upowszechnienia batiku przyczynił się 
również fakt, że pracownia batikarska 
„Warsztatów Krakowskich” chętnie przyj
mowała na praktykę początkujących ama-

8. Fragment batikowanej lawy z kompletu mebli 
do dworku w Wąchocicach (Maria Kuleszyna, ok. 
1925 r.)
9. Przykład zastosowania techniki batiku w cera
mice - wazon wykonany przez Władysława Ada
miaka i Zygmunta Błaszczyka w Krakowie, ok. 
1925 r.
10. Ogłoszenie z 1922 r.

(zdjęcia i reprod.: Maria Wrońska-Friend) 
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Lista
Światowego Dziedzictwa
Rozpoczynamy kilkunastoodcinkowy „serial” poświęco
ny prezentacji obiektów zabytkowych, które zostały wpi
sane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i 
Naturalnego UNESCO. Będą to wykazy obiektów z 
państw europejskich - sygnatariuszy „Konwencji w spra
wie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i natu
ralnego”, opatrzone bardzo krótką informacją encyklope
dyczną. Wybrane zabytki obdarzymy nieco szerszą infor
macją i materiałem ilustracyjnym. Wybór ten oparty zo
stanie na kryteriach czysto subiektywnych, co nie powin
no mieć żadnego znaczenia, bo przecież wszystkie o- 
biekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa mają 
niezaprzeczalne wartości uniwersalne, szkoda tylko że 
ich reprezentatywność dla dziedzictwa światowego jest 
ograniczona faktem, że Jedna trzecia społeczności mię
dzynarodowej nie przystąpiła jeszcze do „Konwencji”.

torów. Tutaj nauczyła się batikowania m.in. 
Magdalena Samozwaniec, która w później
szych latach założyła na „Kossakówce" 
własną pracownię batikarską. Autorką ory
ginalnych, pełnych orientalnych inspiracji 
batików była również Anna Kokowska- 
Sztaudynger, matka poety Jana Sztaudyn
gera. Zupełnie inny styl, pozbawiony ja
kichkolwiek wpływów pracowni Buszka lub 
zapożyczeń orientalnych, reprezentują bati- 
ki Hanny Henneberg - krakowskiej malarki 
i jednocześnie jednej z pierwszych pilotek 
polskich. Styl jej tkanin odzwierciedla ten
dencje dekoracyjne sztuki lat dwudzie
stych z prostymi, ostro prowadzonymi linia
mi i zgeometryzowanymi formami. Na wielu 
z jej batików pojawiają się liryczne sceny 
rodzajowe, przypominające ilustracje ze 
świata baśni.
Poza Krakowem batik zdobył największą 
popularność we Lwowie, Warszawie oraz w 
Zakopanem. Maria Kasprowiczowa, żona 
poety Jana, założyła w latach dwudziestych 
na „Harendzie” własną pracownię batików. 
Tkaniny te wykonywała zarówno ze wzglę
dów zarobkowych, uzupełniając nieregular
ne honoraria męża, jak również z myślą o 
dekoracji własnego domu. Jak wynika z jej 
wspomnień, w okresie tym batiki domino
wały w wystroju wnętrza „Harendy"; nieste
ty, zaledwie kilka z nich przetrwało do dzi
siejszych czasów.
Warto jeszcze wspomnieć, że w odróżnie
niu od Jawy, gdzie batikowane są tylko tka
niny, w Europie wprowadzono tę technikę 
do dekoracji również innych powierzchni: 
pergaminu, papieru, drewna, ceramiki, koś
ci słoniowej, metalu, a nawet piór. W Pols
ce, poza tkaninami, najczęściej batikowano 
drewno. Techniką tą ozdabiano niewielkie 
przedmioty użytkowe, jak talerze, pudełka, 
bomboniery i lichtarze, oraz całe komplety 
meblowe: ławy, szafy, kredensy, biurka, 
lampy itd. Piękny zestaw batikowanych 
mebli do dworku w Mąchocicach w Kiele- 
ckiem wykonała Maria Kuleszyna z War
szawy (meble te znajdują się obecnie w 
zbiorach Muzeum Wsi Kieleckiej).
Poza wymienionymi osobami, batikowa- 
niem zajmowały się szerokie rzesze amato
rów. Technika ta pozwalała na dużą swo
bodę w zakresie stosowanej dekoracji, a 
jednocześnie dawała autorowi poczucie, że 
wykonał on twórczą, unikatową pracę, na
wet jeśli nie wszystkie z batików zaliczyć 
można było do wybitnych osiągnięć arty
stycznych. I chociaż wykonywane w Euro
pie batiki straciły metafizyczne znaczenia, 
jakimi obdarzano te tkaniny na Jawie, być 
może również i u nas wiele osób pochylo
nych nad żmudnym nakładaniem wosku 
odkryło, że praca ta „koi znękaną duszę".

Marla Wrońska-Friend

W związku z przygotowywana pracą po
święconą polskiemu batikowi, autorka 
artykułu uprzejmie prosi osoby lub mu
zea posiadające batikowane obiekty o 
przesłanie informacji do redakcji „Spo
tkań z Zabytkami” (ewentualnie na adres 
autorki: maria Wrońska-Friend, 94-221 
Łódź, ul. Złotno 70, tel. 33-74-31).

Wielkie znaczenie dziedzictwa kulturo
wego każdego narodu jako świadec
twa jego tożsamości i historycznego 
rozwoju jest niepodważalne. Nie wol
no nam więc pozwolić, aby uległo ono 
degradacji lub - co gorsze - unices
twieniu. Oczywiste jest też zatem, że 
ocalałym zasobom należy się nie tylko 
respekt, ale także „czuła” i należycie 
zorganizowana opieka. Przy tym opie
ką szczególną - niezależnie od dzia
łań podejmowanych przez kraje, na te
renie których znajdują się zasoby kul
turowe - powinny zostać objęte wy
brane obiekty z całego świata, będące 
elementami dziedzictwa całej ludzkoś- 

' ci. W tym celu w 1972 r. Konferencja
Generalna UNESCO uchwaliła „Kon
wencję w sprawie ochrony światowe
go dziedzictwa kulturalnego i natural
nego”; „Konwencją” objęto również 
dziedzictwo naturalne, jako że środo
wisko przyrodnicze ma także swój u- 
dział w kształtowaniu świadomości 
kulturowej narodów. „Konwencja” u- 
stanowiła system współpracy i pomo
cy międzynarodowej poszczególnym 
państwom w ich wysiłkach na rzecz 
zachowania i identyfikacji zasobów 
dziedzictwa kulturalnego i naturalne
go. Jednocześnie jednak bardzo wy
raźnie zastrzegła, że obowiązek och
rony, konserwacji i przekazania 
przyszłym pokoleniom tych zasobów 

spoczywa przede wszystkim na pańs
twach, na których terytorium owe za
soby znajdują się.
„Konwencja” weszła w życie w 1975 r., 
po ratyfikowaniu jej przez dwudzieste 
państwo (Szwajcarię), co stanowiło 
warunek przy jej uchwalaniu; wśród 
pierwszej dwudziestki poza Szwajca
rią znalazły się jeszcze trzy państwa 
europejskie: Bułgaria, Jugosławia i 
Francja. Polska złożyła dokument raty
fikacyjny w 1976 r. Do końca 1989 r. 
podpisało „Konwencję" 112 państw. 
Realizacją postanowień „Konwencji” 
zajmuje się Komitet Dziedzictwa Świa

towego, który m.in. na podstawie 
wniosków przedstawionych przez 
państwa-strony „Konwencji" ustala, 
aktualizuje i rozpowszechnia Listę 
Światowego Dziedzictwa, stanowiącą 

wykaz dóbr dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego, uznanych za mające wy
jątkową wartość ogólnoświatową. W 
tym zakresie ściśle współpracuje z 
Międzynarodową Unią Ochrony Przy
rody i jej Zasobów (UICN), z Centrum 
ds. Konserwacji i Restauracji Dóbr 
Kultury (ICCROM) oraz z Międzynaro
dową Radą Ochrony Zabytków (ICO- 
MOS), organizacją powstałą w 1965 r. 
ze znaczącym udziałem specjalistów z 
Polski. Właśnie ICOMOS przygotowu
je dokumenty i wnioski o wpisanie wy
typowanych obiektów na Listę Świato
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wego Dziedzictwa, opracowuje ich o- 
ceny oraz wspólnie z Komitetem okre
śla kryteria decydujące o umieszcze
niu na Liście. Kryteria te są stale wery
fikowane i udoskonalane, a najistot
niejsze z nich - to autentyczność, re
prezentatywność i uniwersalny cha
rakter obiektu. ICOMOS prowadzi też 
kampanie mające na celu zaintereso
wanie opinii publicznej losem i sta
nem obiektów uznanych za elementy 
dziedzictwa ogólnoświatowego.
Warto też wiedzieć, że istnieje jeszcze 
Lista Światowego Dziedzictwa w Nie

bezpieczeństwie, na którą wpisywane 
są obiekty znajdujące się już na Liście 
Światowego Dziedzictwa, ale będące 

w stanie zagrożenia i ich ocalenie wy
maga jak najszybszego podjęcia prac. 
W grudniu 1989 r. na tę właśnie Listę 
została wpisana kopalnia soli w Wieli
czce, jako ósmy obiekt światowego 
dziedzictwa poważnie zagrożony i wy
magający natychmiastowej interwen
cji.
Środki na pomoc w ratowaniu dóbr 

umieszczonych na obu Listach po
chodzą z Funduszu Dziedzictwa Świa

towego, który tworzą obowiązkowe 
składki państw-sygnatariuszy „Kon
wencji”, wpłaty dobrowolne, darowiz
ny organizacji i osób prywatnych. Przy 
tym wpłatom tym nie mogą towarzy
szyć żadne warunki polityczne.
Do końca 1989 r. na Liście Światowe

go Dziedzictwa znalazły się 322 obiek
ty; znaczną większość wśród nich sta
nowią zabytki kultury, jest też kilka o- 
biektów „mieszanych”, tzn. reprezen
tujących jednocześnie wartości kultu
rowe i naturalne. Spośród wszystkich 
obiektów ponad sto znajduje się na 
terenie Europy i właśnie one będą 
przedstawiane w naszym „serialu".
Polskę na Liście Światowego Dzie

dzictwa reprezentuje pięć obiektów: 
zespół architektoniczno-urbanistycz
ny Krakowa (Stare Miasto z Wawelem, 
Kazimierz i Stradom), kopalnia soli w 
Wieliczce, Stare i Nowe Miasto w War
szawie, dawny obóz koncentracyjny w 
Oświęcimiu i Białowieski Park Naro
dowy. O wszystkich tych obiektach 
(prócz obozu w Oświęcimiu i Biało
wieskiego Parku Narodowego) pisali
śmy na łamach „Spotkań z Zabytka
mi" wielokrotnie (szczególnie w nume
rach: 2, 1983, 4, 1983, 1, 1985, 3-4, 
1985, 1,1990) i niewątpliwie będziemy 
do nich jeszcze wiele razy wracać, wo
bec czego nie uwzględnimy ich w tym 
cyklu.

Grecja
Jako pierwsze przedstawimy zabytki 
Grecji wpisane na Listę Światowego 

Dziedzictwa. Nieprzypadkowo na po
czątek wybraliśmy to państwo, Grecja 
jest przecież symbolem, kolebką eu
ropejskiej kultury i cywilizacji. Do 
„Konwencji w sprawie ochrony świa

towego dziedzictwa kulturalnego i na
turalnego” przystąpiła w 1981 r. i do
tychczas następujące obiekty tego 
kraju uznane zostały za spełniające 
warunki kwalifikujące je do zasobów 
kulturalnego dziedzictwa ogólnoświa

towego:

Ateny - Akropol. Wzgórze w centrum miasta z 
reliktami znakomitych budowli z czasów Perykle- 
sa, a także szczątkami obiektów z innych epok. 

Miejsce to zamieszkiwane było już w okresie 
neolitu. W II w. p.n.e. stanowiło gród warowny, a 
od VI w. p.n.e. - ośrodek kultu. Najznakomitsze 
budowle, prawdziwe klejnoty architektury świato
wej, powstały z inicjatywy Peryklesaw V w. p.n.e.: 
Partenon, Propyleje, Erechtejon, świątynia Ateny 

Nike; obiekty te w szczątkowej formie przetrwały 
do dzisiaj. W okresie rzymskim zespół Akropolu 
został nieznacznie rozbudowany. Później przyszły 
złe czasy dla tego miejsca i nastąpiła stopniowa 
dewastacja. W XIX w. podjęto na Akropolu prace 
archeologiczne i konserwatorskie, które konty
nuowane są i obecnie, a całe wzgórze stanowi 
zespół muzealny.
Delfy. Zapoczątkowane w XIX w. badania ar
cheologiczne odsłoniły tu starożytne miejsce kul
tu - święty okręg Apollina z reliktami budowli z VI 

w. p.n.e. (w centrum okręgu znajdowała się wielka 
świątynia Apollina, w której siedziała pytla) oraz 
sanktuarium Ateny, a także m.in. gimnazjon z IV 
w. p.n.e, stadion, teatr.

Bassai - świątynia Apollina Epikuriosa. Jest 
dziełem twórcy ateńskiego Partenonu - iktinosa, 

powstała ok. 420 r. p.n.e. i stanowiła pierwszą 
dorycką świątynię na Peloponezie, w której wpro
wadzono oprócz doryckiego porządki joński i ko- 
ryncki. Należy do najlepiej zachowanych antycz
nych świątyń greckich.
Epidauros. Od VI w. p.n.e. było to uzdrowisko, 
ośrodek kultu boga zdrowia Asklepiosa. Wyko
paliska archeologiczne podjęte w XIX w. odkryły 
ruiny dawnych budowli: m.in. tolosu z niezwykłym 
bogactwem motywów dekoracyjnych (IV w. 
p.n.e.), stadionu oraz znakomicie zachowanego 
teatru z ok. 330 r. p.n.e. - dzieła Polikleta Młod
szego z Argos (obecnie odbywają się tu przed
stawienia teatralne pod nazwą Festiwal w Epi
dauros).
Góra Athos - zespół klasztorny. W niezwykłej 

scenerii krajobrazowej funkcjonuje tu od czasów 
bizantyjskiego średniowiecza 20 klasztorów. 
Pierwszy z nich - Wielka Ławra - zbudowany 
został około 1000 r, ostatni - Św. Dionizeg“o - w 

latach 1375-1385. We wnętrzach klasztorów znaj

dują się bardzo cenne dzieła sztuki: freski, obra
zy, sprzęt liturgiczny, zabytki piśmiennictwa.
Meteora - zespół klasztorny. Podobnie jak 

poprzednie, malowniczo położone klasztory po
wstałe w XIV w. w okresie inwazji serbskiej na 
państwo bizantyjskie. Do czasów obecnych prze
trwało tylko kilka, pierwotnie było ich 24.
Saloniki - zabytki wczesnochrześcijańskie i 
bizantyjskie. Zachowały się tu budowle z czasów 

rzymskich: Luk Galeriusza zbudowany w 303 r. 
oraz fragment zespołu reprezentacyjnych obie
któw i pomników z czasów Dioklecjana; mauzo
leum Galeriusza (III-IV w.) w V w. zamieniono na 
kościół Św. Jerzego (obecnie muzeum sztuki bi

zantyjskiej). Przetrwało też wiele cerkwi, w któ
rych znajdują się freski i mozaiki, będące wspa
niałymi dziełami sztuki bizantyjskiej.
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święty okręg Zeusa - Altis. Tutaj w 776 
r. p.n.e. odbyty się pierwsze igrzyska, 
które stanowiły nie tylko spektakl 
sportowy, ale także - a właściwie 
przede wszystkim - religijny i kultura
lny. Przybywali tu z bardzo odległych 
nawet stron pielgrzymi z darami, za
wodnicy, honorowi goście, kupcy, ar
tyści. W ciągu stuleci sanktuarium za
budowane zostało licznymi budowla
mi, pomnikami wznoszonymi ku czci 
bogów i posągami zwycięzców olim
pijskich. Niektóre budowle w kolej
nych okresach były przebudowywane

1. Rozmieszczenie obiektów wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa na terenie Grecji
2. Sanktuarium Zeusa w Olimpii, rekonstrukcja 
lokalizacji obiektów wymienionych w artykule: 1 - 
Pelopejon, 2 - Herajon, 3 - Prytanejon, 4 - Taras 
skarbców, 5 - świątynia Zeusa, 6 - pracownia 
Fidiasza, 7 - Heroon, 8 - Metroon, 9 - Stadion, 10 
-Filipejon, 11 - portyk Echo, 12 - Leonidajon, 13 
- palestra, 14 - gimnazjon
3. Pozostałości Herajonu w olimpijskim sanktua
rium

Rodos. Miasto w północno-wschodniej części 

wyspy o tej samej nazwie. Zachowało się wiele 
cennych zabytków średniowiecznych z 200-lel- 
niego okresu panowania w mieście joannitów: 
obwarowania z XV-XVI w., kościoły, pałac wiel
kich mistrzów (XIV w.), pałac kasztelański (XV-XVI 
w.), szpital joannitów (XV w.), rycerskie zajazdy. 
Mistra. Powstała u podnóża zamku zbudowa
nego w 1249 r. i stanowi bardzo wartościowy ze
spół architektoniczny zabytków średniowiecz
nych. Do czasów obecnych zachowała się zabu
dowa dzielnicy dolnomiejskiej i górnego miasta, 
przetrwały też zabudowania wielu klasztorów 

(m.in. klasztoru Panatanassa i Brontochion, ozdo
bione znakomitymi póżnobizantyjskimi freskami), 

cerkwie, domy mieszkalne.

Olimpia - temu miejscu (zgodnie z 
zapowiedzią we wstępie do cyklu pre
zentacji) poświęcimy nieco więcej u- 
wagi.
Była to rajska dolina u podnóża Góry 
Kronosa, użyźniana wodami rzek Alfe- 
josu i Kladeosu, położona w północ
no-zachodniej części Peloponezu, 
miejsce pielgrzymek starożytnych 
Greków. Tutaj znajdowało się sank
tuarium Matki Bogów - Gai, a później 

i rozbudowywane, teren sanktuarium 
powiększał się; największy rozkwit o- 
siągnęło w V i IV w. p.n.e. Przyszły jed
nak lata upadku. W 260 r. Olimpia 
splądrowana została przez najazd bar
barzyńskich Erulów, a w 393 r. po o- 
głoszeniu dekretu Teodozjusza I zaka
zującego kultu pogańskich bogów od
były się ostatnie igrzyska. Potem de
kret Teodozjusza II (426 r.) nakazujący 
zburzenie świątyń pogańskich zamie
nił Olimpię w ruinę, ostatecznego spu
stoszenia dopełniły silne trzęsienia 
ziemi, aż w końcu cały teren pokryty
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został grubą warstwą mułu rzeczne
go.
Dla współczesnych Olimpię odkryli ar
cheolodzy, którzy już na początku XIX 
w. podjęli w tym miejscu prace wyko
paliskowe. Prace te przez kolejne eki
py badaczy kontynuowane są do dziś 
i dzięki temu możemy oglądać na tere
nie dawnego sanktuarium relikty wielu 
budowli, a w miejscowym muzeum - 
odkopane przez archeologów wspa
niałe rzeźby, posągi, detale architekto
niczne. Wszystkie te zabytki umożliwi
ły ponadto dokonanie teoretycznej re
konstrukcji całego sanktuarium i od
tworzenie jego historii.
Najbardziej znaczącą budowlą sank
tuarium, aczkolwiek nie najwcześniej
szą, była świątynia Zeusa - najwięk
sza świątynia na Peloponezie (64 x 
27,68 m). Powstała w latach 468-456 
p.n.e. jako dzieło architekta Libona z 
Elidy. Na podstawie wykopalisk od
tworzony został jej wygląd pierwotny. 
Jest przykładem architektury doryckiej 
(6x13 kolumn), o przejrzystych i suro
wych proporcjach, jednorodnej struk
turze oraz ścisłej symetrii. Gdybyśmy 
podzielili budowlę wzdłuż osi lub po 
przekątnej, otrzymalibyśmy prawie i- 
dentyczne części. Zbudowana została 
z miejscowego wapienia, natomiast 
wystrój rzeźbiarski wykonano z mar
muru. Główne elementy tego wystroju 
- to metopy (płyty na fryzie belkowa
nia) w fasadach wschodniej i zachod
niej dekorowane płaskorzeźbami, 
zdobienia szczytu i narożników fronto
nów (akroteriony) i przede wszystkim 
przyczółki - wschodni i zachodni, wy
pełnione rzeźbiarskimi kompozycjami 
o tematyce mitologicznej. Na przyczół
ku wschodnim znajdowała się scena 
oczekiwania na wyścig wozów króla 
Elidy Ojnomaosa i przybysza Pelopsa, 
starającego się o rękę córki króla, na 
przyczółku zachodnim - scena walki 
pomiędzy Grekami i centaurami. Oby
dwa przyczółki charakteryzowało cał
kowite przeciwieństwo nastroju przed
stawionych scen: spokój ukazany na 
przyczółku wschodnim i napięcie wal
ki na przyczółku zachodnim. Twórca 
całości dekoracji rzeźbiarskiej świąty
ni - nazywany Mistrzem Olimpii - u- 
chodzi za jednego z najwybitniejszych 
artystów greckich pierwszej połowy V

w. p.n.e. We wnętrzu świątyni znajdo
wał się olbrzymi posąg siedzącego na 
tronie Zeusa, wykonany w tzw. techni
ce chryzelefantynowej (drewniany 
szkielet posągu obłożony cienkimi ar
kuszami złota i płytkami z kości sło
niowej) przez Fidiasza - największego 
greckiego rzeźbiarza okresu klasycz
nego. To niezwykłe dzieło (przez sta
rożytnych Greków uznane za jeden z 
siedmiu cudów świata) ustawione zo
stało w świątyni ok. 20 lat po jej zbu
dowaniu i wypełniało całkowitą wyso
kość i szerokość nawy; o jego ogro
mie świadczą zachowane do dziś śla
dy jego piedestału o wymiarach ok. 7 
x 10 m. Po wydaniu przez Teodozjusza 
I edyktu zabraniającego obrzędów po
gańskich posąg został wywieziony do 
Bizancjum i tam spłonął.
Do naszych czasów świątynia Zeusa 
przetrwała jako całkowita ruina, ale jej 
wysoka podbudowa (3 m ponad po
ziom sanktuarium) ze zwalonymi blo
kami ścian i kapitelami ogromnych ko

lumn powoduje, że jeszcze dziś stano
wi dominujący element całego zespo
łu.
Pozostałe obiekty sanktuarium - to 
m.in.:

- Pelopejon (mogiła Pelopsa usytuo
wana w centrum sanktuarium, pocho
dzi z ok. 1100 r. p.n.e., w VI i V w. p.n.e. 
została przebudowana; zachowała się 
do chwili obecnej).
- Herajon (świątynia poświęcona He
rze i Zeusowi,, zbudowana na pocz. VII 
w. p.n.e., w porządku doryckim, ucho
dzi za jedną z najstarszych świątyń 
greckich, zachowały się skromne po
zostałości).
- Prytanejon (budynek służący naj
wyższym urzędnikom, zbudowany w 

VI w. p.n.e.).
- Taras skarbców (były to świątynki 
mieszczące ofiary składane Zeusowi 
przez miasta-państwa, powstały w VI 
w. p.n.e., przetrwały tylko ich części 

przyziemne).
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4. Plan świątyni Zeusa
5.6.7. Elementy dekoracji rzeźbiarskiej świątyni 
Zeusa: głowa Dejdamei na przyczółku zachod
nim (5), na tym samym przyczółku rzeźba Apolla 
(6), fragment metopy (7)

(reprod.: Emanuela Cissowska; 
rys.: Bolesław Kobielski)

- Pracownia Fidiasza (została wybu
dowana po ukończeniu świątyni Zeu

sa, w niej wykonał artysta posąg Zeu
sa).
- Heroon (budowla na planie okrąg
łym, zbudowana prawdopodobnie w V 

w. p.n.e., przypuszczalnie służyła jako 
miejsce kultu, a w epoce klasycznej 
jako kąpielisko; zachowały się ślady 
tej budowli).
- Metroon (świątynia matki bogów, 
wzniesiona w IV w. p.n.e., zachowało 
się przyziemie).
- Stadion (pierwotnie znajdował się w 
innym miejscu - naprzeciw Pelopejo- 
nu, później był kilkakrotnie przesuwa
ny na wschód, obecnie widoczny po 
odkopaniu przez archeologów pocho
dzi z V w. p.n.e.; mógł pomieścić ok. 
45 tys. widzów, miał ziemne siedzenia 
i bieżnię ponad 200 m długości).
- Filipejon (marmurowa rotunda 
wzniesiona po bitwie pod Cheroneą w 

338 r. p.n.e., wewnątrz pomnik dynastii 
macedońskiej wyrzeźbiony przez Leo- 
charesa).

- Portyk Echo (budowla powstała w 
IV w. p.n.e., otwarta na sanktuarium 
kolumnadą, wewnątrz - rząd kolumn, a 
za nimi małe pomieszczenia, odbywa
ły się tu prawdopodobnie konkursy 
heroldów; zasłynął jako miejsce o 
znakomitej akustyce).

- Leonidajon („zajazd” wybudowany 
ok. 330 r. p.n.e. przez arch. Leonidasa 
z Nakoś, służył do zakwaterowania at
letów, gości i pielgrzymów).

- Palestra (zbudowana w III w. p.n.e., 
służyła do ćwiczeń atletów, w środku - 

dziedziniec otoczony kolumnowym 
portykiem, głębiej pomieszczenia po
mocnicze, została częściowo zrekon

struowana).
- Gimnazjon (wybudowany w II w. 
p.n.e., służył do ćwiczeń biegów, rzu

tów oszczepem i dyskiem, dziedziniec 
otoczony był czterema portykami; za
chowały się w złym stanie pozostałoś- 

ci)
Lidia Bruszewska

W tekście wykorzystano: J. A. Szczepański, Grecja. War
szawa 1978: M. L. Brenhard. Olimpia, Warszawa 1979.

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE „FORTRON” 
istniejące od 1985 r. poleca renowację i konserwację:
• mebli stylowych,
• drewnianych elementów wystroju wnętrz. 
Wykonujemy opracowania konserwatorskie. 
Zatrudniamy doświadczonych fachowców.
Stosujemy wysokiej jakości naturalne materiały. 
Krótkie terminy realizacji.
Nasz adres: P.Z. „Fortran” 93-526 Łódź, Beskidzka 45. 
Telefon: 34-80-41
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W 1790 r. Melchior Korwin Szymanowski ofiarował miastu część 
swego gruntu na urządzenie cmentarza. W bieżącym roku mija 200 
lat od tego wydarzenia i w związku z tym odbyły się w Warszawie 
obchody tej rocznicy. Ich inicjatorem był redaktor Jerzy Waldorff, 
przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powąz
kami. Uroczystości rozpoczęły się w maju pontyfikalną mszą św. w 
cmentarnym kościele Św. Karola Boromeusza, zwiedzaniem najcen

niejszych i odnowionych nagrobków oraz otwarciem wystawy „200 
lat Powązek” w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy. W czerwcu 
odbył się koncert w Filharmonii Narodowej (oratorium Józefa Elsne
ra „Męka Chrystusa Pana”). W październiku z kolei trwała sesja nau

kowa na temat walorów historycznych i estetycznych zabytkowych 
nagrobków, a obchody zakończyła doroczna kwesta na początku 
listopada. Ukazały się różne wydawnictwa, m.in. Za bramą wielkiej 
ciszy J. Waldorffa ze wspaniałymi zdjęciami nagrobków i Antologia 
prozy i poezji Powązek B. Olszewskiej, H. Szwankowskiej i J. Wal
dorffa.

Dla naszej AKCJI CMENTARZE najistotniejsze jest odnowienie 
przez 16 lat działalności Społecznego Komitetu ponad 700 nagrob
ków i pozyskanie dla tych działań wielu instytucji i osób doceniają
cych narodowe i artystyczne wartości Powązek.

PRZYPOMINAMY
Fundacja PRO AUXILIO Popularyzacji Ochrony i Inicjatyw 

Ratowania Zabytków ma już konto: PBK III O/Warszawa nr 
370015-971658-132-3. Nie posiadamy zakładów produkcyj
nych ani spółek, dysponujemy natomiast wiarą, że nie pozo

staniemy sami - oczekujemy więc na sponsorów krajowych i 

zagranicznych. Jednym z celów Fundacji jest utrzymanie 

„Spotkań z Zabytkami” na rynku wydawniczym, aby mogły 

m.in. realizować zadania Fundacji. Mamy nadzieję, że hoj

ność sponsorów - którym na życzenie zapewniamy bezpłat

ną reklamę w naszym piśmie oraz wpis na Listę Ofiarodaw

ców Fundacji - spowoduje powrót „Spotkań" do poprzed

niej objętości i nakładu, do zdjęć kolorowych wewnątrz pi

sma, do dobrego papieru i kartonu, jednym słowem do... 

Europy. Z odpowiedzi Czytelników na naszą ankietę związa

ną z wydaniem pięćdziesiątego numeru pisma wynika, że 

chętnie widzieliby „Spotkania" w edycji obcojęzycznej jako 

formę promocji ochrony polskich zabytków za granicą - i ten 

krok uzależniony jest od funduszy.

■ DOBRO KULTURY POLSKIEJ
■ RATOWANIE NARODOWYCH PAMIĄTEK I TRA

DYCJI
■ ROZWÓJ „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”

- to podstawowe zadania Fundacji PRO AUXILIO.

Zarząd Fundacji mieści się w siedzibie redakcji „Spotkań z Zabytka
mi”: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 17, tel. 27-64- 
77.

REMEMBER
The PRO AUXILIO Foundation for the Popularization of His

torical Monument Protection and Rescue Initiatives has its 

bank account already: PBK III O/Warszawa nr 370015- 
971658-132-3. We have no production establishments or 
companies, but we do have faith that we shall not be alone - 

we await domestic and foreign sponsors. One of the aims of 

the Foundation is to keep „Encounters with Monuments” on 

the publishing market so that it can help in carrying out the 

Foundation's tasks. We hope that the generosity of sponsors

- for whom we provide gratuitous advertising in our magazi

ne on request and whom we enter on the list of the Founda
tion’s Contributors - will make it possible for „Encounters" to 

return to its former volume and circulation, the colour photo

graphs inside, the good-quality paper and cardboard, in a 

word - to... Europe. From our Readers’ answers to our ques

tionnaire concerning the publication of the fiftieth issue of the 

magazine, it appears that they would be glad to see „En

counters” in a foreign-language version, as a form of promo

ting the protection of the Polish historical monuments a- 

broad - and this step depends on funds.

■ THE BENEFIT OF POLISH CULTURE
■ THE RESCUE OF NATIONAL MEMENTOES AND 

TRADITIONS
■ THE DEVELOPMENT OF „ENCOUNTERS WITH 

MONUMENTS”
- are the basic aims of the PRO AUXILIO Foundation.
The managing board of the Foundation is located in the editorial 
office of „Encounters with Monuments”: 00-052 Warszawa, ul. Mazo
wiecka 11, 2nd floor, room 17, tel. 27-64-77.
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Kraków 
i Bardiów
Poszukiwanie związków pomiędzy 
wyrobami w Polsce a dziełami spoza 
jej granic ma ogromne znaczenie, 
bowiem pozwala na ustalenie różne
go rodzaju wzajemnych wpływów 
Przykładem mogą tu służyć związki 
zachodzące między dwiema chrzciel
nicami. W Krakowie zachowało się 
pięć gotyckich chrzcielnic odlanych 
z brązu. Najokazalsza z nich dotrwała 
w kościele Św. Krzyża, a jak świad

czy napis, wykonał ją w 1423 r. Jan 
Freudenthal według modelu mistrza 
Jakuba. Warto przytoczyć napis na 
chrzcielnicy, wykonany piękną minu- 
skułą: „ad millesimo ccccxx die s. 
avgvstini hoc opv s inchoatvm est 
per iohannem fredenthal, compa- 
ratvm est per magistrvmiacobvm - 
iohannes qvidem captisavit aqva, 
vos avtem baptisa mini in spiritv 
sancto amen”.
Czarę naczynia zdobią płaskorzeźby 
przedstawiające: Zwiastowanie,

Chrystusa Ukrzyżowanego, Adama i 
Ewę, śś. Barbarę, Katarzynę, Dorotę 
(?), Agatę (?), Macieja, Tomasza, Je
rzego, Piotra i Pawła oraz godło du- 
chaków. Podstawa, w odniesieniu do 
której sugerowano, że odlano ją z 
brązu i pochodzi z czasów gotyku, w 
rzeczywistości jest neogotycka i od
lano ją z żelaza. Jaka była pierwotnie 
- okaże się w dalszym ciągu artyku
łu. Bliźniaczy bowiem zabytek odnaj

dujemy - o czym wspomniał już T. 
Szydłowski, a co uległo zapomnieniu 
- w kościele parafialnym w Bardio- 
wie. Tamtejsza chrzcielnica ma czarę 
opatrzoną minuskułową inskrypcją 
(„iohanne baptizavit in aqva nos av
tem baptizamvs in nomine domini 
amen + hilt got maria + vero famen") 
oraz mniejszą niż w wypadku 
chrzcielnicy w Krakowie liczbą 
przedstawień: Zwiastowanie, śś. Je-

1.2. Chrzcielnica z 1423 r. w kościele 
św. Krzyża w Krakowie (1) i detal tej 
samej chrzcielnicy (2) 

rzy, Barbara, Piotr, Paweł, Adam i 
Ewa. Wstępne badania wskazują (np. 
w odniesieniu do Zwiastowania czy 
wyobrażenia św. Jerzego walczące
go ze smokiem, św. Katarzyny), że w 
obu wypadkach posłużono się tymi

PRACOWNIA 
WITRAŻY
ADAM MARIAN 
GOŁEMBOWSKI 
mistrz rzemiosł artystycznych
POZNAŃ, ul. KRAŃCOWA 6, 
tel. 324-758

WYKONUJE:
• renowacje
i rekonstrukcje 
witraży zabytkowych,
• kopie dawnych 
witraży,
• nowe witraże 
wg własnych
i powierzonych 
projektów,
• oszklenia 
artystyczne,
• plafony 
witrażowe.

JEŚLI REKLAMA 
TO U NAS!!!

• rzetelna
• SKUTECZNA
• tania

Wyniki sondażu wśród Czytelników:

■ ZA REKLAMAMI I OGŁOSZENIAMI W PI
ŚMIE 96%

■ ZA REKLAMAMI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN 
97,5%

■ W ZAMIESZCZANE U NAS REKLAMY 
WIERZY 100%!!!

Reklamujemy wszystko: od zabytków po 
komputery!

Szczegółowe informacje na s. 55
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samymi wzorami. Niestety, w ostat
nio wydanej książce Zsuzsy Lovag o 
średniowiecznej sztuce odlewniczej 
na Węgrzech chrzcielnicę tę datowa
no bardzo ogólnie na początek XV' 
w., zaś w literaturze przedmiotu brak 

jakiejkolwiek wzmianki o polskim za
bytku. Cóż mogą oznaczać te bliskie 
związki pomiędzy obu chrzcielnica
mi?
W Krakowie pracowało dwóch Freu- 
denthalów - Jan i Piotr. Jan, jako 

3.4. Chrzcielnica z kościota parafial
nego w Bardiowie (3) i jej fragment z 
przedstawieniem walki św. Jerzego 
ze smokiem (4)
(zdjęcia: 1 - Grzegorz Kumorowicz,

2 - Jerzy Langda; 
rys.: Elżbieta Samek)

rusznikarz i ludwisarz, przyjął prawo 
miejskie w 1412 r. Jego odlewnia 
mieściła się przy obecnej ul. Posel
skiej. Wykonywano tam sporo dzwo
nów nie tylko dla Krakowa, ale i dla 
pobliskich kościołów. Najokazalszy, 
tzw. półzygmunt, pochodzący z 1438 
r. zachował się w kościele Mariackim 
w Krakowie. Z osobą Freudenthala 
wiąże się też dzwony: w katedrze na 
Wawelu (dwa), w kościele Norberta
nek w Krakowie, w Polance Zgłębie
niu i w Boguchwale.

Związki pomiędzy chrzcielnicą w 
Krakowie a bardiowskim naczyniem 
wskazują, że jeśli nawet nie zostało 
ono wykonane w Krakowie, to mogły 
tu być wykonane formy odlewnicze, 

co wydaje się najbardziej prawdopo
dobne. Należy żałować, że polskie 
odlewnictwo nie ma dotychczas no
woczesnego opracowania, bowiem 
jest to dziedzina szczególnie intere
sująca, zwłaszcza w aspekcie jej re
lacji z innymi ośrodkami ludwisars- 
twa czy konwisarstwa

Jan Samek

Literatura
1. A. Bochnak, J. Pagaczewski, 
Polskie rzemiosło artystyczne 
wieków średnich, Kraków 1959, 
s. 202, il. 153.
2. F. Kiryk, Cechowe rzemiosło 
metalowe, zarys dziejów do 
1939 r„ Kraków 1972, s. 204.
3. Z. Lovag, Mittelalterliche 
Brandamit, Budapest 1979, s. 
40, il. 40, 41.
4. J. Samek, Polskie rzemiosło 
artystyczne, średniowiecze (w 
druku).
5. T. Szydłowski, Dzwony staro
dawne, przed 1600 r. na obsza
rze byłej Galicji, Kraków 1922, s. 
18.

Pierwszy 
polski 
odkurzacz
Ciągle jeszcze nasza wiedza na te
mat rozwoju i osiągnięć polskiego 
przemysłu oraz rzemiosła w okresie 
międzywojennego dwudziestolecia 
jest niepełna. Warto więc wykorzy

stać każdą okazję, aby ją wzbogacić 
najmniejszym nawet przyczynkiem. 
Niedawno odnalazłem krótką notat
kę, którą sporządziłem wiele lat 
temu, po rozmowie z żyjącym jesz
cze wówczas przedstawicielem po
kolenia ludzi czynnych przed wojną 
w dziedzinie produkcji sprzętu elek
trycznego. Z rozmowy tej dowiedzia
łem się, że pierwszy w Polsce odku
rzacz elektryczny o nazwie „Pro
gress" został skonstruowany w 1926 

r. w fabryce Józefa Józefowskiego w 
•Warszawie. Podczas tejże rozmowy 
miałem też możliwość obejrzenia 
nieco zdekompletowanego egzemp
larza owego odkurzacza. Wykonałem 
nawet wówczas jego zdjęcia (repro
dukujemy je obok).
Firma Józefa Józefowskiego mieści
ła się przy ul. Mokotowskiej 31 w 
Warszawie, sama zaś fabryka znaj
dowała się przy ul. Skolimowskiej 5. 
W fabryce tej produkowano zresztą 

nie tylko odkurzacze, lecz także fro
terki elektryczne oraz suszarki do 
rąk. Urządzenia te uzyskały wiele na
gród i wyróżnień na rozmaitych wy
stawach krajowych, m.in. odkurzacz 
został odznaczony pierwszą nagrodą 
w dniu 28 VII11926 r. na pierwszej o- 
gólnokrajowej wystawie urządzonej 
pod hasłem „Mieszkanie i jego kultu
ra". W okresie od 1926 do wybuchu 
wojny w 1939 r. fabryka Józefa Józe
fowskiego wyprodukowała łącznie o- 
koło 70 tys. odkurzaczy i froterek. 
Natomiast produkcja opracowanej w 
latach 1928-1929 suszarki do rąk 
wyniosła do 1939 r. zaledwie około 
300 sztuk. Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę fakt, że urządzenie to nie sta
nowiło przecież przedmiotu po
wszechnego użytku i nie było prze
znaczone do instalowania w mie
szkaniach. Zakładano je tylko w u- 
mywalniach odwiedzanych przez 
liczną publiczność, a więc w restau
racjach czy kawiarniach.
Z powyższego wynika, że już w la
tach dwudziestych naszego stulecia 
mogliśmy pochwalić się nowoczes
ną produkcją, która w tamtych cza
sach wnosiła w życie codzienne po
stęp techniczny.

Ryszard Kreyser

1. Pierwszy polski odkurzacz elek
tryczny firmy Józefa Józefowskiego z 
1926 r.
2. Elektryczna suszarka do rąk pro
dukcji polskiej z 1929 r.
(zdjęcia: Ryszard Kreyser)
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Zabytki 
na plakatach
Obecna sytuacja społeczno-ekono
miczna nie sprzyja zainteresowaniu 
sprawami kultury, w tym i ochrony 
zabytków. Tym większe słowa uzna
nia należą się Warszawskiemu 0- 
środkowi Kultury (WOK), organizato
rowi X Biennale Plastyki Nieprofesjo
nalnej, który jednym z pięciu tema-

1. Plakat Marii Stojanowskiej - I na
groda na wystawie twórców z War
szawy
2. Plakat Teresy Gierachy z Piastowa 
- I nagroda na wystawie twórców z 
woj. warszawskiego

(zdjęcia: Jacek Marczuk)

tów prac ustanowił właśnie hasto: 
CHROŃMY ZABYTKI, realizowane w 
formie plakatu.
W jubileuszowym przeglądzie twór
czości amatorskiej brali udział repre
zentanci Warszawy i woj. warsza
wskiego. W maju i czerwcu br. WOK 
przygotował dwie wystawy nadesła
nych prac (najlepszym przyznano 
nagrody i wyróżnienia). Na wystawie 
twórców z Warszawy znalazło się 11 
plakatów o tematyce ochrony zabyt
ków. Komisja kwalifikacyjna, w której 
uczestniczyły artystki-plastyczki ,i 
przedstawicielka redakcji „Spotkań z 
Zabytkami", przyznała pierwsze 
miejsce plakatowi Marii Stojano
wskiej (otwarta trumna ukazuje ruiny 
zabytkowej budowli), pracy tejże au
torki również jedno wyróżnienie 
(świątynia pod szklanym kloszem, 
który chroni ją przed dymem z komi
nów stojącej obok fabryki; na tle 
dymu widoczne słowo NIE!), nato
miast drugie wyróżnienie - plakatowi 
Ewy Damentki (Rejtan rozdzierający 
szaty przed rozsypującym się mu- 
rem). Pesymistyczna wymowa tych 
wybranych prac jest w pełni repre
zentatywna i dla pozostałych.
Wśród 12 plakatów twórców z woj. 
warszawskiego pierwsze miejsce o- 
trzymata praca Teresy Gierachy z 
Piastowa (zarys świątyni, nad nią na
pis CHROŃMY ZABYTKI; z drugiego 
słowa wypada litera Y), jedno wyróż
nienie - praca Marka Ołubka, rów
nież z Piastowa (na tle rysunków za
bytkowych pojazdów zdjęcie nie 
mniej zabytkowej pary butów), drugie 
wyróżnienie - plakat Mariana Jurkie
wicza z Ursusa (sylwetki dzieci ota
czających zamek).
Wymowa prac twórców z woj. war
szawskiego, tworzonych za pomocą 
łatwiejszych w odbiorze symboli, jest 
na pewno optymistyczna w porów
naniu z przygnębiającym nastrojem 
plakatów warszawskich.
I jednym i drugim artystom-amato- 
rom chwata za podjęcie się opraco
wania tego właśnie tematu, tak nie
popularnego, a tak przecież ważne
go. Należy dodać, że nasza redakcja 
ufundowała zwycięzcom nagrody 
książkowe.

E.K.

Akcja cmentarze

Kirkut w Zabrzu
Można przypuszczać, że na tereny 
dzisiejszego Zabrza Żydzi przybyli 
wraz z kolonistami w 1774 r. Z kolei 
powstanie Żydowskiej Gminy Wy
znaniowej przypada dopiero na rok 
1860; była óha filią bytomskiej Gmi
ny Wyznaniowej. W 1872 r. została 

wybudowana synagoga w stylu neo- 
romańsko-mauretańskim, a także 
rozpoczęła działalność samodzielna 
Gmina Wyznania Mojżeszowego. 
Pierwszym rabinem tej gminy został 
w 1895 r. dr Saul Kaatz.
Cmentarz żydowski w Zabrzu po

czątkami sięga roku 1872, kiedy tc 
Gwidon Henckel von Donnersmarck 
darował Żydom zabrzańskim jedno- 
morgową parcelę na ten cel. Usytuo
wany jest w północno-wschodniej 
dzielnicy miasta, nazywanej dawniej 
Małe Zabrze (ul. Hanki Sawickiej). 
Dzieli się na część grzebalną i gos
podarczą. Trudno ustalić datę pier
wszego pochówku na tym cmenta
rzu, można jednak wskazać najstar
sze nagrobki. Są to: nagrobek w 
kształcie macewy Adlera Moritza 
(zmarłego 1 dnia miesiąca ODAR 
5632 r. według kalendarza żydo
wskiego, czyli w 1872 r.) i nieco 
młodszy Johanny Friebman (zmarłej 
w miesiącu AW 5632 r„ czyli 25 lipca 
1872 r.). Oba te nagrobki znajdują się 
w najstarszej części cmentarza, 
gdzie chowano tylko dzieci obojga 
płci. Osobne kwatery przeznaczano 
również dla mężczyzn i kobiet. Do 
wybuchu drugiej wojny światowej 
zmarłych chowano w regularnych 
kwaterach, a nagrobki tradycyjnie u- 
stawiano ciasno jeden przy drugim w 
równych rzędach. Zgodnie ze starym 
zwyczajem mogiły zorientowane są 
wzdłuż osi wschód-zachód, a ka
mienie nagrobne zwrócone są napi
sami ku wschodowi, czyli w kierunku 
Jerozolimy.

Na cmentarzu w Zabrzu można spo
tkać nagrobki-macewy i grobowce 
nawiązujące do różnych stylów his
torycznych; najchętniej nawiązywano 
do form antycznych. Oprócz grobow
ców starannie stylizowanych na po
rządki klasyczne, jak w wypadku gro
bów rodziny Leschnitzer czy Borns, 
można odnaleźć również takie, które 
nawiązują do wzorów secesji - np. 
okazały grobowiec rodziny Bóhm z 
1881 r. Poszczególne detale i ele
menty antyczne spotyka się na wielu 
nagrobkach neoklasycystycznych i 
eklektycznych. Znacznie rzadziej po
jawiają się motywy neogotyckie.

Wszystkie nagrobki wykonane są z 
różnego rodzaju kamienia. Na skutek 
działania czynników atmosferycz
nych, braku konserwacji, a wreszcie 
dewastacji, wiele cennych nagrob
ków uległo zniszczeniu. Spośród po
nad 150 zachowanych na 70 nagrob
kach znajdują się całkowicie czytel
ne inskrypcje. Jest również kilkanaś
cie nagrobków dobrze zachowa
nych, ale brak na nich inskrypcji lub 
są nieczytelne. Kilkadziesiąt frag
mentów nagrobków uszkodzonych 
nie daje się niestety zidentyfikować. 
Na zabrzańskim cmentarzu obok po
chowanych Żydów spoczywają zwło
ki siedmiu (?) rozstrzelanych pod 
murem rosyjskich jeńców, przywie
zionych tu z obozu pracy w Łabę
dach. Zwłoki ich nie zosta'y ekshu
mowane. Nie wiadomo, dlaczego zo
stali tu przywiezieni i straceni.

1.2. Macewy z 1879 r. (1) i 1883 r.
(2)
3. Grobowiec rodziny Borns 

(zdjęcia: Dariusz Waierjański)

Zabrzański cmentarz żydowski jest 
zarówno zabytkiem sztuki sepulkral
nej, jak i świadectwem kultury mate
rialnej Żydów polskich. Świadec
twem tym cenniejszym, że jednym z 
nielicznych, które przetrwały znisz
czenia wojenne.

Dariusz Walerjańskl
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Przedstawiamy

HISTORIC

„Historie Preservation" - to drugie 
obok omawianego już „Preservation 
News” (zob. Przedstawiamy, „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 3,1990, s. 54) 
pismo wydawane przez amerykań
ską organizację ochrony zabytków, 
National Trust for Historie Preserva
tion. „Historie Preservation” jest o- 
siemdziesięciostronicowym dwu
miesięcznikiem w cenie 2,5 doi., uka
zującym się w formie kolorowego 
magazynu. Pismo adresowane jest 
do typowego przedstawiciela amery
kańskiej „middle-class”, ma charak
ter popularyzatorsko-poradniczy. 
Jak przystało na magazyn ilustrowa
ny, kolorowe zdjęcia dominują wy
raźnie nad częścią tekstową. W każ
dym numerze znaleźć można duże 
artykuły, sygnowane już na oktadce, 
działy zawierające mniejsze formy 
publicystyczne oraz reklamy.
Artykuły, w odróżnieniu od pozosta
łych tekstów, zawsze podpisywane 
są pełnymi imionami i nazwiskami 
autorów. Poruszane są w nich roz
maite zagadnienia. Tu m.in. przedsta
wia się osiągnięcia National Trust w 
ratowaniu rodzimej architektury i for
my pomocy tej organizacji w ochro
nie zabytków, tu rozważa się proble
my konfrontacji nowoczesnej zabu
dowy z budownictwem zabytkowym, 
prezentuje się sylwetki szczególnie 
zasłużonych rzeźbiarzy, architektów, 
konserwatorów, opisuje wyprawy i 
odkrycia naukowe, przybliża dzieje 
historycznych budowli.
Działy stanowią osobną i zasadniczą 
część pisma. „Od redakcji" jest 
wstępem do każdego numeru, w nim 

redaktor naczelny omawia materiały, 
które powinny zasłużyć na szczegól
ną uwagę czytelników. „Noty od pre
zydenta National Trust” i „Wiado
mości National Trust” są działami 
poświęconymi wyłącznie działalnoś
ci National Trust. „Kalendarz” zawie
ra terminy organizowanych przez Na
tional Trust wycieczek, odczytów, 
spotkań, wystaw i rajdów. „Listy” - to 
rubryka czytelników, w której dzielą 
się oni uwagami dotyczącymi reda
gowania pisma. Krótkie informacje o 
polityce kulturalnej i ochronie zabyt
ków znaleźć można w „Notatniku". 
„Prace domowe" - to dział typowo 
poradniczy. Przedstawia się tu in
strukcje dotyczące urządzenia 
wnętrz mieszkalnych: jak samodziel
nie odnowić dom w stylu klasycz
nym, jak położyć nowy parkiet z 
dębu lub sosny, jak rozmieścić styli
zowane na antyki meble, gdzie u- 
mieścić ornamentowane detale ar
chitektoniczne, aby dom wyglądał 
bardziej „zabytkowo". Rubryka 
„Warte odnotowania" prezentuje no
woczesne sposoby konserwacji, 
godne szczególnego zainteresowa
nia. Krótkie reportaże z mało zna
nych miejsc obfitujących w obiekty 
atrakcyjne turystycznie zamieszcza
ne są w rubryce „Nowe wrażenia”. 
„Ryzyko" - to również rodzaj porad
nika, tym razem dla tych, którzy chcą 
zainwestować kapitał w kupno lub 
konserwację zabytku. Przedstawia 
się tu przykłady ludzi podejmujących 
takie właśnie ryzyko, trudności, z ja
kimi trzeba się w takich wypadkach 
liczyć i działania, które powinny im 

zapobiec, oraz wszystkie plusy i mi
nusy takiego inwestowania. Dział 
„Spacer po mieście" prezentuje wy
brane amerykańskie miasto od stro
ny jego najsławniejszych zabytków, 
natomiast rubryka „Panorama” - 
charakterystyczny zabytek jednego z 
amerykańskich stanów. Rubryka 
„Sylwetki" przedstawia nieznanych, 
lokalnych miłośników przeszłości, 
samotnie działających na rzecz jej 
ochrony. Każdy numer pisma zawie
ra też „Przewodnik po historycznych 
miejscach i muzeach”, czyli krótkie 
omówienie obiektów godnych zwie
dzenia w poszczególnych stanach. 
Oczywiście bardzo dużo miejsca zaj
mują w „Historie Preservation” rekla
my. Poświęcone są im cztery działy: 
„Historyczne budowle" (propozycje 
kupna lub wynajęcia zabytków), 
„Książki" (reklamy wydawnictw po
święconych archeologii, architektu
rze, historii; jak głosi jedna z reklam, 
na subskrypcję można nabyć bio
grafie prezydentów Forda, Cartera i 
Nixona z ich autografami), „Usługi" 
(oferty konserwatorów i architektów 
wnętrz) i „Indeks ogłoszeniodaw
ców” (spis wszystkich firm, które za
mieściły bądź zamieszczają swoje o- 
ferty w „Historie Preservation”). 0- 
prócz tych zebranych w działach, w 
piśmie występują też pojedyncze 
reklamy - całostronicowe, znane już 
z „Preservation News" ogłoszenia 
spółek Boston Bay Capital i Dover 
Historie Properties i mniejsze, firm o- 
ferujących rozmaite produkty. I tak 
można tu znaleźć reklamy wykładzin 
podłogowych i obić mebli, rzeźb sty
lizowanych na antyk, „antycznych" 
kolumn, ornamentowanych lamp i 
zegarów ulicznych, sosnowych i dę
bowych parkietów, mebli ogrodo
wych, zasłon, kandelabrów, klamek, 
dachówek, witraży, ram okiennych, 
kominków, listków złota do wykony
wania ornamentów, herbarzy, zabyt
kowej armatury łazienkowej i... po
jemników do zbierania syropu klono
wego. Szczególnym zmysłem wy
czucia rynku charakteryzuje się firma 
International Coins and Currency o- 
ferująca sprzedaż „ostatniego srebra 
i złota Romanowych". Za 39 doi. mo
żna kupić srebrny rubel, a za 125 doi. 
złotą pięciorublówkę z wizerunkiem 
cara Mikołaja II z jednej i dwugłowe
go koronowanego orła z drugiej stro
ny. Jak czytamy w anonsie, monety 
te, bite w latach 1895-1915, są jedy
nymi ocalałymi z pogromu rewolucji 
1917 r. Hę ich ocalało dokładnie nie 
wiadomo, ale chyba niemało, bo fir
ma dostarczy każdą żądaną ilość po 
30 dniach od daty zamówienia. 
Może niedługo i w „Spotkaniach" 
znajdziemy anons firmy oferującej o- 
ryginalne polskie złotówki, ocalałe z 
pogromu inflacji 1990 r.

(eak)

W związku z zamieszczonym w nr. 
1, 1990 artykułem E. Bergman i J. 
Jagielskiego Synagogi w Polsce o- 
trzymaliśmy od Czytelników dodat
kowe informacje o zachowanych w 
Polsce obiektach kultury żydo
wskiej.

Pan Józef Kędzierski i pan Sylwe
ster Milczarek (obaj z Bydgoszczy) 
wyjaśnili obecny status wzmianko
wanej w artykule synagogi w Fordo
nie - obecnej dzielnicy Bydgoszczy. 
W latach 1382-1973 Fordon byt sa
modzielnym miasteczkiem; od XVI w. 
mieszkało tu kilkadziesiąt rodzin ży
dowskich. W XVIII w. zbudowano w 
Fordonie synagogę, z której wierni 
korzystali do 1945 r. W tym właśnie 
roku urządzono w świątyni kino 
„Wisła"; było ono czynne do 1988 r. 
Ostatnio synagogą zaopiekował się 
miejski konserwator zabytków. W 
przyszłości zostanie ona adaptowa
na na salę koncertową muzyki żydo
wskiej i muzeum judaików, w którym 
eksponowanych będzie m. in. 40 ma
cew z bydgoskiego cmentarza żydo
wskiego. Synagoga w Fordonie wy
maga rekonstrukcji, bo choć zacho
wała więźbę dachową i elewację, to 
jednak ma zniszczoną rozetę attyki, 
kilka okien zamurowanych, wybite 
dodatkowe drzwi i zlikwidowane em- 
pory (balkony dla kobiet).

Pan Witosław Szczasny z Chełma 
informuje o obiektach żydowskich 
znajdujących się w miastach: 
„Chełm (synagoga murowana z trze
ciej ćwierci XIX w., ul. Kopernika 8, w 
1986 r. zakończono gruntowny re
mont połączony z adaptacją na po
trzeby Domu Technika NOT, zacho
wano zarówno bryłę, jak i szczegóły 
architektoniczne na zewnątrz oraz 
wystrój wewnętrzny; jest obecnie w 
dobrym stanie technicznym). Włoda
wa (zespół trzech obiektów przy ul. 
Czerwonego Krzyża 5: duża synago
ga - wzniesiona w 1764 r., murowana 
z cegły, częściowo zachowany wy
strój wnętrza, w 1983 r. ukończono 
gruntowny remont i adaptację na sie
dzibę Muzeum Pojezierza Lęczyń- 
sko-Włodawskiego, które od kilku lat 
specjalizuje się w gromadzeniu i wy
stawianiu przedmiotów związanych z 
kulturą żydowską (...); dom kahalny - 
wzniesiony w drugiej połowie XIX w., 
murowany. W 1984 r. rozpoczęto a- 
daptację dla potrzeb muzealnych,
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ROZMAITOŚCI

Zachodnia i północna strona syna
gogi w Fordonie w 1990 r. (fot. Sylwester Milczarek)

zachowano bryłę i szczegóły archi
tektury; synagoga mata - zbudowa
na w drugiej połowie XIX w., murowa
na, obecnie remontowana z przezna
czeniem na potrzeby muzeum, w sali 
modlitw zachowały się malowidła 
ścienne, których restauracja zacznie 
się w bieżącym roku, bryła i szcze
góły architektoniczne obiektu zostały 
w pełni zachowane). Wojsławice (ul. 
Rynek 89 - synagoga zbudowana w 
1890 r, murowana, od 1987 r. trwa 
remont z przeznaczeniem na biblio
tekę gminną, z zachowaniem charak
teru bryły i szczegółów architekto
nicznych). Krasnystaw (ul. M. Buczka 
3 - synagoga murowana, zbudowa
na na początku XX w., obecnie budy
nek zajmowany jest przez zakład kra
wiecki, wymaga remontu i zmiany u- 
żytkownika). ”
Natomiast pan Jerzy Grzelak ze 
Szczecina pisze:
„(...) Umieszczenie w spisie p. Ber
gman i p. Jagielskiego obiektu kulto
wego współczesnej żydowskiej gmi
ny wyznaniowej w Szczecinie przy ul. 
Niemcewicza 2 winno ulec weryfika
cji. (...) Obiekt ten wykorzystują 
przedstawiciele żydowskiej gminy 
wyznaniowej w Szczecinie dopiero 
od lat powojennnych. Znajduje się 
on w częściowo zachowanym komp
leksie budynków u zbiegu ulic Kra
sińskiego (niegdyś Warsower Str.) i 
Niemcewicza (Elysium Stn), wznie
sionym przez znaną przedwojenną 
szczecińską fabrykę maszyn do szy
cia i rowerów (Nahmaschinen und 
Fahrrader Fabrik) „Stoewer", zajmo
wanym przez nią od momentu jej po
wstania w 1857 r. aż do 1933 r.

Synagoga szczecińska zaś znaj
dowała się na będącej własnością 
przedwojennej szczecińskiej gminy 
żydowskiej parceli położonej przy o- 
becnej ul. Dworcowej, wtedy Grune 
Schanze 9a. Wybudowana została 
ona w latach 1873-1875 na miejscu 
pierwszej, drewnianej synagogi 
wzniesionej w latach 1834-1835. Był 
to obiekt dość znacznych rozmiarów, 
na planie prostokąta, z pięcioma ko

pułami - większą centralną i cztere
ma mniejszymi w narożach sali głów
nej, z emporą, przeznaczony dla 
1600 osób. Fasada synagogi utrzy
mana była w stylu mauretańskim. Sy
nagoga spłonęła w listopadzie 1938 
r, podpalona w czasie „nocy kry
ształowej" (Kństallnacht). Podobny 
los spotkał kaplicę cmentarną na 
cmentarzu żydowskim przy ul. Gor
kiego (Henriettenstr.) (...) Prace roz
biórkowe spalonej synagogi prze
prowadziła gmina żydowska na 
koszt własny w 1939 r. W latach póź
niejszych parcela z rozebraną do 
piwnic synagogą wraz ze stanowiącą 
jej przedłużenie parcelą przy ul. Pod
górnej (Rosengarten) 9—10, na której 
znajdowały się szkoła żydowska i za
rząd gminy (obiekty obecnie nie-ist
niejące), zawłaszczone zostały przez 
miasto Szczecin. (...)"

Dziękujemy i czekamy na następ
ne informacje.
Redakcja „Spotkań z Zabytkami"

Proszę przyjąć moje najszczersze 
gratulacje z okazji otrzymania nagro
dy oraz serdeczne życzenia dalszej 
owocnej i wspaniałej pracy, dalszych 
sukcesów oraz życzenia wszelkiej 
pomyślności dla całego Zespołu Re
dakcyjnego.

„Spotkania z Zabytkami" są moim 
ukochanym pismem - od samego 
początku zbieram wszystkie numery. 
Szukam „Spotkań" nieraz w wielu 
kioskach, czasem miałam po dwa 
numery, bo mi ktoś z bliskich kupił. 
Obecnie są w naszym osiedlowym 
kiosku i mam na szczęście odkłada
ne.

Pismo jest wspaniałe, niezwykle 
interesujące, nigdy nie schodzi poni
żej swego poziomu, takie wspaniałe, 
wielce dla kultury polskiej zasłużone 
nazwiska w Zespole Redakcyjnym i 
wśród autorów, współpracowników. 
Dla mnie osobiście najbardziej inte
resujące są wszelkie informacje na 
temat dawnych polskich dworów, co 
jest oczywiste, bo pochodzę ze sta
rej zasiedziałej (jak to się kiedyś mó
wiło) rodziny ziemiańskiej. Nie ma już 

dzisiaj dworów mego dzieciństwa i 
młodości - zostały rozebrane (w 
1952 r.l) lub zrujnowane. Tyle innych 
zniszczonych i niszczejących dwo
rów widziałam, że jeśli trafi się opo
wieść o jakimś starym uratowanym 
dworku, to czytam to sobie nieraz 
wielokrotnie ku pokrzepieniu starego 
serca... (...)

W ostatnim numerze jaki dosta
łam (1, 1990) w niezwykle interesują
cym artykule R. Bykowskiego „ IV 0- 
lesku Jana III" jest drobna pomyłka: 
«... Jan Sobieski. Był młodszym sy
nem Jakuba, niebawem kasztelana 
krakowskiego i Zofii Teofili Daniłłowi- 
czowej, wnuczki Stanisława Żółkie
wskiego*. Powinno być „Daniłtowi- 
czówny". Danitłowiczowa to jej mat
ka - Zofia z Żółkiewskich Danittowi- 
czowa. Ona sama pisała się: „Zofia z 
Żółkwi Daniłłowiczowa". Pozwałam 
sobie sprostować taką drobną po
myłkę, przy całym szacunku i wielkiej 
sympatii, jakie mam dla p. dra R. By
kowskiego za jego ogromny, nieoce
niony wprost wkład pracy w opraco
wywaniu „Katalogu zabytków sztuki 
w Polsce”.

W tym samym numerze jest też 
artykuł p. Jacka Lohmana „Aktorzy w 
Audley End". Szkoda, że autor - jeśli 
pisał to dla polskiego czytelnika - 
nie wspomniał, że w czasie ostatniej 
wojny był w pałacu Audley End ośro
dek szkolenia cichociemnych. Są o 
tym liczne wzmianki w różnych publi
kacjach, a płk dr med. Alfred Pacz
kowski w swej autobiograficznej 
książce „Ankieta cichociemnego" 
(PAX, 1984, s. 288) zamieszcza nawet 
fotografię pałacu w Audley End. Po
mysł z aktorami w pałacu zabawny, 
ale dla polskiego czytelnika Audley 
End będzie się zawsze kojarzył z na
szymi wspaniałymi cichociemnymi:

Łączę wyrazy szacunku
Elżbieta Kędzierska

Warszawa

★ ★ ★
W numerze 6, 1989„Spotkań z Za

bytkami" wydrukowany został mój 
artykuł pt. „Sulejów - nieubłagalny 
czas". W wyniku dokonanych przez 
Redakcję pewnych zmian mojego 
tekstu - na wstępie tegoż artykułu 
pojawiło się, zapewne przypadkowo, 
nielogiczne (i nieprawdziwe) zupeł
nie zdanie, którego początek brzmi: 
„Zachowane w naszym kraju zabytki 
romańskie, czyli architektury wczes- 
nopiastowskie/, nie są liczne" (...) 
Pomijając już sam oczywisty fakt, iż 
trudno przecież wszystkie polskie 
zabytki romańskie utożsamiać tylko z 
architekturą - owo niefortunne zda
nie zawiera nieprawdę także - i 
zwłaszcza ■- dlatego, że terminem 
sztuka wczesnopiastowska okreś
lam (za prof. Lechem Kalinowskim) 
sztukę polską powstającą od cza
sów pierwszych Piastów do 1138 r. 
(co wyjaśniam zresztą w przypisie 1), 
a więc - sztukę, w ramach której wy
stępował nurt związany ze sztuką ka- 
rolińsko-ottońską z jednej - i karoliń- 
sko-przedromańską oraz tzw.. pier
wszą sztuką romańską - z drugiej 
strony. Sztuka romańska, we właści
wym tego słowa znaczeniu, pojawiła 
się zaś w Polsce dopiero właśnie po 
1138 r. - tak więc późnoromańskie 
opactwo w Sulejowie, rzecz jasna, do 
sztuki wczesnopiastowskiej nie nale
ży. W tym samym moim artykule 
wydrukowano mylnie, że zachowany 
fragmentarycznie późnoromański 
klasztor sulejowski pochodzi z koń
ca XIII w. (a powinno być: z drugiej 
ćwierci XIII w.); w przypisie 8 po
prawną nazwę: Arabona zmieniono 
na: Avabona; zaś w przypisie 9 nie 
podano, iż odpowiednie wiadomości 
znaleźć można na str. 47 i 52 pracy, 
na którą się tam powołuję.

Tomasz Plllczewskl
Łódź

REKLAMA RZETELNA I TANIA 
- TYLKO W „SPOTKANIACH”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich usług 
związanych z ratowaniem zabytków, a także wszystkie 
Inne spoza te] dziedziny - prosimy nadsyłać pod adresem 
redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) wraz z pi
semnym zamówieniem (w wypadku instytucji podpis głów
nego księgowego). Po przyjęciu zamówienia przez redak
cję należy wpłacić odpowiednią sumę na konto Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków w Warszawie: NBP V O/M nr 1052- 
1137-131. Ceny: 2400 zł za jedno słowo w wypadku ogło
szeń tekstowych ze składu drukarskiego albo 600 000 zł 
za reklamę zajmującą 1 stronę druku, 300 000 zł - 0,5 stro
ny, 150 000 zł - 0,25 strony oraz 120 000 zł za pozostałe 
rodzaje reklam; w wypadku koloru zwyżka o 100%. UWA
GA: przy stałym rocznym zamówieniu (6 ogłoszeń lub rek
lam) przysługuje zniżka 20%, przy zamówieniu półrocznym 
(3 ogłoszenia lub reklamy) - zniżka 10%.

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 2500 zł, półrocznie 7500 zł, rocznie 15 000 zł. Prenumerata na kraj 
według ogólnie obowiązujących zasad. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za 
granicę jest o 50% droższa dla zamawiających indywidualnie i o 100% droższa 
dla instytucji i zakładów pracy.

Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można nabywać w 
redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-14.00, po uprzednim uzgod
nieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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STROPY I
STROP - płaskie (w odróżnieniu od sklepienia*- zob. cz. 7) przekrycie 
pomieszczenia lub innej przestrzeni w budynku lub budowli (przegroda 
pozioma - zob. cz. 1: podział na kondygnacje). Podstawowymi elemen
tami konstrukcyjnymi stropu są belki i płyty, podlegające obciążeniom 
zginającym.
podciąg - główna belka, na której oparte są belki stropowe lub inne 
elementy konstrukcyjne; w stropach drewnianych, zwłaszcza w budow
nictwie ludowym, podciąg nazywany jest sosrębem, siestrzanem, a nie
kiedy tragarzem;
sufit - spodnia, widoczna powierzchnia stropu lub innej konstrukcji 
przekrycia; w budownictwie współczesnym także nazwa dodatkowej 
konstrukcji, oddzielonej od właściwego stropu (np. podwieszonej), two
rzącej tę powierzchnię;
powala - warstwa desek (rzadziej bali) ułożona na belkach stropowych 
drewnianych jako element konstrukcyjny;
pułap - warstwa desek zamocowana do spodu belek stropu drewniane
go; nazwa stosowana zazwyczaj w odniesieniu do warstwy desek sta
nowiącej wykończenie dolnej powierzchni stropu, natomiast jeśli służą 
one jako podkład pod tynk lub inną warstwę wykończeniową - noszą 
nazwę podsufitki lub podsiebitki. Czasem (nieściśle) pułap nazywany 
jest powałą, widoczną od spodu w stropie belkowym nagim;
ślepy pułap - warstwa desek umieszczona między belkami stropu 
drewnianego (oparta na listwach przybitych do belek), na której u- 
mieszczona jest polepa lub inna warstwa wypełniająca;
polepa - wypełnienie lub wierzchnia niekonstrukcyjna warstwa stropu, 
wykonana z gliny, gipsu lub wapna (jako spoiwa) z wypełniaczem (np. 
sieczka, trociny itp.); także nazwa podobnej warstwy ułożonej na grun
cie jako rodzaj posadzki;
legary - beleczki drewniane ułożone na polepie stropowej, gruzie (w 
najniższej kondygnacji budynku także na innym podłożu lub słup
kach), służące do zamocowania desek podłogi;
podłoga - wierzchnia część stropu lub nawierzchnia w pomieszczeniu 
najniższej kondygnacji, składająca się z jednej lub kilku warstw - 
zasadniczo z posadzki i podkładu, przenoszącego jej obciążenie na pod
łoże; tradycyjnie nazwa stosowana na oznaczenie podłogi drewnianej z 
desek lub parkietu;
ślepa podłoga - warstwa desek zamocowana do belek stropowych lub 
legarów jako podkład pod właściwą podłogę, tj. posadzkę drewnianą (z 
desek - zw. białą podłogą, parkietem lub taflową);
posadzka - w znaczeniu budowlanym każda zewnętrzna warstwa pod
łogi; tradycyjnie nazwa używana w węższym znaczeniu, tylko do posa
dzek z kamienia naturalnego lub sztucznego (beton, jastrych, lastrico 
itp.) i z elementów ceramicznych.
Stropy drewniane
stropy belkowe - stropy o konstrukcji się z belek i ułożonej na nich 
powały; na powale często warstwa polepy z legaramii podłogą. 
Rozróżnia się:
strop belkowy nagi - z belkami widocznymi od strony pomieszczenia 
(tj. od spodu);
belkowy z pułapem (podsufitką) - z warstwą desek (pułap, podsufitka) 
przybitych od spodu, przez co belki są niewidoczne;
ze ślepym pułapem, strop drewniany zwykły - z wypełnieniem polepą 
lub gruzem ułożonym na ślepym pułapie; od spodu podsufitka tworzy 
płaską powierzchnię sufitu; podłoga drewniana może być ułożona na 
belkach stropowych lub na legarach tkwiących w polepie lub gruzie; 
może być również posadzka kamienna lub ceramiczna na gruzie; 
podwójny - z pułapem (podsufitką) zamocowanym do własnych belek 
niezależnych od belek stropowych przenoszących obciążenie z wyższej 
kondygnacji;
kasetonowy, skrzyńcowy - z poprzecznymi belkami, krzyżującymi się z 
belkami głównymi (najczęściej pod kątem prostym) i tworzącymi za- 
głębione'pola zwane kasetonami (skrzyńcami). Belki poprzeczne mogą 
mieć znaczenie konstrukcyjne, wspomagając belki główne lub tylko 
dekoracyjne (wówczas wykonywane są z desek, listew itd.). Możliwe 
jest również ułożenie gotowych skrzyńców (kasetonów) na belkach 
stropu. Kasetony mają kształt czworo- lub wieloboczny; wewnątrz 
może znajdować się dekoracyjny element rzeźbiarski zwany rozetą; 
Uwaga: kaseton jako forma dekoracyjna może występować także w 
konstrukcjach murowanych, np. na podłuczach arkad.

* Określenia podane kursywą w tej części Słownika i następnych są 
oddzielnie definiowane.

SCHODY
ramiasty - nazwa stosowana do ozdobnych stropów z XVII w., w któ
rych układ belek stropowych lub dekoracyjnych listew na pułapie two
rzy obramione pola o różnych kształtach geometrycznych, wypełnione 
dekoracją malarską;
ślegowy, ślegowy system stropów - kopulaste przekrycie pomieszcze
nia sposobem wieńcowym, z wysunięciem kolejnych belek ku środko
wi, stosowane w architekturze drewnianej południowej Polski, głównie 
w spichrzach i budowlach sakralnych.
Stropy ceglane - stropy stosowane głównie w XIX i na pocz. XX w., z 
belkami stalowymi (zwykle dwuteowymi) i wypełnieniem pól między 
belkami ceglanymi sklepieniami odcinkowymi o małej strzałce (zob. 
ode. 7) lub tzw. płyta Kleina z cegieł, między którymi (w spoinach zala
nych zaprawą) ułożone jest zbrojenie z płaskowników stalowych (tzw. j 
bednarka). Na tej konstrukcji nośnej znajdowało się wypełnienie (za
zwyczaj gruz) jako podłoże posadzki.
Współczesne stropy żelbetonowe 
monolityczne - wykonane w całości na miejscu (tzw. wylewane na 
mokro); rozróżniamy min.: płytowe - w formie jednolitej płyty, żebrowe 
- ze wzmocnieniem płyty belkami (żebrami), związanymi z nią kon
strukcyjnie, gęstożebrowe - o małym rozstawie żeber (mniej niż 90 cm 
w osiach), często z wypełnieniem przestrzeni między żebrami np. pu
stakami ceramicznymi;
z elementów prefabrykowanych - składane na miejscu budowy z wyko
nanych wcześniej prefabrykatów: płyt, belek, pustaków wypełniają
cych itp. elementów; istnieje wiele rodzajów (systemów) tego rodzaju 
stropów.
SCHODY - konstrukcja budowlana, składająca się ze stopni (w odróż
nieniu od pochylni), służąca do ruchu pieszego między różnymi pozio
mami, wewnątrz budynku (schody wewnętrzne), między budynkiem i 
otoczeniem (schody zewnętrzne) lub poza budynkiem (schody tereno
we).
bieg - nieprzerwany ciąg stopni; podstawowy element każdych scho
dów;
spocznik, podest - pozioma płaszczyzna pomiędzy biegami, na począt
ku lub zakończeniu biegu;
balustrada - przegroda (zazwyczaj ażurowa, rzadziej pełna) na krawę
dzi biegu lub spocznika, zabezpieczająca przed wypadnięciem;
poręcz - górna część balustrady, łącząca jej elementy pionowe i stano
wiąca oparcie dla ręki; także podobny element zamocowany w ścianie 
przy schodach;
stopnica, podnóżek - górna (pozioma) część stopnia; 
podstopnica, podstopień, przednóżek - pionowa część stopnia; 
nosek - przednia część stopnicy, wysunięta przed lico podstopnicy, cza
sem profilowana;
policzek, belka policzkowa, wang - belka wzdłuż krawędzi biegu, na 
której oparte są stopnie (nazwa stosowana głównie w odniesieniu do 
schodów drewnianych);
dusza - wolna przestrzeń między biegami;
układy schodów określane są odpowiednio do liczby biegów: 
jednobiegowe proste - z 1 biegiem w linii prostej;
dwubiegowe - z 2 biegami rozdzielonymi spocznikiem; jeśli biegi usy
tuowane są równolegle do siebie, w przeciwnych kierunkach - mówimy 
o schodach dwubiegowych powrotnych; jeśli pod kątem - łamanych; 
trójbiegowe - 3 biegi zazwyczaj łamane w kształt litery U (schody fran
cuskie); zestaw 3 biegów w kształt litery T nosi nazwę schodów roz
dzielnych;
czterobiegowe - z 4 biegami zazwyczaj tworzącymi czworobok; 
wielobiegowe - ogólne określenie przy skomplikowanym układzie bie
gów;
zabiegowe - ze zmianą kierunku biegu poprzez stopnie o rzucie klino
wym (trapezowym);
kręte, kręcone, spiralne - na rzucie koła (lub zbliżonym), z klinowymi 
stopniami; 1. opartymi na środkowym filarze, lub 2. z duszą (wolną 
przestrzenią) pośrodku, stopnie zamocowane wspornikowe w ścianie 
lub oparte na spiralnej płycie;
wachlarzowe - bieg z klinowych stopni, na rzucie odcinka koła (np. pół
kole);
lustrzane - zestawienie schodów symetrycznych do osi (według odbicia 
lustrzanego); stosowane w architekturze reprezentacyjnej.
KLATKA SCHODOWA - pomieszczenie lub jego wydzielona część 
mieszcząca schody.
W następnym numerze: dachy - formy dachów.
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MIĘDZYGÓRZE
1. Dom wczasowy „Letnik” (dawniej „Pod dobrym humorem”) z 1869 r.
2. Dom wczasowy „Gigant II" (obecnie sanatorium I poczta) z lat 1880- 
1890
3. Detal Ściany ryglowej domu wczasowego „Mimoza V" z przełomu stule
ci
4. Dom wczasowy „Mimoza VI” z przełomu stuleci

(zdjęcia: Elżbieta Trocka)


