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NA OKŁADCE:
Ten krater z ok. 1840 r. znajduje się w zbiorach Mu
zeum Narodowego w Warszawie, ale wyroby rzemio
sła artystycznego często wchodzą też w skład różnych 
kolekcji prywatnych. Ich konserwacja jest sztuką trud
ną, zbieracze starają się poznać najprostsze i najsku
teczniejsze metody (zob. s. 28). W „okienku" herb 
Warszawy - cynowy odlew rzeźby Syreny Konstante
go Hegla (1799-1876) na murach Starego Miasta - 
zapowiada pierwszy numer naszego dodatku pt. 
„Spotkania z Warszawą".

(zdjęcia: Zbigniew Dubiel i Bogdan Kornatowski)
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Od redakcji
Witamy w nowym roku Czytelników miesięcznika 
„Spotkania z Zabytkami”! Wewnątrz numeru znajdu
je się dodatek „Spotkania z Warszawą”. To koniecz
ność poszukiwań stołeczności Warszawy, której ran
ga jest niestety bardzo niska - skłoniła nas do poświę
cenia kilkunastu stron sprawom warszawskim. Jeśli 
zdenerwuje to niektórych Czytelników spoza Warsza
wy - z góry przepraszamy i jednocześnie zapewniamy, 
że obecność dodatku w niczym nie uszczupli dotych
czasowych tematów z kraju i zagranicy zamieszcza
nych od piętnastu lat w „Spotkaniach z Zabytkami”. 
Najlepszym tego dowodem jest pierwszy tegoroczny 
numer, w którym możemy przeczytać o dawnym Pod
lasiu (s. 12) i Wołyniu (s. 17), Nałęczowie (s. 24) i zaby
tkach w małych miejscowościach, jak Małków, Straw
czyn, Pakaniewo czy Urłowo na Ukrainie, o których 
mało kto słyszał. Jednocześnie przedstawiamy zabytki 
Watykanu (s. 35) i historię sztuki w skali światowej (s. 
3), pióra nieżyjącego już wielkiego naukowca i popu
laryzatora prof. Jana Białostockiego, do którego prze
myśleń zawsze chętnie wracamy.
Zwracamy uwagę na dział „To też są zabytki”. Litofa- 
nia (s. 33) - to zapomniana już technika zdobienia nie 
glazurowanej porcelany lub matowego szkła wklęs
łym reliefem; daje on delikatny obraz światłocienio
wy, co od lat trzydziestych XIX w. wykorzystywano do 
zdobienia plakietek służących jako ekrany przy zapa
lonych świecach. Zabytki te stanowią dużą rzadkość. 
Wychodząc naprzeciw smakoszom produkowanych o- 
becnie przez Fundację Rodziny Nissenbaumów wó
dek koszernych, w tym samym dziale (s. 30) przypomi
namy rytuał i dzieje produkcji pejsachówki wraz z 
zachowanymi po niej akcesoriami. Rozpoczynamy za
powiadany już cykl artykułów o konserwacji różnych 
zabytków - w kilku odcinkach będziemy walczyć z 
korozją (s. 28). Na drugą stronę pisma wprowadzamy 
„Przeglądy, poglądy” - będą to w miarę aktualne, kró
tkie informacje dotyczące zabytków oraz zamieszcza
ne w prasie lub zasłyszane wypowiedzi na ten temat. 
Dziękujemy za odpowiedzi na ankietę zamieszczoną 
w numerze 4,1991, których omówienie zamieścimy w 
jednym z najbliższych numerów pisma. W tym miejs
cu natomiast ogłaszamy listę nagrodzonych w wyniku 
przeprowadzonego w redakcji losowania.
Bezpłatną prenumeratę „Spotkań z Zabytkami” (wraz z do
datkiem) w 1992 r. otrzymują:
1. Irena Sikorska z Czeladzi
2. Stanisław Walkowiak z Przemyśla
3. Jarosław Sadowski z Olsztyna
4. Beata Dębowska z Olsztyna
5. Grzegorz Baran ze Strzyżowa 
Natomiast książki wylosowali:
1. Marzena Mironowicz z Wrocławia
2. Marian Banach z Krakowa
3. Bolesław Jendras z Poznania

Gratulujemy!

Fundacja PRO AUXILIO serdecznie dziękuje p. Robertowi 
Dobkowskiemu i firmie „Fast” z Warszawy za wpłaty na 
konto: PBK III O/Warszawa nr 370015-971658-132-3.

Państwem prawa nazywamy taką formację, w której podsta
wowe prawa i obowiązki są regulowane w formie powszechnie 
obowiązujących ustaw i wydanych z ich mocy rozporządzeń i 
zarządzeń. Dotyczy to szczególnie sfery własności i jej ograni
czeń. Z zasady ochrony zabytków wynika niekiedy taka koniecz
ność, jednak winno to dotyczyć jedynie konkretnych obiektów 
zapisanych w publicznym rejestrze lub ujawnionych w inwenta
rzach muzeów i zbiorów publicznych. Jakakolwiek inna inge
rencja w prawa rzeczowe nieokreślonego kręgu osób i w sto
sunku do niekonkretnych przedmiotów - to bezprawna uzurpa- 
cja, szczególnie rażąca, gdy dokonuje jej organ administracji 
wewnętrznym, nie publikowanym zarządzeniem, które co naj
wyżej może obowiązywać osoby służbowo mu podporządko
wane. Jeżeli więc w Ustawie z 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o 
muzeach zapisano, że „ochronie prawnej podlegają dobra kultu
ry zwane dalej zabytkami: wpisane do rejestru zabytków i znaj
dujące się w muzeach”, to skuteczna ingerencja w prawa właś
cicieli może dotyczyć tylko tych obiektów, z wyłączeniem zabyt
ków oczywistych (tak długo, jak długo nie będzie jasne, kto ze 
skutkiem prawnym może tę oczywistość stwierdzić). Dlatego 
też art. 41 Ustawy zakazujący wywozu za granicę dóbr kultury 
sensu largo nie rodzi żadnych skutków prawnych.do czasu skon
kretyzowania przedmiotów i podmiotów zobowiązanych. Z 
tego też względu określenie - tzw. decyzją nr 1 Ministra Kultury 
i Sztuki z 1973 r. (nie publikowanym zarządzeniem wewnętrz
nym) - daty 9 maja 1945 r. jako terminu a quo wywóz przedmio
tów mających wartość historyczną, artystyczną i naukową jest 
zakazany, jest tzw. nieaktem, czyli zapisem nie będącym w isto
cie przepisem prawa. A więc wszelkie działania ograniczające 
na jego podstawie wywóz są bezprawne!

Czy powinniśmy dopuścić swobodę wywozu z naszego niebo
gatego w spuściznę historyczną kraju dziel sztuki i zabytków 2 7. 
pewnością nie! Dlatego projekt regulacji zasad wywozu zabyt
ków przewiduje bezwzględny zakaz wywozu wszystkich obie
któw powstałych do końca XVII w., a ponadto wpisanych do 
rejestru i inwentarzy muzeów oraz zbiorów kościelnych. Mniej 
liberalnie niż inne ustawodawstwa europejskie uzależniono też 
wywóz wszystkich pozostałych dzieł sztuki i zabytków, nieza
leżnie od ich wieku, od wydanego na podstawie opinii rzeczo
znawcy zezwolenia wywozowego. Jest oczywiste, że w stosunku 
do przedmiotów, których wartość byłaby w ten sposób urzędo
wo stwierdzona obowiązywałby zakaz wywozu, zaś w stosunku 
do przedmiotów zwracanych ich właścicielom, a uprzednio wpi
sanych do inwentarzy muzealnych, fakt zwrotu mógłby zostać 
obwarowany rygorem wpisu do rejestru i, co stąd wynika, rów
nież zakazem wywozu. Gdyby było to konieczne, wywóz po
dobnie jak w innych ustawodawstwach można by ograniczyć 
wysokością opłat celnych pobieranych w momencie zgłaszania 
do kontroli.
Skłonność do niedoregulowania prawnego spraw ochrony za
bytków, działań pozornych i nieskutecznych, nieegzekwowania 
obowiązków, braku kształcenia pracowników służb konserwa
torskich w zakresie podstaw prawa cechował i nadal cechuje 
działalność wyspecjalizowanej administracji kulturą. Trzeba 
więc jasno powiedzieć, że brak przepisów prawnych, zastępo
wanie ich niedopracowanymi instrukcjami i okólnikami, wma
wianie społeczeństwu, że jest niekulturalne i skłonne zniszczyć 
swą spuściznę, na której straży stoi jedynie Ministerstwo - to 
działanie nieskuteczne, dla zabytków szkodliwe i nie do utrzy
mania w państwie prawa!
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przeglądy 
poglądy

Ustanowiona została FUNDACJA 
XX. CZARTORYSKICH PRZY MU
ZEUM NARODOWYM W KRAKO
WIE. Dokonało się to we wrześniu 
1991 r. aktem notarialnym podpisa
nym przez Adama Karola Czartory
skiego de Borbon, spadkobiercę i 
głowę rodu. Oznacza to, że słynna 
kolekcja Czartoryskich przekazana 
została narodowi polskiemu. Fun 
dator i jego rodzina zastrzegli sobie 
jednak wpływ na zarządzanie kolek
cją (udział w zarządzie Fundacji i ra
dzie konsultacyjnej), natomiast jej 
administrowanie przekazali krako
wskiemu Muzeum Narodowemu. 
Celem Fundacji jest ochrona Mu
zeum i Biblioteki XX. Czartoryskich 
w Krakowie oraz nieruchomości 
wchodzących w skład majątku Fun
dacji w Krakowie i Sieniawie, jako 
historycznej nierozerwalnej całości, 
jak również udostępnianie tych 
zbiorów społeczeństwu. ..Będziemy 
się starać - powiedział Adam K. 
Czartoryski de Borbon - aby Funda 
cja potrafiła nie tylko utrzymać, ale i 
wzbogacać muzealne zbiory "

★ ★ ★

Jak wiadomo, wspaniały skarb mu
zealnej kolekcji Czartoryskich - 
DAMA Z ŁASICZKĄ Leonarda da 
Vinci gościła w Waszyngtonie na 
wystawie zorganizowanej z okazji 
500-lecia odkrycia Ameryki. W cza
cie przygotowywania obrazu do ek
spozycji eksperci Galerii Narodowej 
w Waszyngtonie wykryli, że ..Dama 
z łasiczką' namalowana została 
przez Leonarda na szaroniebieskim 
tle. Obecne czarne tło domalował 
najprawdopodobniej konserwator 
w czasie prac przy obrazie wykony
wanych w XIX w . po zakupieniu 
malowidła przez księcia Czartory
skiego. Stwierdzenie to zostało 
sformułowane na podstawie bardzo 
precyzyjnych badań specjalistycz
nych - m in. malowidło prześwietlo
no promieniami rentgenowskimi i 
podczerwonymi oraz sfotografowa 
no przy użyciu specjalnej techniki 
Nie została - na szczęście - podwa 
żona autentyczność dzieła1 Opieku
jąca się obrazem w Waszyngtonie 
konserwator Anna Grochowska 

stwierdziła, że ujawniona sprawa tła 
stanie się zapewne tematem długo
trwałych dyskusji w środowisku 
konserwatorów i historyków sztuki 
..Spotkania z Zabytkami" szczegól
nym sentymentem darzą ..Darnę z 
łasiczką" - umieściliśmy ją na o- 
kładce pierwszego numeru pisma i 
powtórzyliśmy (już w kolorze!) na 
odkładce numeru jubileuszowego 
w 1990 r

★ ★ ★

Powstają REGIONALNE OŚRODKI 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
Mówiąc na ten temat,generalny 
konserwator zabytków w Polsce - 
Tadeusz Zielniewicz w wywiadzie o- 
publikowanym w ..Trybunie Ślą
skiej" (w październiku 1991 r.) 
stwierdził: ..Dążymy do tego, żeby 
państwową politykę ochrony zabyt
ków formułować w odniesieniu do 
tradycji ukształtowanej w ciągu ty
sięcy lat. I w wyniku przeprowadzo
nych przez nas badań właśnie 12 
regionów zostało wskazanych na 
mapie Polski Mówiąc po prostu 
chodzi o to. aby w skali regionu, 
czyli jakby jednolitego obszaru do
konać oceny sytuacji, wskazać, któ
re elementy decydują o wartości, o 
tożsamości, o obliczu danego re
gionu. Po czym, przede wszystkim 
w stosunku do tych najcenniejszych 
obiektów, zespołów czy niematena 
Inych zjawisk sformułować pewien 
program państwowy Zapropono
wać go wojewodom, dalej - gmi
nom Chodzi o to. by w tym łańcu
chu gmina-wojewoda region-bu- 
dżet państwa możliwie racjonalnie 
dokonać wyboru celu

★ ★ ★

Optymistycznie potraktował KUL
TURĘ. wiceminister resortu Michał 
Jagiełło w telewizyjnym programie 
,,Sto pytań do...": ,,W kulturze 
wszystko działa obecnie lepiej, bo 
nie służy już ona ideologii" O bu
dżecie. ..Budżet Ministerstwa Kultu 
ny - to me jest budżet potrzeb, lecz 
budżet możliwości" . ., Koszt utrzy
mania resortu wynosi 1.8% tego, co 
państwo łoży na kulturę, jest to 
koszt utrzymania jednego teatru 
wojewódzkiego "

★ ★ ★

Kopalnia Soli w WIELICZCE - zaby
tek wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO 
(przegląd europejskich obiektów 
wpisanych na tę Listę publikujemy 
na łamach ..Spotkań z Zabytkami” 
od 1990 r ), potrzebuje natychmia
stowej pomocy. ..Jeśli natychmiast 
nie powstrzyma się procesu degra
dacji kopalni, może doprowadzić to

do tragicznych, trudnych do oceny 
skutków także dla samego miasta' 

- stwierdził Bogdan Trojański, dy
rektor wielickiej kopalni. Długoter
minowy, 30-letni program ocalenia 
zabytku zagrożony jest brakiem 
środków Potrzeby w 1992 r określa 
się na co najmniej 150 mid zł

★ ★ ★

..Zawsze żyłem obok antyków: me
bli. porcelany, sreber, zegarów, ob
razów Rodzice bardzo dbali o moja 
edukację estetyczna Bywałem w 
muzeach, robiłem notatki, opowia
dałem ojcu o obrazach, które zwró
ciły moja uwagę" Są to zwierzenia 
WOJCIECHA FIBAKA na temat 
swojej pasji kolekcjonerskiej, 
szczególnie obrazów autorstwa ma
larzy polskich opublikowane w mie
sięczniku „Collection". ,.Od począt 
ku naszego kolekcjonowania posta
nowiliśmy z żona, że nie będziemy 
uczestniczyć w wywożeniu z kraju 
dzieł sztuki będących pod ochrona 
Kupujemy tylko za granica. Mamy 
już ponad 200 płócien Skoncen
trowaliśmy się na polskiej szkole 
paryskiej końca XIX w : Boznań- 
skiej. Makowskim. Menkesie. Śle- 
wińskim. Pankiewiczu. Żaku. Teraz 
zaczynam zbierać nasze malarstwo 
współczesne Lebensteina. Geper- 
ta. Gierowskiego. Kantora.. Moja 
kolekcja malarstwa polskiego jest 
największa poza granicami kraju. W 
Polsce większy zbiór ma Wiesław 
Ochman." Swoje wyznania doty
czące gromadzonej kolekcji zakon 
czył Wojciech Fibak zapewnieniem, 
że ..obrazy polskich mistrzów pędz
la sa tak samo piękne, jak . tenis na 
najwyższym światowym poziomie "

★ ★ ★

Wielkim wydarzeniem kulturalnym 
końca 1991 r była wystawa malars
twa portretowego z nieświeskiej 
KOLEKCJI RADZIWIŁŁÓW, zorgani
zowana na Wawelu. Na wystawie 
pokazane zostały portrety ze zbio
rów muzealnych Litwy, Ukrainy i 
Białorusi; 38 obrazów sprowadzono 
z Muzeum Sztuki w Mińsku. 
Wszystkie te obrazy - pochodzące z 
XVI, XVII i XVIII w. - mają ogromną 
wartość przede wszystkim histo
ryczna Ukazani zostali na nich

członkowie rodzin Radziwiłłów. 0- 
gińskich. Wiśniowieckich. wśród 
nich wybitne osobistości dawnej 
Rzeczypospolitej (żaden polski ród 
nie miał tylu senatorów!). Ekspozy
cję uświetnił obraz pędzla Marcusa 
Gheeraertsa Młodszego przedsta
wiający Elżbietę Stuart, podarowa
ny Radziwiłłom przez króla Jakuba I 
Komisarzem wystawy był kustosz 
Jerzy T Petrys

★ ★ ★
„Masoni wszystkich krajów piel
grzymują do Ciążenia pod Pozna
niem" - to tytuł artykułu Janusza 
Miliszkiewicza z „Przeglądu Tygod- 
niowego", w którym zamieszczone 
zostały bardzo interesujące infor
macje na temat zbiorów dokumen 
tów masonerii, będących pod nad
zorem Heinricha Himmlera w okre
sie III Rzeszy Niemieckiej Otrzymał 
je pod swoją pieczę z chwilą zlikwi
dowania organizacji masońskiej w 
Niemczech po dojściu Hitlera do 
władzy Kolekcja szybko powiększa
ła się. włączano bowiem do niej 
zbiory masońskie z okupowanych 
krajów europejskich Prawdopo
dobnie pod koniec wojny całą ko
lekcję z Berlina przewieziono do 
Sławy Śląskiej i tam przetrwała do 
zakończenia działań wojennych. 0- 
becnie kolekcja zgromadzona jest 
w pałacu biskupów poznańskich w 
Ciążeniu. Zbiory wzbogacane są za
kupami oraz darami z całego świa
ta Są opracowywane i udostępnia 
ne wszystkim zainteresowanym

★ ★ ★

Wydarzenie bibliofilskie! Ukazało 
się polskie wydanie 3-tomowego 
dzieła pt. KAPLICA SYKSTYŃSKA (z 
jęz. włoskiego przetłumaczył Jerzy 
Miziołek) Ta wspaniała edycja po 
raz pierwszy dokumentuje nowo 
odkryte podczas ostatnich prac 
konserwatorskich (rozpoczętych w 
1980 r. na koszt japońskiego Towa
rzystwa Telewizyjnego ,,Nippon Te
levision") barwy fresków w Kaplicy 
Sykstyńskiej, będących dziełem Mi
chała Anioła (o Kaplicy Sykstyńskiej 
jako obiekcie wpisanym na Listę 
Światowego Dziedzictwa - na s 
36). Polskie wydanie ukazało się w 
nakładzie tylko 700 numerowanych 
egzemplarzy, w formacie 30x45 cm 
(wydawca. Wydawnictwa ..Alfa" w 
Warszawie). Trzy tomy (każdy obję
tości 248 stron) zawierają komen
tarz autorstwa jednego z najwybit
niejszych na świecie znawców 
twórczości Michała Anioła - prof 
Fredericka Hartta oraz 450 barw 
nych reprodukcji fresków, do któ
rych opisy i objaśnienia sporządził 
główny konserwator Muzeów Wa
tykańskich - Gianluigi Colalucci. 
Zdjęcia, wykonane z najwyższą per 
fekcją dzięki nowoczesnej technice 
fotografowania (autor zdjęć Taka
shi Okanura), w pełni oddają dos
konałość dzieła Michała Anioła 
Znakomity jest też poziom poligra
ficzny publikacji
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Jan Białostocki

Historia 
sztuki 

w skali 
światowej 

Gdy posługujemy się terminem „historia 
sztuki”, nie dodajemy zazwyczaj bliższej 

informacji, jaką to sztukę mamy na myśli.
Nazwa dyscypliny jest ogólna i w 

zasadzie powinna ona objąć swymi 
badaniami wytwory wszelkiej sztuki - 

kiedykolwiek i gdziekolwiek 
wyprodukowane. Po raz pierwszy termin 

został zastosowany jako tytuł konkretnej 
książki Winckelmanna, lecz jego 

zainteresowania ograniczały się do 
Starożytności. Później zakres dyscypliny 

zwanej historią sztuki zmieniał się 
bardzo w zależności od różnych 

czynników. Uprawiana początkowo przez 
Niemców, Francuzów' i Włochów, 

obejmowała ona głównie obszar kultury 
Europy łacińskiej. Sztuka w łoska, 

opisywana i analizowana sposobem 
biograficznym, już od XV i XVI w. 

dawała gotowe wzory, które naśladowane 
były w Niderlandach, Francji, Hiszpanii i 

Niemczech, zanim jeszcze podjęto 
historyczne badania nad sztuką.

W
 XIX w., po pierwszym ataku pluralizmu 
sformułowanego przez Herdera, gdy doce
niano coraz szerszy zakres zjawisk arty
stycznych włączając Średniowiecze, Re
nesans w połowie stulecia, a Barok w os

tatniej jego ćwierci, obszar zainteresowań obejmował 
mniej więcej całą Europę oraz Starożytność bliskowschod
nią. Powoli także obszary pozaeuropejskie zaczęły być 
włączane do badań nad artystyczną historią. Autorowie 
ogólnych historii sztuki zwykli byli dodawać rozdziały po
święcone sztuce nieeuropejskiej, traktując ją najczęściej w 
sposób bardzo ogólny i encyklopedyczny (...).
Wydaje się, iż warto poświęcić chwilę namysłu międzyna
rodowym aspektom historii sztuki - chodzi zarówno o mo
ment subiektywny (zainteresowania i postawy badaczy), 
jak i obiektywny (tematyka studiów) - możliwości powsta
nia historii sztuki całego świata i porównawczych badań w 
historii artystycznej.
Niewątpliwie wiele zadań historii sztuki można rozwiązy
wać na poziomie jednego narodu. Inwentaryzacja zabyt
ków, przygotowywanie katalogów dzieł sztuki posiada
nych przez muzea, opracowywanie biograficznych słowni
ków artystów, wreszcie spisywanie syntetycznych zarysów 
sztuki jednego narodu i jej osiągnięć w wielu dziedzinach i 
okresach - to są właśnie takie zadania. Mogą one być 
wypełniane przez uczonych jednego narodu czy jednego 
kraju. Oczywiście, źródła archiwalne, takie jak kontrakty, 
pokwitowania, sprawozdania, przechowywane są zazwy
czaj na miejscu, tam gdzie budynki, rzeźby i obrazy zostały 
niegdyś zbudowane, wyrzeźbione bądź namalowane, lub 
tam, gdzie miały one być umieszczone; dokumenty te mo
gły być wprawdzie przeniesione i znajdować się w stolicy 
prowincji bądź kraju. Pisane źródła, listy, wspomnienia, 
opisy podróży, dzienniki artystów, mecenasów bądź ich 
współczesnych znajdują się zazwyczaj w bibliotekach, 
zbiorach i archiwach danego kraju, zaś historycy sztuki 
tego właśnie kraju przygotowani są lepiej niż inni do inter
pretacji tych źródeł, do opisania i wyjaśnienia dzieł.
Ale taki obraz jest obrazem idealnym. W rzeczywistości 
często ważne źródła nie są przechowywane w aktualnych 
granicach kraju - jak na przykład w przypadku zamówień 
wykonywanych przez Tycjana dla królów Hiszpanii wene
cki historyk sztuki będzie się musiał odwołać do centralne
go archiwum Hiszpanii w Simancas. Jakże wielu artystów 
pracowało w więcej niż. jednym kraju, jak architekci przy
bywający z pogranicza włosko-szwajcarskiego. Na przy
kład warsztat rodziny Pahr - Parrio, który odgrywał tak 
ważną rolę w rozpowszechnieniu się stylu lombardzkiego 
renesansu, działał na Śląsku, ale i w Meklemburgii, i w 
Szwecji. Sam już międzynarodowy charakter życia arty
stycznego, wyraźny w wielu długich okresach historii, prze
ciwstawia się narodowym podziałom między historykami 
sztuki.
W XIX w. głównymi ośrodkami wyszkolenia malarzy były 
Kopenhaga, Dusseldorf, Monachium i przede wszystkim 
Paryż. Tam właśnie historycy artystów różnych narodo
wości szukać muszą informacji o śladach, jakie pozostawili. 
To samo, oczywiście, dotyczy tak międzynarodowych w 
swym charakterze okresów, jak Średniowiecze. Wystarczy 
zajrzeć do książki Troeschera o podróżach artystów w 
Europie, by uprzytomnić sobie ponownie ruchliwość arty
stów tego czasu.1. Jakże mało wiemy o Włochach, którzy 
pracowali w Polsce w okresie Renesansu. Wszystko niemal, 
co wiemy o najważniejszym z nich. Bartolomeo Berreccim. 
czynnym w pierwszej połowie XVI w., wywnioskowano z
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cech dzieł pozostawionych przezeń w Krakowie. Wydaje 
się jednak oczywiste, iż nie mógł zostać zaproszony przez 
króla Zygmunta, aby wznosić jego grobowiec, gdyby nie 
był przedtem wykonał czegoś wartościowego. Jakże cenne 
byłoby znalezienie śladów artystycznych Berrecciego w 
okresie poprzedzającym jego przybycie do Polski. Tego 
jednak dokonać można tylko w Rzymie lub w Toskanii. 
Jak z tego wynika, w wielu przypadkach nie jest możliwe 
rozwiązanie nawet prostych i elementarnych problemów 
historii sztuki bez przekroczenia aktualnych granic narodo
wych. Szczególnie na takich obszarach, gdzie granice te 
ustalone zostały w czasach niedawnych w wyniku współ
czesnych wydarzeń z pominięciem tradycji historycznych o 
wielkiej niekiedy długotrwałości.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy bierzemy pod 
uwagę inne, bardziej złożone zadania historii sztuki. Wie
my z doświadczenia, jak często zdarza się, że nie lokalny 
badacz, lecz cudzoziemiec wnosi ważny przyczynek do 
rozwiązania problemu historii artystycznej lub publikuje is
totną monografię dzieła sztuki, zabytku architektonicznego 
bądź artysty. Wiemy, iż ze znacznego dystansu niekiedy 
uzyskuje się lepszą perspektywę. Jakże wyglądałaby histo
ria sztuki Italii bez Rumohra, Burckhardta, Berensona, 
Wólfflina, van Marlego, de Tolnaya, Chastela czy Meissa? 
Jak można wyobrazić sobie studia nad Rembrandtem bez 

Bodego, Valentinera, Benescha, Baucha, Stechowa, Helda, 
Miinza, bez de Koloffa przed stu laty, a bez Tiimpla dzi
siaj? Jak inny byłby obraz sztuki Poussina bez tego, co doń 
wnieśli Grautoff, Walter Friedlander i Blunt? Czy którykol
wiek francuski historyk sztuki podjąłby się ogromnego za
dania, jakie postawił sobie Miliard Meiss przygotowując 
pięciotomowe dzieło o francuskim malarstwie miniaturo
wym wczesnego XV w.? A bez Maxa Friedlandera i Erwina 
Panofsky’ego jakżeby wyglądała historia malarstwa staro- 
niderlandzkiego? Jak wielką podnietą dla studiów nad 
sztuką Neapolu stało się opublikowanie znakomitej książki 
o barokowej architekturze tego miasta przez Anthony 
Blunta.2
Fakt, że dzieła sztuki będące przedmiotami kolekcjoners
twa i finansowych inwestycji zostały rozproszone na tere
nie wielu krajów - w ostatnich czasach również poza tra
dycyjnym obszarem Europy i Ameryki Północnej, w Brazy
lii, Japonii, Australii i krajach arabskich - wraz z między
narodowym charakterem wielkich galerii i muzeów przy
czyniają się także do współpracy międzynarodowej i prze
sądzają o jej konieczności w badaniach historycznych nad 
sztuką. Niewiele wielkich dzieł sztuki niektórych szkół ar
tystycznych pozostaje na terenie, na którym powstały. Mo
żemy nad tym ubolewać, lecz musimy się z tym liczyć. Jakże 
niewiele arcydzieł staroniderlandzkiego malarstwa pozo-
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Obraz Hansa Memlinga (ok. 1433-1494) Siedem radości Marii (Stara Pinako 
teka w Monachium)

stało w Belgii (jeśli się, oczywiście, pominie Ołtarz Ganda- 
wski oraz to, co posiada muzeum w Brugii). Trudno się nie 
zgodzić z tym, że bez uwzględnienia zbiorów niemieckich, 
angielskich, hiszpańskich i amerykańskich nie sposób dziś 
uzyskać właściwego wyobrażenia o staroniderlandzkim 
malarstwie.
Współpraca pomiędzy historykami sztuki różnych krajów 
wydaje się przeto rzeczą niezbędną już na pierwszym po
ziomie studium historii artystycznej. Staje się to jeszcze 
bardziej oczywiste, gdy przechodzimy z narodowego po
ziomu do historii sztuki pojmowanej jako dyscyplina mię
dzynarodowa. Tak jak w historii, tak i w historii sztuki 
oczekujemy nie tylko serii historii narodowych, lecz także 
spoistej, ujednoliconej historii - i historii sztuki - Europy. 
Istnieją historie narodów i jednostek politycznych - Bur- 
gundii, Anglii, Węgier - ale istnieje przecież także „historia 
Europy”. Są też książki mówiące o historii świata pojmo
wanego jako całość. Czy mamy tego odpowiednik w posta
ci „historii sztuki całego świata”? I jak by taka dyscyplina 
miała wyglądać?
Widziane w narodowej perspektywie, dzieła sztuki zyskują 
jakieś miejsce w strukturze zbudowanej przez ich history
ków. Widziane w perspektywie całego kontynentu, dzieła 
sztuki tworzą już inną strukturę. Akcenty padają inaczej, 
ocena poszczególnych zjawisk zmienia się. Obraz europej

skiej historii sztuki nie jest sumą historii lokalnych i naro
dowych (jak się to nieraz niewłaściwie pojmuje). Gdy pa
trzymy na całość kontynentu, zjawiska, które mogą być 
interesujące, lecz są izolowane, ograniczone do ośrodków 
marginalnych, zacierają się w ogólnym widoku. Główny 
materiał tworzą szeroko rozpowszechnione zjawiska do
minujące w przeglądzie statystycznym oraz osiągnięcia 
wielkich twórców ustanawiających normy i wzory.
Zagadnienie nie ogranicza się, oczywiście - i nie powinno 
się ograniczać - do Europy, jeśli zamierzamy budować 
światową historię sztuki. Gdy podejmujemy takie zadanie, 
musimy zrezygnować z jakiegokolwiek uprzywilejowane
go punktu widzenia. Sama tylko gra wymiany doświadczeń, 
kontaktów i wpływów na pewno nie da nam odpowiedzi 
na stawiane pytania. Stoimy wobec oddzielnych, bardzo 
różnych obszarów kulturowych, uwikłanych w specyficzne 
warunki rozwoju, posiadających odmienne, własne rytmy 
rozwojowe. Musimy więc podjąć porównawcze studium 
sztuki. W wielu dziedzinach nauki podejmuje się badania 
porównawcze - w anatomii, gramatyce, mitologii; badania 
takie mają na celu ustalenie ogólnych linii rozwojowych, 
może nawet praw. W dziedzinie działalności artystycznej 
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istnieje też odpowiedni model w postaci historii literatury. 
(•••)•
W dziejach sztuki nie istnieją języki narodowe i choć, oczy
wiście. występują odrębne jakości i cechy, nie utrudniają 
one prowadzenia badań na ponadnarodowym poziomie. 
Ponieważ formy wizualne są powszechnie dostępne dla 
ludzkiego oka i w dużym stopniu zrozumiałe dla ludzkiego 
umysłu, nie odczuwano potrzeby szczególnej dyscypliny, 
która by sobie stawiała za cel „porównawczą historię sztu
ki”. Można by zaryzykować twierdzenie, że do pewnego 
stopnia wszelka historia sztuki ma charakter porównaw
czy. gdyż jednym z zasadniczych sposobów badania sztuki 
jest porównywanie kształtów widzialnych. Dzięki rozwojo
wi wzorów graficznych od schyłku Średniowiecza do no
wych czasów ukształtowała się znaczna międzynarodowa 
jednolitość w sztuce Europy, zaś na obszarach, na których 
kontynuowano tradycję bizantyńską, sztywny system iko
nografii również utworzył ponadnarodową jednolitość ar
tystyczną.
Podejście do sztuki rozwinięte szczególnie ok. 1900 r. fa
woryzowało porównywanie form wyjętych z rozmaitych 
historycznych kontekstów. Także ujęcia ikonograficzne i 
ikonologiczne umacniały międzynarodowy punkt widzenia, 
ponieważ przed XIX w. niewiele było tematów w ikono
grafii, które byłyby ograniczone do jednej szkoły narodo
wej. Na ogół repertuar tematów brał swój początek ze Sta
rożytności bądź z religijnej sztuki Średniowiecza lub z hu
manistycznej kultury nowożytnej, co znaczy, że wynikały 
one z tych źródeł, które mniej więcej jednakowo użyźniały 
życie kulturalne całego kontynentu.
Giulio Carlo Argan podkreślał wagę podejścia ikonogra
ficznego dla tego aspektu badania sztuki. „Przede wszyst
kim musimy uznać, że zasługą metody ikonograficznej jest 
ukształtowanie przesłanek do przekroczenia granic euro- 
pocentrycznych w historii sztuki przez wykazanie, że for
ma. uważana za najwyższą wartość w sztuce Zachodu oraz 
za podstawę argumentów przemawiających za jej wyż
szością intelektualną, nie jest niczym innym jak odmianą 
obrazu”.’
Słowa Argana kierują nas znów ku świadomości już 
wspomnianego faktu, że mianowicie problem nie jest ogra
niczony do Europy ani do sztuki europejskiej. Nie ma żad
nego powodu, by historia sztuki - jak sama historia - nie 
była powszechna i nie obejmowała zjawisk artystycznych 
wszystkich regionów kulturowych świata. Lecz aby to 
właśnie uczynić, historia sztuki winna przede wszystkim 
zacząć porównywać te rozmaite wytwory artystyczne róż
nych regionów, ażeby móc stwierdzić, w jakim stopniu są 
one jednolite i w jakim - są one w ogóle porównywalne. 
Hans Sedlmayr napisał kiedyś: „Sztuka jest zawsze ta sama 
(...). Wszystkie prawdziwe dzieła sztuki, największe i naj
mniejsze, skomplikowane i proste, są tego samego rodza- 
ju”4.tś\e jesteśmy skłonni zgodzić się z tym poglądem. 
Mamy świadomość tego, że nawet jeśli w naszych oczach 
rysuje się to w ten sposób, jest to prawdziwe tylko z nasze
go szczególnego punktu widzenia, z którego patrzymy na 
to, co zdecydowaliśmy się umieścić w naszym „muzeum 
wyobraźni”.
Nieraz mamy wątpliwości, czy wybór przedmiotów, które 
badamy, wynika z racjonalnie określonych zasad. Historyk 
piszący ogólną historię opisuje, co wydarzyło się w rozmai
tych społecznościach ludzkich, jak się one politycznie, spo
łecznie. ekonomicznie i kulturalnie przekształcały. Przed
miotem badań są zawsze jakieś grupy ludzi - narodowe, 
społeczne, polityczne itd Inaczej dzieje się, gdy historyk 
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sztuki stara się włączyć w swoje pole badań przedmioty, 
które nazywa dziełami sztuki, pochodzące z rozmaitych 
obszarów ludzkiej kultury. Czy można sprowadzić do 
wspólnego mianownika artystyczne zjawiska buddyjskiej 
Tajlandii, prekolumbijskich Majów i europejskiego Baro
ku, tak by stać się mogły w rozsądny sposób przedmiotem 
badań jednej dyscypliny? Czy zadania, funkcje, pojęcia i 
problemy związane z działalnością artystyczną w różnych 
regionach świata bywały do siebie wzajemnie podobne? 
Czyż „świat sztuki” nie jest fikcją skonstruowaną przez 
naszą dyscyplinę? Fałszywą jednością podobną do tej, jaką 
w wielość eksponatów muzeum wprowadza ujednolicony 
system numeracji? Czy te wszystkie zjawiska z rozmaitych 
regionów kultury, które uważamy za artystyczne, możemy 
w sposób uprawniony potraktować jako jednolitą grupę, 
która mogłaby być przedmiotem badań historycznych? 
Odpowiedź na te pytania wprowadziłaby nas w samo jądro 
zagadnienia. Musielibyśmy zapytać, w jakim stopniu po
dobna lub niepodobna była sama idea „sztuki” (lub idee 
„sztuk”) w kulturach chińskiej, indyjskiej, islamskiej, preko
lumbijskiej - ale także egipskiej, greckiej i rzymskiej - do 
tego, co przez sztukę rozumiano w obszarze, który jest 
naszym „naturalnym” środowiskiem intelektualnym, a więc 
w obszarze porenesansowej kultury łacińskiej Europy. Mu
sielibyśmy zbadać funkcje, jakie niegdyś pełniły przedmio
ty uważane dziś za dzieła sztuki. Musielibyśmy opisać spo
łeczny kontekst tych funkcji oraz działalność tych, którzy 
wytwarzali przedmioty o charakterze artystycznym w roz
maitych kulturowych regionach świata.
Wiem dobrze, jak bardzo różniło się pojęcie artysty w sta
rożytnej Grecji od jego pojęcia w chrześcijańskim Śred
niowieczu i w Europie wieku XIX. O ileż bardziej odmien
ne musialy być pojęcia dotyczące artystycznej działalności 
i artystów w rozmaitych kulturach nie związanych z trady
cją europejską, w których artysta mógł był zajmować 
miejsce na rozległej skali rozciągającej się od czarodzieja i 
kapłana aż po zwykłego rzemieślnika.
Relacja pomiędzy działalnością artystyczną i sferą religijną 
oraz polityczną, zależność tej pierwszej od tych ważnych 
sił społecznych winny być przedmiotem analizy, podobnie 
jak instytucje stanowiące ramę działalności artystycznej; 
sposoby artystycznego kształcenia i środki służące do roz
powszechniania informacji o produktach; technologia arty
styczna i udogodnienia handlowe; system organizacyjny, 
którego skala sięga od warsztatu rzemieślnika do uroczy
stych Akademii. Wiemy, że poza Europą tylko Chiny i Indie 
posiadały istotną literaturę o sztuce i teorię sztuki. Z wyją
tkiem kilku artykułów Anandy Coomaraswamyego brak 
porównawczego studium teorii artystycznych w rozmai
tych kulturach ludzkich. Dowiadujemy się na przykład, że 
w niektórych okresach sztuki chińskiej nie można przepro
wadzić wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy malarstwem i 
rysunkiem; te zachodnioeuropejskie kategorie okazują się 
obce produkcji artystycznej Wschodu, ponieważ w Chi
nach wszystko malowane było pędzlem na papierze.
Wszelkie porównawcze badanie różnych kultur wynika z 
pluralistycznej postawy wywodzącej się z poglądów Giam- 
battisty Vico i Herdera z XVI11 w„ którzy w swych pismach 
sformułowali po raz pierwszy myśl o istnieniu wielu ośrod
ków ludzkiej cywilizacji5. Kultury są rozmaite, lecz wytwa
rzają one zawsze zjawiska podobne: religię, prawo, organi
zację państwa, literaturę, muzykę, mitologię, sztuki wizual
ne. Dlatego pomimo dzielących je różnic kultury są porów
nywalne. bo składające się na nie funkcje były podobne lub 
wręcz identyczne. Vico i Herder podkreślali ponadto, że - 



choć różniące się od siebie - te analogiczne zjawiska winny 
być jednakowo cenione, nie powinny zaś być poddawane 
ocenie przez stosowanie obcej im skali wartości.
W 1728 r. Fontenelle przekonany był, że wszystkie języki 
są dobre; że nie różnią się one pomiędzy sobą pod wzglę
dem jakości6. Zadaniem badacza jest, oczywiście, dostrzec, 
opisać i zrozumieć odrębne cechy każdej kultury. Tym, co 
interesuje nas w tej chwili, nie jest przede wszystkim pod
kreślanie indywidualnego charakteru sztuk rozmaitych na
rodów, lecz podjęcie porównawczego badania, które mo
głoby prowadzić do ustalenia zarysu ogólnego obrazu sztu
ki na całym świecie. Czy świadomość, że nie mamy właści
wego zrozumienia specyficznych funkcji, znaczenia i walo
rów estetycznych, jakie pierwotnie posiadały wytwory ar
tystyczne, które chcemy badać, winna powstrzymywać nas 
od podjęcia takiego studium? Czy niejasność dotycząca 
tego, co należy do dziedziny sztuki, jest trudnością nie do 
pokonania?
W swej znanej książce Kształt czasu George Kubler wyra
ził pogląd, iż wyeliminować należy pojęcie dzieła sztuki7. 
Doświadczenia Kublera jako badacza pracującego w wielu 
zakresach, zajmującego się historią sztuki europejskiej, 
prekolumbijskiej i kolonialnej w Ameryce, powstrzymy
wały go przed używaniem tej kategorii. Według Kublera, 
możemy racjonalnie traktować różnorodność wytworzo
nych przez człowieka artefaktów jedynie wówczas, gdy 
pomieścimy je w szerokiej kategorii „rzeczy przez człowie
ka zrobionych”. Te same prawa rządzą ich wytwarzaniem i 
rozpowszechnianiem, niezależnie od tego, czy niektórzy 
obserwatorzy nazywają je dziełami sztuki, a inni nie. 
Wszystkie te rzeczy stanowią wynik rozwiązania jakiegoś 
problemu.
A jednak we wszystkich kulturach znajdują się przedmioty 
świadczące o podstawowej ludzkiej potrzebie ozdabiania 
rzeczy, zarówno tych codziennego użytku, jak przedmio
tów kultu religijnego, narzędzi, broni, książek i ikon. W 
swej bogatej w treść książce o psychologii sztuk dekoracyj
nych E.H. Gombrich napisał: „Dekoracyjne kształty i wzo
ry świadczą o tym. iż człowiek zyskiwał przyjemność akty
wizując zmysł porządku przez wykonywanie i oglądanie 
prostych układów, niezależnie od ich stosunku do świata 
zewnętrznego”*. Mało kto wiąże dzisiaj sztukę z pięknem. 
A jednak wydaje się, iż poszukując genezy ozdabiania 
przedmiotów najłatwiej znajdujemy szeroko rozpo
wszechnioną intencję stanowiącą przyczynę tworzenia spe
cyficznych przedmiotów składających się na materiał ba
dawczy porównawczej historii sztuki. Materiał zawarty w 
Zmyśle porządku Gombricha pochodzi ze wszystkich kon
tynentów i wszystkich okresów historycznych. Pomimo 
wszelkich różnic funkcji, celów i koncepcji, wszystkie kul
tury i wszystkie okresy ich rozwoju mogą dostarczyć przy
kładów tego, co nazywamy sztukami dekoracyjnymi.
Możemy kontynuować zadawanie pytań nie tylko na temat 
ornamentu i dekoracji, lecz także ekspresji, iluzji, koncepcji 
czasu i przestrzeni. Stwierdziliśmy, iż w niektórych obsza
rach naszego świata występowały podobne skłonności, po
dobne cele i podobne środki pojawiały się w działalności 
artystycznej. Niewątpliwie stwierdziliśmy również, że na 
niektórych terenach brak cech, które są istotne gdzie in
dziej, bądź że zostały one mało rozwinięte. Wystarczy 
wspomnieć negatywny stosunek krajów islamu do przed
stawiania natury.
Rudolf Wittkower, którego Ernst Herzfeld wprowadził w 
czasach studiów w zagadnienia sztuki Dalekiego Wschodu, 
podkreślał w swym późnym artykule, że „Zachód dzieli z 

Chinami i Japonią zainteresowanie sztuką tworzoną po to. 
by dawać zbudowanie, medytację i radość estetyczną, 
przedstawieniem ciała ludzkiego i twarzy, narracyjnym te
matem, naturą i milczącymi przedmiotami z naszego co
dziennego życia, ujawnianiem osobowości artysty i do
świadczeniem emocjonalnym "9.
Inne byłyby wyniki obserwacji, gdybyśmy się zwrócili do 
prekolumbijskiego Meksyku lub Peru. Znów odmiennie wi
dzielibyśmy sprawy zwróciwszy się ku kulturze Bizancjum 
lub islamu. Nie można jednak unikać podejmowania takich 
prób. W ostatnio wydawanych wielkich zbiorowych histo
riach sztuki ilość miejsca poświęconego nieeuropejskim 
kulturom jest znaczna, niekiedy bardzo duża - jak we fran
cuskiej serii Univers des Formes. Są to jednak odrębne uję
cia, napisane przez specjalistów, a ich włączanie w ogólny 
obraz sztuki sprowadza się wyłącznie do tego, iż ukazały 
się jako tomy należące do tej samej co inne serii wydawni
czej.
W dużych ogólnych historiach sztuki napisanych przez jed
nego autora - jak świetne tomy Gombricha czy Jansona - 
nieeuropejskie kultury pojawiają się jako uzupełniające 
rozdziały dodane do zarysu materiału europejskiego. Na
wet Europę rozumie się zazwyczaj jako Europę Zachodnią 
i dopiero w ostatnich dziesięcioleciach obszary Europy 
Wschodniej zyskały nieco bardziej rozbudowane przedsta
wienia (...).
Wydaje się, iż należy podjąć zespołowe prace nad zbudo
waniem artystycznej historii globu. Trudno przewidzieć, 
czy uda się ustalić ogólne linie rozwoju artystycznego w 
różnych sytuacjach wynikających z różnych specyficznych 
warunków społecznych i z poziomu życia kulturalnego w 
danym momencie i czasie. Prawa dają się wykrywać w sys
temach działających swobodnie, bez wchodzenia w kon
takt z innymi czynnikami, którymi rządzą inne zasady. W 
kulturze liczba tych aktywnych czynników jest ogromna i 
trudna do ujęcia, a ponadto niektóre z nich są tak nieuch
wytne, jak indywidualny talent. Ale niezależnie od trudnoś- 
ci trzeba podejmować takie próby (...). Jan Białostocki

Powyższy tekst został opublikowany pod tytułem Perspektywy porównaw
czej historii sztuki w skali światowej (w i) Refleksje i syntezy ze świata sztuki. 
Cykl drugi, PWN, Warszawa 1987.
Przypisy
1. G. Troescher, Kunst - und Kunstlerwanderungen im Mittele- 
uropa, 800-1800, Baden-Baden 1953-1954.
2. A. Blunt, Neapolitan Baroque and Rococo Architecture, London 
1975. Rozwój badań po opublikowaniu tej znakomitej książki zo
stał przedstawiony w ujęciu krytycznym przez A. Blunta (Naples in 
the eighteenth century, A: Architecture, „Burlington Magazine”, 
CXXI, 1979, s. 254-259) i O. Ferrariego (Naples in the eighteenth 
century, B: Painting and Sculpture, tamże, s. 259-263).
3. G.C. Argan, Ideology and Iconology, „Critical Inquiry”, II, 2, 
1975, s. 297-305, cyt. ze s. 304.
4. H. Sedlmayr. Weltepochen der Kunst, (w:) tegoż. Epochen und 
Werke. Gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte. II, Wien-Miin- 
chen. 1960, s. 353-360, cyt. ze s. 353.
5. I. Berlin, Vico and Herder. Two Essays in the History of Ideas, 
London 1976.
6. List z 27 lipca 1728 do Gottscheda, zacytowany przez W. Krau- 
ssa w Grundprobleme der Literaturwissenschaft, s. 105.
7. G. Kubler, The Shape of Time, New-Haven-London 1960 (pol
ski przekład J. Hołówki, Warszawa 1970).
8. E.H. Gombrich, The Sense of Order. A Study in the Psychology 
of Decorative Art, Oxford 1979, s. 5.
9. R. Wittkower, East and West: the Problem of Cultural Exchan
ge. w pracy zbiorowej East and West in Art, Bloomington, Ind. - 
London 1966; przedruk (w:) tegoż, Allegory and the Migration of 
Symbols, London 1977, s. 14.
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Tadeusz S. Jaroszewski

Koniec 
napoleońskiej 

legendy?
Mariuszowi Wituskiemu 
- dobremu towarzyszowi 

wielu wypraw do Italii

13 września 1988 r. wsiadłem w Piombino 
wraz z dwoma przyjaciółmi na statek i 
wkrótce potem popłynęliśmy na Elbę.

Byłem w świetnym nastroju, spełniło się 
bowiem marzenie mego życia. Pogoda 

była cudowna, a widoki bardzo 
interesujące. Jak to zwykle bywa za 

granicą, na statku przypomniały mi się 
rozmaite sprawy polskie, błahe i 

poważne, śmieszne i smutne. Przyznam 
się, że nigdzie tak wyraziście i ostro nie 
widzę Ojczyzny nad Wisłą, jak w Italii. I 
tak przypomniał mi się w pewnej chwili 

swawolny wierszyk zaczynający się od 
słów „Elba jest to wyspa miła...”, a zaraz 
potem piękny późnoklasycystyczny dwór 
w Matko wie (zwany pochopnie pałacem) 

w dawnym powiecie sieradzkim, 
zbudowany według tradycji na wzór 

domu Napoleona na Elbie. Ucieszyłem 
się bardzo, że jeszcze dziś przekonam 

się, czy tak jest w istocie.

S
tatek przybił do nadbrzeża w Portoferraio i zesz
liśmy na ląd. Pojechaliśmy najpierw do San Mar
tino, aby zobaczyć podmiejską rezydencję Napo
leona, a później wróciliśmy do stolicy wyspy, 
gdzie solennie zwiedziliśmy Palazzo dei Mulini, 
główną siedzibę cesarza wygnańca. Widok, jaki roztacza 

się z pałacowego ogrodu na zatokę jest tak urzekający, że 
każę wątpić w zdrowe zmysły Napoleona, który po kilku 
miesiącach bez żalu opuścił Elbę, by próbować szczęścia 
we Francji. My, skromni turyści z Polski, mieliśmy zupełnie 
inny pogląd na tę sprawę: na miejscu cesarza dalibyśmy za 
wygraną i resztę życia spędzili z ochotą na tarasie ogrodo
wym Palazzo dei Mulini, podziwiając farbkowe morze, 
ciemnobłękitne niebo i na pozór groźne góry. Ale do rze
czy: ani Villa San Martino, ani Palazzo dei Mulini w Porto
ferraio w żadnym razie nie mogły być wzorem dla dworu w 
Małkowie. Skąd się zatem wzięła ta legenda? Spróbuję 
zaraz to wyjaśnić.
Zacznijmy od dworu w Małkowie - pięknego przykładu 
dojrzałego klasycyzmu w Polsce. Pisano o nim wiele, ostat
nio p. Przemysław Grobis w „Spotkaniach z Zabytkami” (nr 
6, 1986, s. 47), ale zawsze powierzchownie. Nawet Katalog 
zabytków sztuki powiatu sieradzkiego podaje te same nie 
sprawdzone wiadomości. Według autorki tego opracowa
nia dwór miał powstać około 1820-1830 r„ wzniesiony we
dług tradycji przez nie znanego z imienia Biernackiego, 
adiutanta Napoleona, na wzór domu mieszkalnego cesarza 
na Elbie. Cechą wyróżniającą dwór w Małkowie, zdaniem 
piszących o nim historyków sztuki, są trzy czterokolumno- 
we portyki skomponowane w porządku doryckim w redak
cji greckiej. Kanelowane masywne kolumny bez baz, będą
ce niejako symbolem antyku greckiego, bodaj po raz pier
wszy ozdobiły polski dwór ziemiański. Dopiero badania 
Ireny Paszyn, uściślone przez Leszka Kajzera, wyjaśniły 
wiele problemów dotyczących Małkowa. I tak fundatorem 
siedziby był Paweł Biernacki (1740-1826) ożeniony z Kon
stancją z Małachowskich, najpierw miecznik piotrkowski 
(1778), potem cześnik sieradzki (1781), chorąży piotrkowski 
(1783), wreszcie kasztelan sieradzki (1788). Z Napoleonem 
nie mógł mieć nic wspólnego, choćby ze względu na wiek. 
Zdaniem łreny Paszyn dwór powstał w latach 1810-1820, a 
jego projektodawcą był prawdopodobnie architekt Fryde
ryk Albert Lessel. Była to surowa bezporządkowa budowla 
stojąca na spadku terenu, która swoją prostotą kojarzyła 
się widocznie współczesnym ze skromną napoleońską willą 
w San Martino. Doryckie portyki, jak udowodniła Irena 
Paszyn, dodano do dworu w pierwszym dwudziestoleciu XX 
w. z inicjatywy ówczesnych właścicielek Małkowa, Walen
tyny z Bardzińskich Pstrokońskiej (1859-1939) i jej córki 
Marii (1880-1941). Dopiero te portyki upodobniły dwór 
małkowski do elewacji frontowej, nie tyle samej willi, ile 
tzw. Galerii Demidoffa wbudowanej w stok wzgórza, na 
którym stoi willa Napoleona. Galeria Demidoffa podtrzy
muje obszerny taras; zaraz do tego problemu wrócimy. 
Pewno nigdy nie dowiemy się, czy przebudowa dworu w 
Małkowie miała na celu uprawdopodobnienie legendy na
poleońskiej, czy też wynikała tylko z chęci podniesienia 
stopnia jego reprezentacyjności.
Napoleon przebywał na Elbie bardzo krótko. Wylądował 
w Portoferraio 3 maja 1814 r., a wypłynął z powrotem do 
Francji 26 lutego 1815 r. W tym niedługim czasie stworzo
no dla niego dwie rezydencje: jedną w Palazzo dei Mulini
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1. Dwór w Małkowie, widok od frontu w 1931 r.w Portoferraio, którą zwano żartobliwie „Tuilleriami”, a 
drugą w San Martino, w pięknej okolicy tuż pod miastem. 
Pracami budowlanymi w obu wypadkach kierował archi
tekt Paolo Bargigli, pracujący przedtem dla siostry cesarza, 
Elizy Baciocchi, księżny Lukki i Piombino, z którym współ
pracował młody architekt miejscowy, Luigi Bettarini. 
Palazzo dei Mulini - to skromny osiemnastowieczny pię,- 
trowy budynek, zajmowany dotąd przez dowództwo arty
lerii i inżynierii. Znajdujący się obok teatrzyk skonstruowa
no na nowo w ten sposób, aby mógł służyć jako sala 
ansamblowa lub wielka reprezentacyjna jadalnia. Tym os
tatnim przedsięwzięciem zajął się Bettarini, a dekorację 
malarską ścian wykonał Vincenzo A. Revelli. Wszystkim 
interesował się żywo cesarz. W sprawach ogrodniczych 
korzystano z rad Hollarda, ogrodnika-eksperta w służbie 
ks. Elizy Baciocchi. Meble i obrazy do wyposażenia wnętrz 
sprowadzono z pałacu książęcego w Piombino.
Znacznie bardziej interesująca jest dla nas siedziba w San 
Martino ze względu na jej rzekome związki z dworem w 
Małkowie. Jak już powiedziano, stojące na stoku wzgórza 
domostwo, zwane trochę na wyrost willą, jest nad wyraz 
skromne, bez żadnej artykulacji architektonicznej, przero
bione naprędce z budynku gospodarczego znajdującego 
się tu wcześniej. Mieściło w sobie niewielki apartament 
cesarza i pomieszczenia dla jego świty. Najlepiej zachowa
nym do dziś wnętrzem domu jest Sala Egipska pokryta 
malowidłami al fresco roboty Vincenza A. Revelli, złożony
mi z widoków Egiptu, hieroglifów i motywów sztuki tego 
kraju.

Po wyjeździe cesarza willa zmieniała ciągle właścicieli i 
stopniowo popadała w ruinę. Stan jej uległ radykalnej po
prawie, kiedy znalazła się w posiadaniu ekscentrycznego 
księcia Anatola Demidowa di San Donato, rosyjskiego na- 
baba osiadłego we Florencji, ożenionego z księżniczką Ma- 
tyldą-Letycją-Wilhelminą Bonaparte, córką króla Hieroni
ma Westfalskiego. Małżeństwo to trwało bardzo krótko: 
zawarte w 1840 skończyło się głośnym rozwodem w 1845 r. 
Książę Anatol, wielbiciel Napoleona uważający się za jego 
powinowatego, postanowił stworzyć na Elbie ośrodek kul
tu cesarza. W tym celu nie tylko odnowił willę w San Mar
tino, ale wybudował w latach 1851-1859 muzeum, które 
zostało niezwykle umiejętnie wkomponowane w stok 
wzgórza, na którym stoi właściwa willa. Autorem tego mu
zeum, zwanego do dziś „Galeria Demidoff”, był florencki 
architekt Niccoló Matas. To właśnie elewacja frontowa ga
lerii, skomponowana w duchu późnego klasycyzmu z uży
ciem porządku doryckiego, odznaczająca się wysuniętym 
do przodu portykiem i wydatnymi ryzalitami skrajnymi, 
mogła nasunąć porównanie z dworem w Małkowie.
Sugestywnie i nie bez złośliwości opisał San Martino uczo
ny niemiecki pochodzenia polskiego, Ferdinand Gregoro- 
vius, który odwiedził Elbę w czasie swego długiego pobytu 
we Włoszech. „Willa należy dziś do księcia Demidowa. Ten 
krezus rosyjski przebudowuje ją na muzeum Napoleona. 
Ma być urządzone z przepychem, z westybulami wykłada-
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2. Palazzo del Mulini w Portoferraio, 
widok od frontu
3. Palazzo dei Mulini w Portoferraio, 
widok ogólny
4. Ogród przy Palazzo dei Mulini w 
Portoferraio
5-7. Villa San Martino koto Portofer
raio: widok ogólny (5), tzw. Galeria 
Demidoff (6, .7)
8. Wnętrze tzw. Galerii Demidoff 
(zdjęcia: Jacek Borowik)
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nymi marmurem i wspaniałymi salami, w których wszystkie 
czyny cesarza będą przedstawione na ścianach al fresco. 
Napoleon, który zasadził drzewka pomarańczowe wokół 
tarasu willi, sam poprzestał na udekorowaniu jadalni malo
widłami ściennymi w stylu egipskim; epizod egipski był 
chyba dla niego najmilszym z całego życia wspomnieniem, 
romantycznym poematem bohaterskim jego młodości. 
Dziś Demidow pozbierał wszelkie możliwe pamiątki zwią
zane z dziejami Napoleona i porozkładał je w pokojach 
willi San Martino. Ale żywej pamiątki po Napoleonie, któ

rej principe został posiadaczem, nie wystawi w tej willi, jak 
bowiem powiadają, nie zdołał jej przy sobie zatrzymać; 
mam tu na myśli jego byłą małżonkę, Matyldę Bonaparte, 
córkę byłego króla Hieronima, pamiątkę z Westfalii. Kiedy 
wszystkie pamiątki zostaną poustawiane, powiedzieli mi 
zatrudnieni w willi robotnicy, książę każdego piątku, na 
własny koszt uruchomi komunikację statkiem z Livorno do 
Portoferraio i wtedy wszyscy będą mogli tu przyjeżdżać i 
oglądać te piękne rzeczy. Teraz jednak nikomu nie wolno 
tu wchodzić, jak o tym uprzedza tablica ostrzegawcza. Nie 
mogłem więc zwiedzić wnętrza tej małej, skromnej willi”. 
Tyle Gregorovius, a my na zakończenie dodamy informa
cję, że po śmierci ks. Anatola Demidowa zgromadzone 
przez niego pamiątki napoleońskie rozproszyły się roz
przedane beztrosko przez jego spadkobierców. W dwu
dziestoleciu międzywojenym Villa San Martino stała się 
własnością Państwa Włoskiego.
Jak mogło dojść do powstania legendy o ukształtowaniu 
dworu w Małkowie na wzór Villa San Martino? Chyba 
było to tak: jakiś polski turysta zapędził się po pierwszej 
wojnie światowej na Elbę i był mile zdziwiony podobieńs
twem dworu w Małkowie do Galerii Demidoffa, którą po
chopnie uznał za dom Napoleona, nie znając w dodatku 
czasu jej powstania. Tak powstała legenda, która w Polsce, 
a zwłaszcza w ziemi sieradzkiej, trafiła na podatny grunt. 
Trudno dziś dociec (i chyba nie warto!), kto po raz pierwszy 
podał ją do publicznej wiadomości. Zresztą nie ma to żad
nego znaczenia wobec panującego ogólnie przekonania, że 
dwór w Małkowie nawet bez „napoleońskiej” legendy nale
ży do piękniejszych przykładów dojrzałego klasycyzmu w 
Polsce. Na pewno warto go zobaczyć!

Tadeusz S. Jaroszewski



Arkadiusz Kołodziejczyk

Opisanie 
Podlasia

Józef Loski (1827-1885) należał do 
licznych w XIX w. ziemian parających się 

„starożytnościami polskimi” i 
„archeologią krajową”, których nazwiska 

uległy zapomnieniu i rzadko pojawiają 
się w publikacjach naukowych czy 
popularnonaukowych1. Nie znalazł 

uznania u redaktorów Polskiego 
Słownika Biograficznego, pominął go

Stanisław Szenic w swoim dziele o 
cmentarzu Powązkowskim, gdzie Loski 
został pochowany. A był Loski postacią 

znaną, zwłaszcza na Podlasiu i w 
Warszawie, w której spędził ostatnie lata 

swego pracowitego życia. Niestrudzony 
poszukiwacz pamiątek narodowych, 

sztychów, starych płócien, dokumentów, 
kolekcjoner medali polskich, również 

jako historyk-amator pozostawił godny 
odnotowania dorobek.

N
iewątpliwie dziełem jego życia był album litografii 
Jan III Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i 
współczesne zabytki, wydany w Warszawie na 
dwóchsetlecie odsieczy wiedeńskiej. Był także wy
dawcą Litografii polskich i obcych rytowników

XVII i XVIII w., ukazujących się od 1878 do 1882 r. w postaci 
kolejnych zeszytów (razem 22 zeszyty), autorem ilustrowanego 
dzieła o znalezionych we Francji fragmentach pomnika Jana III, 
autorstwa Piotra Veneau (Warszawa 1880). W oddzielnej bro
szurze opublikował opis księgozbioru i bogatych zbiorów sztuki 
Konstantego Świdzińskiego przechowywanych w Sulgostowie 
(Opoczyńskie) i kilku innych broszur. Okazał się również uta
lentowanym rysownikiem i do swoich publikacji często przygo
towywał ilustracje, które stawały się podstawą litografii zdobią
cych łamy „Kłosów”, „Tygodnika Ilustrowanego” i „Biblioteki 
Warszawskiej”.
Zabezpieczanie zabytków przeszłości, pisanie o nich, wskrze
szanie piórem i rysunkiem obrazów wielkości dawnej Rzeczy
pospolitej uważał za służbę narodową. Podobnie podchodziło 
do swych pasji wielu innych nieprofesjonalnych, ale jakże zasłu
żonych dla popularyzacji dziejów ojczystych współczesnych Lo- 
skiemu ziemian z Podlasia, jak najbardziej znany Zygmunt Glo
ger, Tymoteusz Łuniewski z Korytnicy pod Węgrowem czy Ka
jetan Kraszewski z Romanowa, brat wielkiego Józefa Ignace
go-
Józef Loski urodził się na Podlasiu, w Kostomłotach nad Bu
giem, jako syn Jana Leskiego, majora 4. pułku strzelców Króles
twa Polskiego. Wpajane od dzieciństwa umiłowanie narodowej 
przeszłości zaowocowało rosnącym zainteresowaniem ojczysty
mi dziejami. Pierwsze lekcje „starożytności” pobierał w pobli
skim Kodniu - rodowej niegdyś siedzibie Sapiehów, promieniu
jącej wciąż resztkami dawnej świetności i przyciągającej zaby
tkami z czasów potęgi Rzeczypospolitej. W 1855 r. J.Loski opisał 
znajdującą się w kodeńskim kościele Św. Anny genealogię por
tretową Sapiehów (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 1989, s. 
14-17). Później przyszły dalsze opisy zabytków Kodnia i kolej
nych miejscowości, ilustrowane litografiami według rysunków 
Łoskiego. Część z nich zachowała się do dziś, chociaż zazwyczaj 
zmienił się ich wygląd zewnętrzny. Natomiast z otaczających 
pałace i dwory założeń parkowych - pozostało niewiele. Warto 
więc sięgnąć do dziewiętnastowiecznych roczników pism ilu
strowanych i skonfrontować opisy i wizerunki z dzisiejszą rze
czywistością.
Temat kodeński dominował wśród podlaskich zainteresowań 
Łoskiego. Spowodowało to nawet zarzuty jakoby czerpał z tego 
tytułu korzyści finansowe, otrzymując od Sapiehów wysokie 
honoraria. Zaprotestował przeciwko tym pomówieniom pu
blicznie, przy okazji kolejnego artykułu, tym razem o cerkwi 
zamkowej w Kodniu, opublikowanego w 1857 r. „Jedynym tego 
powodem jest - pisał - że mieszkając niedaleko miasteczka, 
które było gniazdem jednej linii Sapiehów, miałem prawie pod 
ręką pomniki tej rodziny, zasługujące jako utwory sztuki krajo
wej a razem zabytki starożytności, aby upowszechnione były 
rysunkiem i dokładnym opisem; że zaś z pomnikami temi łączy
ły się imiona mężów mających sławę historyczną, w artykułach 
moich wspominałem niekiedy ich zasługi, ale ze stanowiska 
dziejowego, nie patrząc na czasy dzisiejsze’’2. Do opisu cerkwi 
wzniesionej przez Pawła Sapiehę po 1520 r. dołączył Loski jej 
rysunek oraz przytoczył tekst tablicy epitafijnej Jana (Iwana) 
Sapiehy, znajdującej się na chórze nad wejściem. W artykule 
Loski wspomniał o bogatym archiwum Sapiehów, które kilka
naście lat wcześniej widział butwiejące w piwnicach kodeńskie- 
go zamku. „To pewna, że w dzieciństwie mojem sam widywałem 
pochodzące stąd dyplomata królów naszych z majestatycznymi 
pieczęciami, pamiętam także kilkanaście listów Stanisława Au
gusta do księżnej wojewodziny (Elżbiety z Branickich Sapieży- 
ny - A.K.) pisanych; miały one zawierać wiele poufnych zwie
rzeń. Ciekawe te i ważne papiery nie wiem w czyich dzisiaj znaj-
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1 3

. Zamek, cerkiew i kościół w Kodniu
2. Placencya - dawna rezydencja Sapiehów w Kodniu
3.4, Witulin: dwór (3) i świerki w ogrodzie (4)

dują się rękach, a wiele z nich zasługiwało pewnie jako materiał 
dziejowy na ogłoszenie drukiem”.
Archiwum Sapiehów z Kodnia (a przynajmniej znaczna jego 
część) jednak ocalało, o czym Loski nie wiedział. Znalazło się w 
posiadaniu Kajetana Kraszewskiego. Pod datą 9 września 1875 
r. zanotował on w swoim pamiętniku pt. Silva rerum. Kronika 
domowa, wspomnienia i zapiski dzienne z lat 1830-1881: „Za- 
częłem teraz szczegółowo przeglądać stare archiwum po Sapie
hach, znajdują się rzeczy ciekawe i wiele korespondencji ludzi 
najgłówniejsze grających role, szczególnie za panowania Sta
nisława Augusta, znajdą się zapewne materiały historyczne, 
które może zużytkować się dadzą, są też papiery sięgające i XVI

ciankom” - kreślił jej wizerunek Loski w „Kłosach”. „W pełni 
piękności: czarne, ogniste oczy, zalotny uśmiech i wysmukła 
kibić świadczą, że była z rzędu kobiet umiejących zdobyć pano
wanie”.3 Sapieżyna podźwignęła gospodarczo Kodeń, sprowa
dziła z Niemiec sukienników, wybudowała pod Kodniem, na 
terenie posiadłości zwanej Placencyą, parterowy pałacyk z ofi
cynami. Otoczyła go pięknym ogrodem z wysadzanymi kaszta
nami alejami, urządziła tarasy nad wpadającą do Bugu rzeczką 
Kalmaczką. Młyn, przy którym zainstalowano „stosowny przy
rząd”, podziemnymi rurami dostarczał wodę do tryskającej 
przed pałacykiem fontanny. Dla syna odnowiła stary zamek, ale 
zajęty sprawami politycznymi w Warszawie Kazimierz Nestor 
rzadko bywał w Kodniu. Trumny matki i syna oglądał Loski w 
podziemiach kościoła Św. Anny na początku lat siedemdziesią
tki. „Zwłoki matki i ubiór dobrze się zachowały, ale ze świet-

wieku”. Pełna zbieżność poglądów Leskiego i Kraszewskiego: 
„zużytkować się dadzą” - czyli należy je ogłosić drukiem. 
W artykule Loski zaapelował, by zajęto się ratowaniem cerkwi 
od całkowitej ruiny. Apel pozostał bez echa; na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. zawaliło się skle
pienie. Dziś podziwiamy cerkiew odbudowaną, nie zachował się 
jedynie jej wystrój wewnętrzny. Odmiennie potoczyły się losy 
kodeńskiego zamku wybudowanego przez Iwana Sapiehę, w 
którym przyjmował on króla Zygmunta Starego. W zamku pisał 
swoje dzieła fundator wspomnianej genealogii portretowej Sa
piehów, pochodzącej z około 1720 r., Jan Fryderyk Sapieha, tam 
też znajdowała się jego bogata biblioteka. W 1876 r. Loski pisał 
już o pustych komnatach idących w ruinę; obecnie z zamku 
pozostały jedynie zabezpieczone piwnice.
W ostatniej ćwierci XVIII w. rządziła w Kodniu Elżbieta z Bra-
nickich Sapieżyna, matka Kazimierza Nestora Sapiehy. Po ov^>v nego księcia Kazimierza zostały zczerniałe kości” - zanotował, 
dowieniu „jaśniała w Warszawie”, a „król ulega! jej woli i zaefj- 1876 r. trumny Sapiehów, w związku z nakazaną przez rząd 
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carski zamianą kościoła na cerkiew, zostały przewiezione do 
Krasiczyna. Pałacyk zachował się w postaci przebudowanej, 
bezstylowej budowli, choć jeszcze w czasach Łoskiego „prze
chowały się piękne boazerie i rzeźbione kominki, a cały aparta
ment lubo nieobszemy, odznacza się dobrym smakiem i szla
chetną powagą, cechującymi dawne, pańskie siedziby". Piękny 
park podziwiać możemy również tylko na rysunku.
Po kilkunastu latach od pierwszego opisu Loski powrócił do 
kodeńskich portretów Sapiehów na łamach „Tygodnika Ilustro
wanego”. Opublikował też artykuł o obrazie Matki Boskiej Ko- 
deńskiej. Później przyszła kolej na Witulin pod Białą Radziwił- 
łowską (dziś Białą Podlaską), w którym urodził się poeta i dra- 
matopisarz Franciszek Wężyk (1785 -1862). W 1856 r. Loski od
wiedził Witulin i zastał we dworze poetę: „Spędziłem z nim dni 
kilka, słuchając światłej i dowcipnej rozmowy tego szanowane
go męża. Wspomniał, że w tym dworze odwiedzały jego rodzi
ców różne ówczesne znakomitości, między innymi Radziwiłł 
(Panie Kochanku), Feliks Turski (biskup łucki) i jego następca 
Adam Naruszewicz. Dotąd ich portrety i wiele innych zdobią 
salę jadalną”.4 Artykuł uzupełniały rysunki dworu i parku w 
Witulinie. Dwór spłonął w czasie drugiej wojny światowej, z 
zespołu dworskiego pozostały zabudowania gospodarcze z dru
giej połowy XIX w. i resztki parku.
Kolejnym dworem opisanym przez Łoskiego była Roskosz, nie
gdyś posiadłość Karola Radziwiłła „Panie Kochanku” (1734- 
1790). Na początku lat trzydziestych XIX w. Ludwika i Teodor 
Michałowscy na miejscu drewnianego myśliwskiego dworu wy
budowali murowany pałacyk w stylu neogotyckim i urządzili 
park w stylu angielskim. Projektantem budowli był Franciszek 
Jaszczołd; przetrwała ona do dziś, natomiast znacznie ucierpiał 
park. Wyjątkowo Loski nie wykonał do artykułu rysunku i opu
blikowano pracę innego autora.5
Loski odwiedził także Janów Podlaski, byłą stolicę ostatniego 
biskupa łuckiego Adama Naruszewicza (1733 -1796), historyka i 
poety, autora Historii narodu polskiego. W 1818 r. Janów stał się 
stolicą nowo powstałego biskupstwa podlaskiego. Znajdowało 
się tam kilka zabytków architektury - kościół katedralny, za
mek biskupi, grota Naruszewicza. Loski zszedł do grobów znaj
dujących się pod prezbiterium katedry, oglądał trumnę ze zwło
kami Naruszewicza, „karmazynową, pokrytą materią”, z wybi
tym na niej ćwiekami napisem. „Nie można rozpoznać rysów 
twarzy biskupa, tylko pontyfikalny ubiór dość dobrze zachowa
ny. Postaci byt wyniosłej” - zapisał, zajrzawszy przez szybę w 
wieku trumny. Do opisu Janowa dołączył własne rysunki: groty 
Naruszewicza i oficyny zamku. Na jego prośbę miejscowy dzie
kan, ksiądz Józef Pruszkowski, podobnie jak Loski zapalony 
historyk i miłośnik Podlasia, wysłał do Warszawy portret Naru
szewicza pędzla Bacciarellego znajdujący się w Janowie. Po 
wykonaniu litografii wizerunek biskupa został opublikowany 
wraz z artykułem Łoskiego w „Tygodniku Ilustrowanym”.6 
Bardzo dokładnie opisany został też Konstantynów - niegdyś 
zwany Kozieradami, przywołany przez Jana Chryzostoma Paska 

w pamiętnikach. W drugiej ćwierci XVIII w. Karol Józef Sedlni- 
cki, od 1738 r. wojewoda podlaski, od 1746 r. podskarbi wielki 
koronny, wybudował tam pałac, który został rozebrany w końcu 
tego stulecia. „Gmach obszerny, z dwiema oficynami - pisał 
Loski na podstawie wyszperanych przez siebie źródeł. Od strony 
wielkiego stawu wznosił się piętrowy portyk, na wspaniałych 
arkadach, pod którymi było wejście do piwnic. Według podania 
były one dwupiętrowe (...) Przechowują się dotąd znacznej dłu
gości murowane tarasy, które ciągnęły się po bokach pałacu”. 
Obok pobudowano cieplarnie, murowane mosty na kanałach, 
urządzono lasek w stylu francuskim, ogrody. „Na wyspie stawo
wej zamorskie ptaki hodowano”, stajnie mieściły ponoć 200 
koni.’
Na początku XIX w. Stanisław Aleksandrowicz do jednej z oca
lałych oficyn pałacu Sedlnickiego dobudował parterowe domos
two. Jego syn - również Stanisław - podniósł tamtejsze gospo
darstwo „do rzędu celniejszych na Podlasiu”- stwierdził Loski. 
Majętność składała się z 6 folwarków, stado owiec liczyło 5 tys. 
sztuk, okazy hodowlane zdobywały nagrody na licznych wysta
wach. Aleksandrowicz założył oranżerię z drzewami pomarań
czowymi i cytrynowymi, gorzelnię, młyn parowy, park.
Na uwagę zasługują szczegółowe opisy, dokładność relacji, dos
konała znajomość szczegółów genealogicznych. Materiałów do 
swoich prac szukał Loski nie tylko w archiwach prywatnych. 
Dokonał m.in. dokładnej kwerendy w Archiwum Koronnym i 
Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. W tej ostatniej odna
lazł m.in. diariusz poselstwa do Turcji w latach 1765-1767 To
masza Witolda Aleksandrowicza - ojca Stanisława, który to 
dokument, niestety, zaginął w czasie drugiej wojny. Nie grzeszą
cy wielką urodą dwór Aleksandrowiczów i resztki parku zacho
wały się do dziś.
Podobnie jak Aleksandrowicz, doskonałymi gospodarzami byli: 
rządca i administrator dóbr Jabłoń Stanisław Nozdrowicz i An
drzej Serwiński, właściciel Cieleśnicy, których Loski odwiedzał 
w swoich wycieczkach i obu miejscowościom poświęcił odrębne 
artykuły, dołączając rysunki.
W Jabłoniu oficer Księstwa Warszawskiego Piotr Strzyżewski 
po 1815 r. wybudował pałacyk otoczony pięknym parkiem. Ho
dowano tam owce i bydło rasy szwajcarskiej, a liczne okazy uzy
skiwały medale na wystawach rolniczych’. Resztki parku może
my podziwiać do dziś, natomiast pałacyk nie przetrwał; obecny 
pałac murowany pochodzi z początku XX w.
Cieleśnica, w latach 1630-1810 należąca do Radziwiłłów, została 
sprzedana Andrzejowi Serwińskiemu za 360 tys. zł poi. Zbudo
wał on browar, gorzelnię, olejarnię, cegielnię, młyny, na koniec, 
po 1830 r., piękny pałac w stylu klasycystycznym, projektowany 
przez Antonio Corazziego, otoczony rozległym parkiem z oran
żerią i stawem. Serwiński założył także plantację drzew morwo
wych i hodowlę jedwabników; był posłem na Sejm Królestwa 
Polskiego. Loski wspominał, że w połowie XIX w. znajdowało 
się w Cieleśnicy kilkaset unikatowych dokumentów wydanych 
Serwińskiemu z archiwum nieświeskiego, m.in. aktów tran-

14



5. Dwór w Roskoszy (rysunek S, An- 
tosiewicza)
6. Grota Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim
7. Oficyna zamku biskupiego w Ja
nowie Podlaskim
8. Widok Konstantynowa
9. Patac i fragment parku w Jabło- 
niu
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10. Pałac w Cieleśnicy 
(reprod. Jerzy Maliszewski)

sakcji majątkowych, inwentarzy, spisów ludności, kwitów po
datkowych. Niektóre z nich sięgały XVI w.’Palac w Cieleśnicy, 
przebudowany przez K. Skórewicza pod koniec lat dwudzie
stych obecnego stulecia, istnieje do dziś.
Loski bywał także w Romanowie należącym do Kajetana Kra
szewskiego (1827-1896). Kajetan pasjonował się początkowo 
muzyką i astronomią, w 1856 r. założył nawet w Romanowie 
obserwatorium astronomiczne, później zwrócił się głównie ku 
dziejom ojczystym i literaturze. Zgromadzi! piękną, liczącą o- 
koło 9 tys. tomów bibliotekę, posiadał też bogate archiwum. 
Opublikował kilkanaście dzieł literacko-historycznych, kilka o- 
powiadań z przeszłości Podlasia. Dla Loskiego właściciel Roma
nowa był wzorem do naśladowania, ideałem ziemianina i patrio
ty. „Mieszczą się tu bowiem drogocenne a mało znane zbiory 
naukowe (...) Romanów dla spragnionego umysłu jest jakby po
nętną oazą, którą z radością wśród pustyni spotyka” - pi
sał.10 Wzniesiony na początku XIX w. murowany, piętrowy dwór 
w Romanowie otoczony był parkiem pełnym świerków, lip i gra
bów, „których sztucznie nagięte gałęzie tworzą cieniste sklepie
nia, inne zaś strzyżone są w prostopadłe szpalery. Wszystko w 
tym czysto włoskim ogrodzie podporządkowane było zasadom 
symetrii” - zauważył Loski. •
Największe jego zainteresowanie wzbudziła jednak biblioteka 
Kajetana, zajmująca obszerną salę na piętrze. Wśród tysięcy 
tomów najwięcej było herbarzy, kronik, pamiętników i mono
grafii historycznych - większość z nich w pierwszych wydaniach, 
często z XVI i XVII w. Całą szafę zajmował zbiór dzieł brata 
Józefa Ignacego. Wśród rękopisów, obok archiwum Sapiehów, 
znajdowało się wiele innych cennych dokumentów, w tym akt 
rodzinnych, na których Kajetan opar! swoją Monografię domu 
Kraszewskich.
Oprócz książek i archiwaliów Kraszewski zgromadził w Roma
nowie kolekcję ponad 80 portretów postaci historycznych, m.in. 
malowane na deskach portrety Bony, Stefana Batorego, płótna 
z wizerunkami Piotra Skargi, Stefana Czarnieckiego, Bohdana 
Chmielnickiego itd. Zbiory uzupełniały liczne portrety rodzinne 
Kraszewskich i kilkanaście pejzaży malowanych przez Józefa 
Ignacego. Nie brakowało też starej broni, wyrobów rzemiosła 
artystycznego i innych pamiątek przeszłości.
„Z powyższego wyliczenia przekonać się można, że stara Roma
nowska siedziba przewyższa wiele głośnych rezydencji, nie za
wierających wszakże nic z tego wszystkiego, co przemawia do 
duszy i wyobraźni” - podsumował swój opis Loski. Rzeczywiś
cie, w drugiej połowie XIX w. na Podlasiu niewiele pozostało ze 
wspaniałych niegdyś zbiorów sztuki i księgozbiorów w magna
ckich rezydencjach. Zamek Radziwiłłów w Białej legł już w gru

zach, biblioteka założona przez Jana Fryderyka Sapiehę w Kod- 
niu znalazła się w Warszawie, a sam Kodeń popadł w ruinę, ze 
zbiorów sztuki w Radzyniu pozostały marne resztki, podobnie w 
Siemiatyczach Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. „Gdy przy dzi
siejszej zmianie wyobrażeń, wszystkie wspomniane miejscowoś
ci świecą tylko pustkami - pisał Loski - tym bardziej cenić nale
ży tworzenie na prowincji zbiorów naukowych, które jednak 
wtedy tylko mogą pożądane wydawać owoce, jeżeli, jak to wi
dzimy w Romanowie, sam właściciel, dając przykład wy trwałej i 
wielostronnej pracy, zbiory swe dla pożytku drugich, z najwięk
szą uprzejmością otwiera”.
Od wędrówek Józefa Loskiego po Podlasiu, publikacji jego opi
sów i rysunków minęło ponad 100 lat. Przez Podlasie przetoczy
ło się niszczycielskie działanie wojenne, zagładzie uległo wiele 
pałaców, dworów i dworków. Niektóre z nich ocalały, odrestau
rowane służą społeczeństwu, jak pieczołowicie odbudowany 
dwór w Romanowie, mieszczący muzeum Józefa Ignacego Kra
szewskiego czy pałac w Cieleśnicy, w którym ulokowano przed
szkole i ośrodek kultury. Nie uda się już jednak wskrzesić fami
lijnych galerii portretów z Witulina, Romanowa czy Kodnia, 
bibliotek, plantacji cytrusów... Należą one do przeszłości, przy
woływanej opisami pamiętnikarzy i historyków. Jednym z nich 
był Józef Loski, jego opisom i rysunkom zawdzięczamy odtwo
rzenie pewnej cząstki historii Podlasia, nie zawsze możliwej do 
zbadania na podstawie innych źródeł, z których wiele już nie 
istnieje.

Arkadiusz Kołodziejczyk

Przypisy
1. Zob. A. Kołodziejczyk, Portrety Sapiehów, „Spotkania z Zabytkami", nr 1, 
1989, s. 14-17.
2. J. Loski, Cerkiew zamkowa w Kodniu (...). „Biblioteka Warszawska”, 1857, 
t. IV, s. 725-730.
3. J. Loski. Placenya, dawna rezydencja książąt Sapiehów w Kodniu. „Kło
sy", nr 561, t. XXII, 1876, s. 72.
4. J. Loski, Witulin, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 2. t. I, 1876, s. 17-18.
5. J. Loski, Roskosz, tamże, nr 45, t. II, 1876, s. 291-294.
6. J. Loski. Pamiątki po Adamie Naruszewiczu w Janowie, tamże, nr 15.1.1, 
1876, s. 224-225.
7. |, Loski, Konstantynów, „Kłosy", nr 562, t. XXII, 1876, s. 215-218.
8. Loski. Jabłoń, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 30, t. II, 1876, s. 49-50.
9. J. Loski, Cieleśnica. tamże, nr 108. t.V, 1878, s. 39.
10. 1. Loski. Romanów, „Kłosy”, nr 578, t. XXIII, 1876, s. 56. Syn Kajetana - 
Krzysztof przekazał na początku XX w. archiwum Bibliotece Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a część księgozbioru Bibliotece H. Łopacińskiego w Lubli
nie.
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Z Kraszewskim 
na Wołyniu

Józef Ignacy Kraszewski 
(1812-1887) spędzi! za Bugiem 
trzecią część długiego i praco
witego życia. Pierwsze zetknię
cie z Kresami Wschodnimi za
wdzięczał ojcu Janowi, który 
gospodarował w Dołhem na 
Grodzieńszczyźnie. W 1834 r. 
wyruszył w podróż po Kresach, 
później opisaną w książce 
Wspomnienia Wołynia, Polesia 
i Litwy (wyd. pierwsze w Wil
nie w 1840 r.). W Horodcu na 
Wołyniu zajął się Kraszewski 
katalogowaniem zbioru biblio
tecznego Antoniego Urbano
wskiego, który był także kolek
cjonerem obrazów i innych 
dzieł sztuki. Tam poznał i poś
lubił Zofię Woroniczównę, bra
tanicę prymasa Jana Pawła 
Woronicza. Krótko przedtem 
wziął w dzierżawę wieś Omel- 
no, a w 1840 r. za posag żony 
kupił Gródek, gdzie z powo
dzeniem gospodarował przez 8 
lat, zresztą ciepło wspomina
nych przez pisarza. Z niejas
nych powodów przeniósł się do 
mało dochodowego Hubina, 
który był jego ostatnią przysta
nią wiejską. Odziedziczywszy 
po zmarłej Urbanowskiej bo
gatą wieś Kisiele, puścił ją z 
Hubinem w dzierżawę, stając 
się zamożnym właścicielem 
ziemskim. W 1853 r. Kraszews
cy, mając czworo dzieci, porzu
cili wiejski tryb życia i zamiesz
kali w Żytomierzu, stolicy gu
berni. Tam pisarz stał się cen
tralną postacią, sprawując kilka 
urzędów i funkcji, m.in. spo
łecznego kuratora gimnazjum i 
dyrektora Teatru Szlachty Wo
łyńskiej. Głosząc śmiałe poglą
dy w sprawie uwłaszczenia 
chłopów, popadł w konflikt ze 
szlachtą, tradycyjnie konserwa
tywną na Kresach, i to zmusiło 
go do opuszczenia Wołynia na 
zawsze. Rozgoryczony, w 1860 
r. wyjechał do Warszawy, skąd 
już po wybuchu Powstania udał 
się na nie zamierzoną emigra
cję do Drezna.

Pozaliterackie, wielostronne 
zainteresowania Bolesławity 
(pseudonim Kraszewskiego), 
rozbudzone i rozwijane w ok
resie wołyńskim, przyniosły mu 
pokaźny dorobek w dziedzi
nach: plastyki, poezji, historii 
dziejów, historii i krytyki sztuki, 
muzyki, archeologii, kolekcjo
nerstwa, publicystyki. Spośród 
tylu zainteresowań czołowe 
miejsce zajęła plastyka, którą 
Kraszewski uprawiał z pasją 
równą literackiej. Sam o tym 
napisał: „Wszędzie, gdziem po
jechał, rysowałem dla pamięci 
(...). Ileż to godzin szczęśliwych 
winienem temu zatrudnieniu”. 
Ale on nie tylko rysował, także 
malował obrazy olejne, akwa
rele i gwasze. Młodemu i wraż
liwemu człowiekowi tematów 
dostarczało otoczenie, którym 
zachwycał się następująco: 
„Piękna to kraina ten nasz Wo
łyń rozległy (...). Spławne rzeki, 
ogromne lasy, łany urodzajne 
(...). Nawet pamiątek uroczy-

1. Autoportret z napisem: „Cudnów.
j.lgn. Kraszewski rysowany przez 
siebie samego w roku 1844-m" 

stych tego nieopłaconego klej
notu, więcej u nas niż w pro
wincjach sąsiednich, zamczysk, 
mogił, podań, prastarych sie
kier kamiennych i świeżych 
jeszcze ledwie z krwi oschłych 
grobowisk Pejzaż, zabytki 
architektury, cmentarzyska, 
mogiły, zabytki z wykopalisk 
archeologicznych - to jeszcze 
nie wszystkie tematy; w jego 
wołyńskich pracach znaleźć 
można charakterystyczne typy 
postaci ludzkich, ruiny zabyt
ków architektury, detale archi
tektoniczne, chłopskie zabudo
wania, młyny, szałasy. Warto 
wspomnieć jedyny autoportret 
Kraszewskiego. Ten skromny 
rysunek z 1844 r., wykonany su
rową kreską, odznacza się pro
stotą i szczerością pozbawioną 
sztucznej pozy i patosu.

Artystyczna jakość prac nie 
jest równa, ale przeważają ry
sunki i obrazy na poziomie pro
fesjonalnym. Przecież Krasze
wski, studiując w Wilnie medy
cynę i filologię, równocześnie 
uczęszczał do Szkoły Malar
skiej, będącej na prawach Wy
działu Uniwersytetu. Rysunku i 
malarstwa uczył się w klasie 
Jana Rustema. Tam zaprzyjaź
nił się z Wincentym Smoko- 

wskim, który udzielał mu fa
chowych rad. Józef Ignacy jeź
dził z Wołynia do Warszawy, 
gdzie odwiedził pracownię ma
larza Januarego Suchodolskie
go, który - nawiasem mówiąc - 
przyjął go chłodno. Zatem 
znacznie więcej pożytku przy
niosły młodemu adeptowi sztuk 
pięknych lekcje pobierane u in
nego warszawskiego artysty 
Bonawentury Dąbrowskiego. 
W Gródku Kraszewski urzą
dził pracownię, gdzie wykań
czał i poprawiał swoje szkice 
przywiezione z licznych podró
ży oraz obmyślał ilustracje do 
własnych powieści i artykułów 
o sztuce.

W 1854 r. pisarz sporządził in
wentaryzację zabytków Woły
nia, wiele z nich Utrwalił w pra
cach plastycznych, szczególnie 
często przedstawiał swój uko
chany zamek w Łucku, który 
tak opisał: „Ciekawy dawnej 
Witoldowej siedziby, jechałem 
do Lucka obejrzeć stary zamek 
jego. (...) Z daleka wspaniale się 
nam przedstawiła Katedra i 
wieże kilku innych kościołów i 
cerkwi; lecz oczy moje z niena
syconą cieką wością obrócone 
były na mury półkoliste zamku 
z wieżą, które ciemniały z dala
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2. Brama zamkowa w Łucku
3. Ratusz w Ołyce
4. Krajobraz z Gródka

(reprod.: 1,2-4 - Mirosław Narbutt,
3 - zb. Muz. Nar. w Krakowie)

na górze: zamku Witolda! 
Poszliśmy pod zamek, by! on 
mocny niegdyś i wytrwał nie 
jedno uparte oblężenie. Do 
kola oblany wodą Styru i 
Głuszca, stoi na górze wyso
kiej, którą woda podmywa, a 
na wiosnę rozlewając, otacza 
go szerokiemi wylewy i niedo
stępnym czyni (...). Zastanowił 
mnie dobrze zachowany mur o- 
kolny, kilka stojących jeszcze 
baszt, wieża, wszystko niepoży- 
te zębem czasu, choć się nikt o 
zachowanie pamiątki tej nie 
stara. Oglądałem ciekawie, wy
robione framugi, strzelnice, 
blanki, jeszcze cale - wzywały 
one ołówka, napierały się ry
sunku (...). Z charakteru budowy, 
wnoszę, że teraźniejszy, jak go 
widzimy, zamek, nie jest starszy 
nad wiek XVI (...)".
Prace swoje wystawiał artysta 

dwukrotnie w Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w 
Krakowie (1864 i 1879 r.), a po 
śmierci kilka z nich pokazano 
na Wystawie Retrospektywnej 
w Warszawie w 1898 r. („Kraj
obraz wołyński”, „Dwór w 0- 
ssowie na Polesiu”, „Kureń na 
Wołyniu”) i na wystawie we 
Lwowie (1898 r.). Zasobne 
zbiory prac znajdują się w Bi
bliotece Jagiellońskiej i mu
zeach Warszawy, Poznania i 
Kijowa. Dorobek artystyczny 
Kraszewskiego upamiętniły 
leksykony E. Benezita z 1976 r i 
U. Thieme-F. Beckera z 1927 
r.
Młody Józef Ignacy za radą 
ojca udał się na Wołyń w po
szukiwaniu „ziemi obiecanej”. 
Jego talent i wrażliwość arty
styczna, zafascynowanie nieco 
egzotycznym dlań otoczeniem. 

pracowitość i dobre warunki 
materialne przyniosły mu za
służony sukces. Głębokie wra
żenie wywarły na nim wartoś
ciowe dzieła sztuki, zwłaszcza 
obrazy, codziennie oglądane w 
rezydencji Urbanowskiego, o 
czym napisał: „Z obrazów, w 
pięknych salonach Horodca za
wieszonych celuje S. Jan Leo
narda da Vinci, niezaprzeczony 
oryginał, noszący datę 1495 
roku, w starożytnych prześlicz
nych ramach"; Dalej wymienia 
obrazy Rubensa, Rafaela, Gui
do Reniego i innych mistrzów. 
W czasie dwudziestu kilku lat 
przeżytych za Bugiem Krasze
wski przeistoczył się z prześla
dowanego studenta-konspira- 
tora w dojrzałego literata i ar
tystę. Jego dorobek artystyczny 
ma wielką wartość dokumen
talną w badaniach nad zaby

tkami Wołynia, w wielu wypad
kach już nie istniejącymi. Szko
da, że renesansowa mnogość 
zainteresowań przeszkodziła 
mu skoncentrować twórczą e- 
nergię w jednym kierunku, cze
go wynikiem jest brak wielkich 
osiągnięć w jednej dziedzinie 
twórczości: Artysta zdawał so
bie sprawę z tej cechy charak
teru pisząc: „Żałuję dotąd, żem 
się cały nie oddal malarstwu, do 
którego miałem i mam pociąg 
nieprzezwyciężony. Najszczęś
liwsze to chwile, które przy 
sztaludze i stiratorze spędzić 
mogę”. Słowa te dowodzą, że 
pisarz cenił sztuki piękne na 
równi z literaturą, cp znalazło 
odzwierciedlenie w interesują
cym dorobku artystycznym.

Mirosław 
Narbutt
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w Urłowie

W połowie grudnia 1990 
r. we wsi Urłowo w Zło- 
czowskiem odbyły się u- 
roczystości związane z 
dwusetną rocznicą uro
dzin i zarazem sto trzy
dziestą rocznicą śmierci 
polskiego muzyka Karo
la Józefa Lipińskiego, 
pochowanego na tutej
szym cmentarzu. Zorga
nizowali je wspólnie mu
zykolodzy polscy i u- 
kraińscy, skupieni w pro
fesjonalnych środowi
skach Katowic, Kijowa, 
Krakowa, Lwowa i Wro
cławia.
Karol Józef Lipiński był 
największym polskim 
muzykiem i kompozyto
rem w okresie przedszo- 
penowskim. Urodził się 
30 października 1790 r. w 
Radzyniu Podlaskim, 
gdzie jego ojciec Feliks 
był kapelmistrzem orkie
stry w majątku Potoc
kich. Od 1799 r. mieszkał 
i pobierał nauki we Lwo
wie. Tu przesiąkł nie
powtarzalną atmosferą 
tego na wskroś wówczas 
polskiego miasta. W 
1811 r., mając zaledwie 
niepełne 21 lat, został dy
rektorem kapeli teatral
nej we Lwowie, którą 
niebawem przekształcił 
we wspaniałą orkiestrę.
W 1818 r. spotkał się w 
Padwie z Paganinim, z 
którym dwukrotnie kon
certował w Piacenzy. 
Było to dla Lipińskiego 
wielkie przeżycie i wiel
kie wyróżnienie. Przy- 
padł Lipiński do serca 
mistrzowi, który jeszcze 
raz, już w swoim testa

mencie, wyróżnił pol
skiego muzyka, zapisując 
mu swe najlepsze 
skrzypce (z 1610 r., nie
gdyś należące do Andrea 
Amatiego). A skrzypce 
uchodziły przecież wów
czas za instrument pol
skiego ludu.
Lipiński koncertował 
m.in. w Berlinie, Kijowie 
(tutaj z M Szymanowską 
w 1823 r.), Krakowie, 
Lipsku, Londynie, Lwo
wie (w 1847 r. razem z F. 
Lisztem), Paryżu, Pradze, 
Petersburgu, Poznaniu, 
Rydze, Warszawie, 
Wiedniu, Wilnie, Wro
cławiu i na dworze króla 
saskiego w Dreźnie, 
gdzie w 1839 r. został 
koncertmistrzem kapeli 
dworu saskiego.
Ożenił się na przełomie 
1812 i 1813 r. z Reginą 
Garbaczyńską - „Istotą 
Anielską” - jak ją okreś
lał, miał z nią dziewięcio
ro dzieci. Za oszczędnoś
ci całego życia zakupił 
majątek w Urłowie, 
gdzie komponował czer
piąc motywy z ludowych 
pieśni polskich i ruskich 
- czyli ukraińskich. Tutaj 
zmarł 16 grudpia 1861 r., 
w pięć lat po żonie, i jak 
ona pochowany został 
na skromnym wiejskim 
cmentarzu pośród wiej
skiego ludu.

1. Grób rodziny Lipińskich, w którym 
pochowano Karola Józefa Lipińskie
go, ozdobiony kolumną wykonaną 
przez Teodora Jeżowskiego w 1863 
r.
2. Dekoracja cokołu kolumny na 
grobie K.J. Lipińskiego
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_ SPOTKANIA NA WSCHODZIE

3. Zachowane nagrobki rusko-u- 
kraińskie

(zdjęcia: Ryszard Brykowski)

Starsi wiekiem okoliczni 
mieszkańcy uczestniczą
cy w uroczystościach 
wspominali z łzawą nut
ką rodzinę Lipińskich i 
wskazywali miejsce, w 
którym 50 lat temu stał 
jeszcze dwór Lipińskich. 
Teren przycmentarny i 
zniszczony mocno cmen
tarz uporządkowały 
miejscowe władze admi
nistracyjne przy pomocy 
pracowników kołchozu 
„Złoty Kłos” z pobliskich 

Pliśmian, częściowo we
dług wskazówek piszą- 
cego te słowa, który na 
prośbę Polskiego Konsu
latu we Lwowie dokonał 
wizji lokalnej w dniu 19 
października 1990 r.
Na grobie Karola Józefa 
Lipińskiego i jego rodzi
ny stoi pomnik w kształ
cie wysokiej, smukłej, ka
miennej kolumny, zwień
czonej krzyżem z rzeźbą 
Ukrzyżowanego, posa
dowionej na czworo

bocznym cokole i dwóch 
stopniach: boki cokołu 
dekorowane są emble
matami muzycznymi. Od 
frontu w cokołowej niszy 
zachowała się cynowa 
płyta z napisem: „KA
ROL JÓZEF LIPIŃSKI 
/urodzony w Radzimiu/ 
w województwie podla
skim/ 30 października 
1790 r. /zmarły w Urło- 
wie w swojem majątku 
/16 grudnia 1861 r./ 
Jednostka, Jako Polak, 

Mąż, Ojciec /I Artysta/ 
GUSTAW KAROL LI
PIŃSKI /syn najstarszy/ 
doktor wszech praw, 
twórca stypendiów/ pod 
mianem Karola i Reginy 
Lipińskich/ zmarł w Or
łowie d. 17. Stycznia 1871 
r./”. Jest też jeszcze na 
cokole wyryta w kamie
niu inskrypcja: „Budował 
Teodor Jeżowski rok 
1863".

Ryszard 
Brykowski

-------------------------------- UWAGA!--------------------------------

MAŁY SŁOWNIK 
OCHRONY ZABYTKÓW

M. Kurzątkowskiego 
JESZCZE DO NABYCIA W REDAKCJI!!

Jest to pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o zabytkach, ich ochronie i organizacji. Zamówienia 
prosimy kierować pod adresem Wydawnictw ODZ, tu również odbywa się sprzedaż (poniedziałki, 
środy, piątki, w godz. 9.00-14.00).
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Warunki prenumeraty 
„Spotkań z Zabytkami”

Cena 1 egz. - 12 000 zł. Wpłata dokonana do dnia 10 każde

go miesiąca zapewnia dostawę pisma w następnym miesią

cu. Wpłat dokonujemy na konto Zakładu Kolportażu SUN
RISE, 01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, Bank Przemysło
wo-Handlowy w Krakowie XIV O/Warszawa nr 320007- 
7588-126 (z dopiskiem „Spotkania z Zabytkami” i podaniem, 

którego numeru dotyczy wpłata). Dla prenumeratorów zama

wiających minimum 10 egz. - jeden dodatkowy egzemplarz 

pisma. UWAGA: firma SUNRISE nie pobiera dodatkowej o- 

płaty za dostawę.

Prenumerata w Centrali Kolportażu 

„Prasa-Książka-Ruch”

Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na kwartał. Cena 

prenumeraty krajowej na I kwartał 1992 r. wynosi 36000 zł. 

Prenumerata ze zleceniem dostawy zagranicę jest o 100% 

wyższa od krajowej. Wpłaty na prenumeratę przyjmują: na 

teren kraju - jednostki kolportażowe „Ruch” i urzędy poczto
we właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenu

meratora; na zagranicę - Zakład Kolportażu Prasy i Wy
dawnictw, 00-958 Warszawa, konto: PBK, XIII O/Warsza- 
wa, nr 370044-1195-139-11.

Dostawa zamówionej prasy następuje:

- przez jednostki kolportażowe „Ruch” w sposób uzgodnio

ny z zamawiającym,

- przez urzędy pocztowe - pocztą zwykłą na wskazany ad

res, w ramach opłaconej prenumeraty z wyjątkiem zlecenia 

dostawy na zagranicę pocztą lotniczą do odbiorcy zagranicz

nego, której koszt w pełni pokrywa prenumerator.

Termin przyjmowania prenumeraty na kraj i zagranicę - do 

20 XI na I kwartał roku następnego, do 20 II - na II kwartał, do 

20 V na III kwartał, do 20 VIII na IV kwartał.

UWAGA: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” z 
1990 i 1991 r. (cena 1 egz. 5 tys. zł) można nabywać w 
Wydawnictwach ODZ (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, 
II p„ pok. 18) w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-14.00, 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
Archiwalne i bieżące numery „Spotkań z Zabytkami” roz
prowadzane są także przez księgarnie p. Marka Gacki:
Lublin, ul, Pstrowskiego 2, tel. 238-14, ul. Królewska 11, tel. 
260-48, ul. Krakowskie Przedmieście 40 (DT „Centrum”); 
Zamość, ul. Kilińskiego 11 (DT „Hetman”);
Kazimierz Dolny, ul. Rynek 2, tel. 10-558.
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzi również Punkt 
Informacji i Usług Turystycznych GLOB-TOUR znajdujący się 
na Dworcu Głównym PKP w Poznaniu.

IIDMWIIIIIIS
Najtańszy samochód zachodni 

Już jest!
Możesz go obejrzeć i kupić!

5 - drzwiowy, poj. sil. 800 ccm 
średnie zużycie paliwa: ok. 5 1/100 km 

Gwarancja - 365 dni 
nr homologacji 325

Samochody w ciągłej sprzedaży

CENA 55 min zł 
+ cło i podatek

Sprzedaż 
w Salonie Samochodowym 

„Wyścigi” 
ul. Puławska 266

Informacja:
tel. i fax. 43-66-40

tel. 24-01-48
43-14-41

fax 24-00-35
24-93-70
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Nieznany 
pałac

Prawidła rozwoju polskiej 
architektury i budownictwa 
świeckiego wypracowane 
zostały przez historyków 
architektury. Stan obserwo
wany w podręcznikowych 
ujęciach ocenić należy jako 
mocno ugruntowany i nie 
można chyba oczekiwać w 
nich zasadniczych zmian. 
Szczególnie dobrze, dzięki 
monumentalnemu dziełu A- 
dama Miłobędzkiego, po
znana jest architektura wie
ku XVII. Także ekipom his
toryków sztuki, penetrują
cych.całą Polskę i zbierają
cych materiały do kolejnych 
zeszytów Katalogu Zabyt
ków Sztuki w Polsce życzyć 
należy raczej odkrycia cen
nego malowidła, ukrytego 
w kościelnej zakrystii lub 
zarejestrowania jeszcze 
jednego zrujnowanego 
dworku, niż znalezienia nie 
znanej dotąd budowli pała
cowej. Stan naszej wiedzy o 
rozmieszczeniu polskich 
zamków i pałaców jest bo
wiem pozornie zadowalają
cy, a szczególnie pasjonują
cym zadaniem badawczym 
pozostać musi śledzenie, 
często dość pokrętnych, ich 
dziejów i przemian. Czy 
więc stan naszej wiedzy jest 
rzeczywiście tak dobry? I 
tak, i nie, gdyż znając już 
mechanizmy, nie do końca 
zdajemy sobie sprawę z ko
rekt dziejowych. A one 
sprawiały, że dziś możemy 
podziwiać lub już tylko ba
dać jedne obiekty, inne zaś 
zniszczone i rozebrane wy
mykają się naszemu pozna
niu i analizie. O takim o- 
biekcie właśnie będzie ten 
artykulik.
Kategorią badaczy szcze
gólnie uprzywilejowaną w 
uzupełnianiu mapy zamków 

i pałaców są archeolodzy, 
zajmujący się archeologią 
historyczną, zwaną też 
średniowieczną i nowożyt
ną czy „staropolską”. Pisa
łem już o niej na łamach 
„Spotkań z Zabytkami” w 
numerze 3, 1986. Wzboga
cają oni tradycyjnie już wy
pracowane sposoby pozna
nia historycznego metodą 
wykopaliskową. A przecież 
jedyna to metoda, gdy inte
resujący nas obiekt nie ist
nieje już na powierzchni 
ziemi, kryjąc tylko pod dar
nią resztki zachowanych 
jeszcze murów fundamen
towych. Tak było i w Straw
czynie.
Jest to gminna wieś położo
na około 20 km od Kielc, na 
zachodnim skraju Gór 
Świętokrzyskich, na obsza
rze obniżenia, zwanego 
przez geografów „padołem 
strawczyńskim”. Często od
wiedzana przez szkolne wy
cieczki i rajdy, głównie z 
powodu sąsiedztwa z ogól
nie znanym Oblęgorkiem, 
posiada dwa cenne zabytki: 
wczesnobarokowy kościół, 
wznoszony od 1629 r. przez 
Krzysztofa Gawrońskiego 
herbu Rawicz i konsekro
wany dopiero w 1685 r., 
oraz kamień, blok z czer
wonego tumlińskiego pia
skowca stojący przy drodze 
ze Strawczyna do Rudy 
Strawczyńskiej. Kamień 
postawiono rzekomo na 
miejscu rządcówki, w której 
w 1864 r. urodził się Stefan 
Żeromski. Co prawda stoi 
on nie po tej stronie szosy, 
po której powinien, nie 
bądźmy jednak drobiazgo
wi, pamiętając, że sprowa
dzony niedawno na ojczy
stą ziemię Witkacy był dwu
dziestoletnim młodzieńcem! 

Pisarz będąc dziecięciem o- 
puścił Strawczyn, a rodzice 
jego przenieśli się na dłużej 
do Ciekot. Region Gór 
Świętokrzyskich był mu 
jednak zawsze szczególnie 
bliski i często także w opi
sach zamków, np. w Chęci
nach czy Sandomierzu, do 
niego powracał. Co cieka
we, choć przez twórczość 
Żeromskiego przewija się 
wielokrotnie „topos” stare
go zamku, brak w niej śla
dów odwołania do ruin ka
miennej budowli w Straw
czynie. Stwierdzenie to 
może być wynikiem braków 
w mej szkolnej edukacji, 
może jednak także infor
mować, że w trzeciej ćwier
ci XIX w. mury budynku nie 
były już widoczne na po
wierzchni gruntu. Nie od
rzucając pierwszej ewen
tualności, ta druga wydaje 
się dość prawdopodobna.
Mówiąc, że dotychczas mu
rowany obiekt rezydencjo- 
nalny był nie znany, nie mo
żna jednak zapomnieć o o- 
sobie ks. J. Wiśniewskiego. 
Ten zasłużony badacz Kie
lecczyzny odnotował bo
wiem w pracy o dekanacie 
koneckim (1913 r.), że w 
Strawczynie stał „ongi dwór 
lub może zameczek z ka
mienia i cegły murowany 
mający spodem piwnice ... 
ruiny są pareset kroków od 
kościoła”.

1 rzeczywiście, podczas jed
nej z wypraw konserwator
skich Wojewódzkiego O- 
środka Archeologiczno- 
Konserwatorskiego w Kiel
cach, gdy zabłądziliśmy tak
że do Strawczyna, wiado
mość ta została potwier
dzona. Na zachodnim skra
ju wsi, blisko szosy, tam 
gdzie dawniej stały zabudo
wania majątku, zatrzymali
śmy się przy niewielkim nie
użytku (rzeczywiście parę- 
set metrów od kościoła po
łożonym), na którym wi
doczne było w partii cen
tralnej niewielkie zagłębie

nie, a w nim na wpół już za
walona kolebkowa piwnica, 
wymurowana z miejscowe
go kamienia wapiennego. 
No dobrze, lecz jeśli to tu, 
to dlaczego dołek, a nie 
górka-kopczyk? - zadali
śmy sobie pozornie logicz
ne pytanie. To tu, utwierdzi
li nas mieszkańcy Strawczy
na, tylko, że ... No właśnie, 
działała tu dziarska ekipa 
drogowa, która asfaltując 
drogę ze Strawczyna do 
Rudy Strawczyńskiej pra
cowała starannie, gdyż tak
że „utwardzała podłoże". 
Do tego zaś potrzebny jest 
gruz i ziemia. A te znajdo
wały się obok drogi na kop
czyku pozostałym po ... nie 
wiadomo czym. Drogę więc 
unowocześniono, obok niej 
pozostał dołek zamiast gór
ki i wszyscy, no może pra
wie wszyscy, byli szczerze 
zadowoleni. I tak na dobrą 
sprawę zakończyły się moż
liwości dobrego poznania 
reliktów nie znanej budo
wli. Choć potrzeby badaw
cze popłynęły już z asfaltem 
ku Kielcom, pozostały jesz
cze pytania konserwator
skie. I one zadecydowały, że 
ten całkowicie już zniszczo
ny relikt poddany został ba
daniom archeologiczno-ar- 
chitektonicznym o charak
terze już tylko, niestety, ra- 
towniczo-konserwatorskim. 
Przeprowadzono je w lecie 
1990 r. na zlecenie i dzięki 
kredytom WOAK w Kiel
cach; ich wyniki ocenić na
leży jako ciekawe.
Potwierdzono na początek 
dwie prawdy: że jakaś bu
dowla murowana istniała tu 
naprawdę i że została cał
kowicie zniszczona. Na 33 
założone wykopy badaw
cze aż 31 ulokowano w ob
rębie budynku. Z tych nato
miast tylko w 23 wypad
kach odkryto bardzo 
skromnie zachowane relik
ty dolnych partii murów 
fundamentowych. W 8 wy
kopach murów nie było 
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wcale, przetrwały tylko dol
ne partie rowów pozosta
łych po wybraniu budulca 
ścian, czyli używając języka 
fachowców - „negatywy”. 
W najbardziej obniżonych 
partiach terenu dna tych ne
gatywów zalegały bezpo
średnio pod poziomem dar
ni. Tam nie zachowały się 
już żadne warstwy ziemne, 
będące śladem poziomów 
użytkowych budynku. Pod 
darnią zalegał tylko jałowy 
piach, czyli według archeo
logów „calec”. Nieco lepiej 
rysowała się sytuacja w wy
kopach położonych na o- 
krajach obniżenia. Znale
ziono tam nikłe pozostałoś
ci dolnych partii ścian fun
damentowych, a w dwóch 
wykopach jeszcze małe ka
wałki bruków kamiennych 
wyznaczających poziomy 
użytkowe dolnej kondygna
cji budynku. Stopniowo od
krywane mury i negatywy 
zaczęły układać się w lo
giczną całość.
Rozpoczynając prace tere
nowe, spodziewano się tu 
odkryć pozostałości po re
nesansowej kamienicy, ku- 
bicznie ukształtowanym 
dworze-domu pańskim; o- 
biekt tego typu, fundacji 
możnego rodu Tarłów, za
chował się w sąsiedniej wsi 
Chełmce. Rzeczywistość 
okazała się jednak hojniej
sza. Zakładano coraz to 
nowe wykopy, a granic bu
dynku nie było widać. Aż 
wreszcie udało się ustalić 
jego zarys jako prostokątne 
założenie o wymiarach 19 x 
33 m, opięte na narożach 
czterema ośmiobocznymi 
wieżami (o średnicy izb wy
noszącej 4 m i zewnętrznej 
6,5 m). Wraz z wieżami plan 
całego założenia stanowił 
więc prostokąt 26 x 44 m. 
Równocześnie znaleziono 
kilka tysięcy, niestety, bar
dzo rozdrobnionych i poła
manych ułamków naczyń 
glinianych, kafli piecowych, 
fragmentów szkła okienne-

1. Rekonstrukcja planu patacu (linie 
przerywane), plan wykopów badaw
czych (linie ciągłe) i odkryte mury 
(czarne)
2. Relikty murów pałacowych w wy
kopie

(fot. Leszek Kajzer)

go i naczyniowego (w tym 
ułamki naczyń stołowych), 
destruktów kości zwierzę
cych i innych ruchomości 
pozostałych po funkcjono
waniu budowli.

Był to więc pałac. Dalsze a- 
nalizy pozwoliły datować 
jego powstanie na początek
XVII w., a schyłek użytko
wania na drugą połowę
XVIII w. Odkryta murowa
na rezydencja w Strawczy
nie egzystowała więc nie
wiele ponad 150 lat. Na
stępnie została prawdopo
dobnie opuszczona, może 
częściowo na skutek poża
ru, i na przełomie XVIII i
XIX lub na początku XIX 
w. całkowicie rozebrana. 
Pozostał tylko kopczyk, 
który nie oparł się pracowi
tości służb drogowych.

Najkrótszy komentarz do 
opisanego odkrycia dał mój 
kielecki przyjaciel, który u- 
słyszawszy o wynikach 
prac, powstrzymał rękę au

tomatycznie kierującą się 
do czoła (nie, nie zdążył się 
popukać) i tylko wycedził: 
„To co: taki jak pałac w 
Kielcach ... tylko ... że więk
szy”. Byłem równie jak on 
zdegustowany, jednak fakty 

zmuszały do bardziej inte
lektualnej refleksji. Wznie
siony przez Jana Trevana 
(przy współudziale Toma
sza Poncino) w latach 1637— 
1641 pałac w Kielcach, re
zydencja kanclerza Rzeczy
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pospolitej i biskupa krako
wskiego Jakuba Zadzika, to 
bez wątpienia najwspanial
szy polski pałac epoki 
wczesnego baroku. Podo
bał się także współczesnym, 
gdyż Tarłowie wznieśli w 
ostatnim dziesięcioleciu 
przed „potopem” jego dość 
wierną replikę w niedaleko 
położonym od Kielc (i 
Strawczyna) Podzamczu 
Piekoszowskim. Oba te pa
łace są bez wątpienia przo
dującymi dziełami architek
tury świeckiej Małopolski z 
drugiej ćwierci XVII w. Czy 
więc w Strawczynie mamy 
do czynienia z kolejną rep
liką rezydencji Jakuba Za
dzika w Kielcach? Możli
wość takiej interpretacji na
rzucała się niejako automa
tycznie i wydawała się naj
bardziej prawdopodobna. 
Pozostawało jednak małe 
„ale”... W świetle analizy ru
chomego materiału zabyt
kowego i innych obserwacji 
pałac w Strawczynie wyda
wał się nieco wcześniejszy.
I tu zaczyna się pewien kło
pot, gdyż nikt rozsądny nie 
uwierzyłby, że siedząca na 
kilku wsiach pod Kielca
mi rodzina Gawrońskich 
wzniosła rezydencję, na 
której wzorowali się archi
tekci budujący pałac pier
wszego dostojnika Rzeczy
pospolitej. Jest to oczywiś
cie niemożliwe i dlatego po
dać tu należy pewną hipote
zę badawczą dotyczącą po
wstania i wyglądu nowo od
krytego pałacu. Prawdopo
dobnie fundował go Jakub 
Gawroński, kasztelan wie
luński (w latach 1608-1624/ 
1630?), w końcu pierwszej 
ćwierci XVII w. W rekon
struowanej bryle budynku 
uwagę zwracają elementy 
archaiczne (nawiązujące np. 
do dworów Leszczyńskich 
w Baranowie Sandomier
skim i Lublinie) oraz nowo
czesne. Do tych ostatnich 
zaliczyć należy obecność 
skrajnych, trzyizbowych a

partamentów (izby nr 
1,6,7,5,11 i 12 na planie) na
wiązujących do willi Henry
ka Firleja w Czemiernikach 
z lat 1617-1624 i bardzo 
prawdopodobnej logii o 
długości dwutraktowego 
trzonu budynku, ulokowa
nej w elewacji północnej. 
Obserwacja murów sugeru
je bardzo niski poziom war
sztatowy wykonawstwa, a 
wrażenie to potwierdzają 
kłopoty z rozmierzeniem 
pałacu, gdyż nieregularnoś- 
ci sięgają 2 m (!!!). Był to 
chyba budynek dwukondy
gnacyjny (parter i piętro), 
nie znana jest natomiast 
wysokość wież. W pomiesz
czeniu nr 4 znaleziono jedy
ny relikt piwniczki (po mu- 
rach jej zachowały się relik
ty „wychodzące” - zob. ry
sunek). Nie wiążące się z in
nymi murami trzony znale
zione w izbie nr 9 skłonny 
jestem interpretować jako 
pozostałość po fundamen
cie ciągu schodowego, wio
dącego z sieni na piętro.

Odkryty w 1990 r. pałac w 
Strawczynie traktować na
leży jako dzieło bardzo in
teresujące. Około 1620 r. 
powstała bowiem niezbyt u- 
dana technicznie próba 
przekształcenia modelu 
późnorenesansowego dwo
ru we wczesnobarokowy 
pałac. Jest to próba bardzo 
wczesna, zawierająca ele
menty wyraźnej nowoczes
ności (skrajnie pomieszczo
ne apartamenty i bardzo 
długa loggia) i tradycji (w 
prawie osiowo ukształto
wanej dwutraktowej partii 
środkowej budynku). Uwa
gę zwraca także skala bu
dowli, której wzniesienie, 
jak widać, mieściło się jed
nak w możliwościach finan
sowych Gawrońskich. Pałac 
i wyniki odkryć terenowych 
wymagają jeszcze dalszych 
studiów

Leszek Kajzer

Witkiewiczowska 
szkoła

W Nałęczowie przy ul. 
Chmielewskiego, wtopiony 
w wąwozy i otoczony staro
drzewem, znajduje się mo
numentalny budynek. Tra
fiający tu przypadkiem ku
racjusze i turyści ze zdumie
niem odkrywają jego urodę. 
Postawiony został na po
czątku XX w., na zamówie
nie dr. Karola Benniego, 
prezesa Towarzystwa Po
pierania Przemysłu Ludo
wego w Królestwie Pol
skim. Projektował go w 
1904 r. zasłużony dla Nałę
czowa architekt Jan Kosz- 
czyc Witkiewicz, twórca 
wielu nałęczowskich obie
któw. Plac pod budowę o- 
fiarował ostatni właściciel 
Nałęczowa Michał Górski. 
Budynek, przeznaczony na 
lokalizację szkół rzemieśl
niczych, zrealizowany zo
stał na planie prostokąta, na 
skarpie, dłuższym bokiem 
opierając się o opadające 
zbocze lessowego wąwozu; 
ma dwa piętra i użytkowe 
poddasze. Główne wejście 
znajduje się obecnie od 
strony południowej, boczne 
- od strony wschodniej, zlo
kalizowane na drugim pię
trze, na wprost skarpy, z 
której prowadzi mostek. 
Obiekt ten różni się od in
nych starych willi nałęczo
wskich budowanych w stylu 
„szaletu” szwajcarskiego 
konstrukcją, budulcem, a 
także kształtem. Ma swój 
indywidualny styl, nawiązu
jący do architektury okresu 
Młodej Polski i tradycji bu
dowlanych regionu nałę
czowskiego. Autor projektu 
bowiem zawsze respekto
wał tradycje rzemiosła mu
rarskiego, używając typo

wego dla okolic Nałęczowa 
materiału budowlanego - 
białego kamienia i cegły. 
Połączenie tych dwóch kon
trastujących ze sobą mate
riałów w omawianym bu
dynku dało ciekawe efekty 
plastyczne.
Jeśli chodzi o konstrukcję, 
Jan Koszczyc Witkiewicz 
zastosował konstrukcję 
szkieletową, przy użyciu 
tradycyjnej murarki i skle
pień odcinkowych na bel
kach. Elewacja budynku 
jest nieregularna, a jego 
malowniczość podkreśla 
wysoki dach kryty czerwo
ną dachówką. Z kolei cegla
ne filary, stanowiące piono
we akcenty elewacji, kon
trastują z bielą wapiennej 
opoki. Innymi elementami 
architektonicznymi są pę
kate kolumienki między ok
nami ostatniej kondygnacji. 
Warto dodać, że na wygła
dzonym wapieniu, tuż przy 
ceglanym filarze od strony 
zachodniej, umieszczony 
jest autograf projektanta, 
pod nim zaś litera „B”, ozna
czająca prawdopodobnie 
murarza Barylskiego z Na
łęczowa.
Wewnątrz budynku Jan Wi
tkiewicz zaprojektował 
schody z ozdobną boazerią, 
a także pięknie rzeźbioną 
balustradę, charaktery
styczną dla okresu Młodej 
Polski; balustrada w nie
zmienionym stanie zacho
wała się do dzisiaj.
W 1910 r. w gmachu tym 
znalazły się szkoły rze
mieślnicze: instruktorów
zabawkarskich im. Jana 
Blocha, instruktorów ko
szykarskich i szkoła stolar
ska. Były one utrzymywane 
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przez Towarzystwo Popie
rania Przemysłu Ludowego. 
Program dr. K. Benniego 
wysuwał na pierwszy plan 
kształcenie instruktorów. 
Mieli oni zakładać warszta
ty lub udzielać wskazówek

1. Szkota rzemieślnicza w Nałęczo- 
wie - białe wapienne kamienie i czer
wone cegły 

wytwórniom założonym 
przez delegatów prowin
cjonalnych, rekrutujących 
się z członków organizacji 
rolniczych, zwłaszcza spo
śród ziemian. W 1911 r. po
wstała szkoła rzeźbiarska 
pod kierownictwem |ana 
Żylskiego oraz szkoła garn
carska. W budynku znajdo
wał się internat dla 50 osób 

z opłatą 7 rubli miesięcznie. 
Nauka natomiast była bez
płatna. Lata 1911-1913 by
ły okresem rozkwitu szko
ły. Wyroby produkowane 
przez uczniów sprzedawa
no kuracjuszom w Nałęczo
wie bądź dostarczano do 
sklepu Towarzystwa Popie
rania Przemysłu Ludowego 
w Warszawie. W 1913 r. 

szkoła rzeźbiarska wzięła 
udział w wystawie wszech
światowej w Petersburgu, 
gdzie została nagrodzona 
srebrnym medalem i dyplo
mem uznania. Kolekcję pła
skorzeźb królów polskich 
według Jana Matejki oraz 
podobizny słynnych Pola
ków wykonane przez ucz
niów zakupiło Minister-
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2. Projekt elewacji od strony południowej wykonany przez J. Koszczyca Wi
tkiewicza w 1909 r,
3. Drugie wejście do budynku ze skarpy przez mostek
4. Schody ze zdobioną balustradą - projekt J. Koszczyca Witkiewicza

(zdjęcia: 1 - Zbigniew Zugaj, 2-4 - Lech Malicki)

stwo Oświaty dla Muzeum 
Wszechrosyjskiego w Pe
tersburgu, jako okazy pol
skiej sztuki ludowej.
Pierwsza wojna światowa 
przerwała dopływ środków 
materialnych na utrzymanie 
szkół. Zostały one zamknię
te i pomimo wielokrotnych 
prób i A uruchomienia, opu
stoszały gmach popadł w 
ruinę i stał bezużytecznie do 
1929 r. W tym roku Zy
gmunt Chmielewski nakło
nił Ministerstwo Rolnictwa 
i Reform Rolnych do zaku
pienia budynku, obiektów 
gospodarczych i działki. 
Jemu też ministerstwo po
wierzyło organizację i kie
rownictwo Państwowej 
Szkoły Spółdzielczości Rol

niczej. Była ona przezna
czona dla młodzieży wiej
skiej z niezamożnych ro
dzin, która po jej ukończe
niu miała pracować na wsi. 
Wnętrze budynku zostało 
wyremontowane i przero
bione dla potrzeb szkoły. 
Do południowej elewacji na 
wysokości pierwszego pię
tra dobudowano taras 
wsparty na dwóch pękatych 
kolumnach, poprzednio 
podtrzymujących daszek 
nad drzwiami. Zmieniono 
także wygląd elewacji 
wschodniej. Zdjęto większy 
fragment dachu z części 
gmachu wysuniętego bar
dziej na wschód niż pozo
stała część budynku, zastę
pując go tarasem, oraz wy-
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bito drzwi ułatwiające ko
munikację z drugiego piętra 
na taras i teren szkoły. 
Wybuch drugiej wojny 
światowej na krótko prze
rwał działalność szkoły, po
nieważ zajęła ją niemiecka 
jednostka wojskowa. Po o- 
puszczeniu gmachu przez 
wojsko nowy dyrektor 
szkoły Stefan Paczos roz
począł starania u władz o- 
kupacyjnych o zgodę na 
wznowienie zajęć i już pod 
koniec września zajęcia 
rozpoczęły się. Natychmia
stowa praca z młodzieżą 
miała duże znaczenie, unie
możliwiała bowiem zajęcie 
budynku przez Niemców. 
Niestety, na skutek represji 
oraz zarzutów władz nie
mieckich jakoby szkoła 
prowadzona była bez ofi
cjalnego zezwolenia, musia
no ją powtórnie zamknąć.

Naukę wznowiono 16 
września 1940 r. Od tej pory 
szkoła była czynna przez 
cały okres okupacji jako 
prywatna własność dyrek
tora Stefana Paczosa, który 
w 1942 r. został aresztowa
ny pod zarzutem prowadze
nia działalności konspira
cyjnej. Został uwolniony, 
ale nie mógł już powrócić 
do Nałęczowa, a szkoła 
przeszła pod nadzór Związ
ku Rewizyjnego Spółdzielni 
w Generalnej Guberni i 
przyjęła nazwę „Szkoła 
Spółdzielczości Rolniczej w 
Nałęczowie im. Z. Chmiele
wskiego”. W rzeczywistości 
szkoła była jednym z licz
nych ośrodków ruchu opo
ru na Lubelszczyźnie. Prze
chowywano w niej sporą i- 
lość broni i amunicji w 
schowkach między książka
mi i mapami oraz na szkol
nym strychu. Mimo ostrego 
zakazu posiadania radiood
biorników, w szkole prowa
dzony był nasłuch i kolpor
taż uzyskiwanych wiado

mości. Stanowiła również 
ośrodek konspiracyjnego 
Ludowego Związku Kobiet 
i Zielonego Krzyża. Teren 
budynku był stałym miejs
cem spotkań, narad i od
praw organizacyjnych dla 
działaczy podziemia. W 
dniu 8 marca 1940 r. powo
łano tu do życia organizację 
„Ruch Oporu Chłopskiego” 
na terenie powiatu puła
wskiego. W budynku odby
ło się też zebranie założy
cielskie spółdzielni „Ogrod
nik” w Nałęczowie. Odby
wały się również, pomimo 
działań wojennych, spotka
nia i konferencje nauczycie
li wszystkich szkół spół
dzielczych na terenie Gene
ralnego Gubernatorstwa, 
podczas których omawiano 
sprawy związane z realiza
cją programów nauczania. 
W pierwszych dniach sierp
nia w 1944 r. Nałęczów zo
stał wyzwolony, a od wrześ
nia tego roku rozpoczęły się 
normalne zajęcia. Przez 
lata szkoła zmieniała nazwę 
bądź zmieniali się jej opie
kunowie, jednakże prze
trwała do dzisiaj. Z czasem 
wybudowano nowe budyn
ki, a w starym gmachu mieś
ciły się prywatne mieszka
nia.

W 1968 r. parter zajęło Mu
zeum Ruchu Spółdzielcze
go, które w latach siedem
dziesiątych, po wyprowa
dzeniu się lokatorów, prze
jęło cały budynek. Jego 
wnętrze adaptowano do ce
lów muzealnych, likwidując 
wewnętrzne podziały, dla u- 
zyskania dużych powierz
chni wystawowych.
Muzeum Historii Spółdziel
czości jest jedyną tego typu 
placówką w Polsce i jedną z 
trzech w Europie. Zgroma
dziło interesujące doku
menty i fotografie dotyczą
ce działania autentycznych 
spółdzielni z okresu Polski 

porozbiorowej i okresu 
międzywojennego, a także 
interesujący księgozbiór, 
liczący około 7000 wolumi
nów i około 250 starych 
czasopism spółdzielczych. 
Obecnie otwarto wystawę 
poświęconą historii Nałę
czowa do 1939 r., która być 
może stanie się początkiem 
Muzeum Historii Nałęczo
wa.

Janina 
Babinicz Witucka 
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Dla kolekcjonerów amatorów

Walka
z korozją

Cykl artykułów Stefana 
Sękowskiego - pracowni
ka naukowego Instytutu 
Mechaniki Precyzyjnej w 
Warszawie - na temat wal
ki z najgorszym wrogiem 
zabytkowych przedmiotów 
metalowych, czyli korozją, 
publikowaliśmy w latach 
1984-1986. Od tamtego 
czasu minęło kilka lat, w 
czasie których na naszym 
rynku pojawiły się nowe, 
dotychczas nie znane środ
ki do czyszczenia tych 
przedmiotów, zmieniły się 
metody ich konserwowa
nia, także pojawili się 
nowi kolekcjonerzy. Po
stanowiliśmy więc przy
pomnieć - uaktualnione 
przez autora zajmującego 
się na co dzień konserwa
cją metali - podstawowe 
metody postępowania przy 
ratowaniu zabytków meta
lowych.

W nadtytule cyklu umieszczo
no słowa - „kolekcjoner ama
tor”, bo chodzi tu rzeczywiście 
o szerokie grono hobbystów - 
zbieraczy eksponatów metalo
wych. W ich kolekcjach znaj
dują się: klucze, żelazka, zega
ry, kłódki, posążki, różne na
czynia, statuetki, siekiery, sa
mowary, świeczniki, dzwonki, 
lampy, broń biała i palna. Zaby
tki te najczęściej niszczy ko
rozja - i właśnie zwalczaniu jej 
będą poświęcone kolejne arty
kuły. Nie będą one zawierały o- 
pisu subtelnych, wyrafinowa
nych metod, jak redukcja pro
duktów korozji w atmosferze 
wodoru czy impregnacja próż
niowa. Są to bowiem procesy 
zupełnie niedostępne dla kolek
cjonera amatora. Przedstawio
ne zostaną proste, skuteczne 
oraz nowoczesne metody roz
poznawania odmian korozji, jej 
zwalczania i zapobiegania, me-
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tody możliwe do zastosowania 
w skromnych domowych wa
runkach kolekcjonera amato-

Z kolei pewną wątpliwość 
może wywołać użyte w tytule 
pojęcie „korozja”. Skorodowa
ne nadwozie samochodu, 
gwóźdź czy siekiera - to w mo
wie potocznej zardzewiałe że
lazo. Choć słowo rdza zupełnie 
nie pasuje do innych metali - 
nie mówimy np. „zardzewiały 
garnek miedziany” czy „zardze
wiała srebrna broszka” - poję
cie „korozja” jest w rzeczywis
tości bardzo uniwersalne i o- 
bejmuje zmiany, jakie czas ra

zem z wilgocią i powietrzem 
czyni wśród prawie wszystkich 
metali.

Czy metale muszą korodo
wać?
Tak, niestety muszą. Korozja 
metali jest naturalną konse
kwencją nieubłaganych praw 
przyrody, których nie możemy 
ani obejść, ani zmienić. Dla me
tali naturalnym stanem równo
wagi trwałej są związki che
miczne, głównie z tlenem i siar-ra.



1. Typowy zbiór kolekcjonera ama
tora
2. Wykopane z ziemi polskie monety 
z okresu międzywojennego po che
micznym oczyszczeniu

(zdjęcia: Jerzy Gumowski)

ką, a więc po prostu kopalne 
rudy, w których metale wystę
pują w postaci utlenionej. Na
tomiast postać wolna, metalicz
na, jest dla prawie wszystkich 
metali stanem równowagi nie
trwałej. Równowaga ta będzie 
tym mniej trwała, im łatwiej i 
chętniej dany metal łączy się z 
tlenem i siarką, słowem, im 
większą wykazuje aktywność 
chemiczną. Jak wiemy, im więk
sza jest łatwość utleniania się i 
ogólna aktywność chemiczna 
metalu, tym trudniej jest wy
dzielić go z rudy. 1 odwrotnie: 
im więcej energii kosztowało 
wydobycie danego metalu z 
postaci rodzimej, czyli z rudy, i 
przekształcenie go w stan wol
ny, metaliczny, tym łatwiej ten 
metal ulega atakom korozji.
Kolejnym czynnikiem uaktyw
niającym ataki korozji jest, nie
stety, nasz obecny sposób bycia 
i gospodarowania. Wzrastające 
lawinowo zapotrzebowanie na 
energię elektryczną zaspokaja
ją, jak wiemy, głównie elek
trownie cieplne, spalające róż
ne gatunki węgla kamiennego i 
brunatnego albo produktów 
naftowych. Tworzące się pod
czas spalania tysiące kilogra
mów pyłu i sadzy są zaledwie 
niegroźnymi forpocztami 
głównych sił korozji. Bo przy 
spalaniu tony węgla kamienne
go lub tzw. oleju opałowego do 
atmosfery przechodzi kilkanaś
cie kilogramów tlenków siarki i 
kilkanaście kilogramów tlen
ków azotu. O ile pyły i sadze są 
dla nas bardzo uciążliwe i nie
miłe, o tyle ich szkodliwość z 
punktu widzenia korozji jest 
znikoma (w praktyce najbar
dziej „cierpią” nasze białe ko
szule i firanki).

Znacznie gorzej dzieje się z 
niewidocznymi dla oka tlenka
mi siarki i azotu, których duże 
ilości uchodzą do atmosfery. 
Poza tym miliony poruszają
cych się po kraju pojazdów 
spalinowych również stale 
„wzbogaca” atmosferę w tlenki 
azotu. Wskutek zachodzących 
w powietrzu reakcji chemicz
nych z udziałem wody na zie
mię opadają kropelki kwasu 
siarkowego i azotowego. Gdy 
teraz uzmysłowimy sobie agre
sywność tych kwasów wobec 
metali, dalsze komentarze będą 
zbyteczne. Procesom korozji w 
naszym otoczeniu sprzyjają 
także obficie rozsypane na pola 
i łąki miliony ton najróżniej
szych nawozów sztucznych 
oraz środków ochrony roślin; 
zimą zaś posypywanie solą ulic, 
szos i autostrad.
Świadomi tych faktów, musimy 
dobrze poznać wroga naszych 
metalowych skarbów i nauczyć 
się je należycie przed nim chro
nić. Zapamiętajmy: wszystkie 
popularne metale, z wyjątkiem 
złota, ulegają procesowi koroz
ji. Dlatego amator kolekcjoner 
przedmiotów metalowych po
winien wiedzieć, jak tego wro
ga zwalczyć i jak zapobiegać 
niszczeniu zbiorów.
Nie tylko jednak korozja pono
si odpowiedzialność za niszcze
nie niektórych eksponatów me
talowych. Winni bywają przede 
wszystkim sami kolekcjonerzy 
amatorzy, którzy czasem, w 
imię najwznioślejszych celów, 
wylewają przysłowiowe dziec
ko z kąpielą. Bo trzeba pamię
tać, że często lekarstwo jest 
gorsze od choroby. Zastosowa
nie przez kolekcjonera złych 
środków czy nieodpowiedniej 

techniki konserwatorskiej nie 
tylko nie przywróci eksponato
wi jego dawnego wyglądu i 
świetności, ale często doprowa
dzi do nieodwracalnych zmian 
albo całkowitego zniszczenia. 
Ale także szkodliwa bywa 
zbytnia beztroska. Nie zabez
pieczony w porę eksponat, u- 
mieszczony dodatkowo w 
nieodpowiednich warunkach, 
szybko zostaje zniszczony 
przez korozję.

Przede wszystkim: nie szko
dzić
Taką linię postępowania wpa
jano już starożytnym adeptom 
sztuki lekarskiej i takie motto 
musi również przyświecać 
wszelkim zabiegom konserwa
torskim. Na początku każdy 
zbieracz przedmiotów metalo
wych musi znaleźć odpowiedź 
na dwa główne pytania: jak o- 
czyścić, odrestaurować i zakon
serwować nowy nabytek oraz 
jak i czym chronić swe zbiory 
przed korozją?
Najwięcej błędów popełniamy 
już w czasie rozwiązywania 
pierwszego problemu. Oczy
wiście nie sposób w kilku arty
kułach dać pełnej odpowiedzi 
na pytanie, w jaki sposób kon
serwować przedmioty metalo
we. Temat jest obszerny i trud
ny, dlatego ograniczymy się do 
omówienia tylko prostych i 
najbardziej reprezentatywnych 
przykładów.

Czyścić czy nie czyścić?
Na tak postawione pytanie nie 
można dać jednoznacznej od
powiedzi i nie trzeba jej od ni
kogo żądać. Dlatego zacznie- 
my inaczej. Spróbujmy sprecy
zować sam cel konserwacji me

talowych przedmiotów zabyt
kowych. Powinno nim być za
trzymanie procesów korozji 
przez usunięcie jej przyczyn, 
dalej - przywrócenie pierwot
nego wyglądu i możliwie naj
trwalsze zabezpieczenie przed 
dalszą destrukcją.
Przed ’przystąpieniem do kon
serwacji obiekt należy dokład
nie przebadać, ustalić stopień 
zachowania rdzenia metalu 
(zwłaszcza, gdy pokryty jest 
grubą warstwą naleciałości), 
skład stopu, charakter produk
tów korozji i przyczynę ich po
wstania. Pamiętajmy, że o war
tości każdego obiektu decydują 
trzy jego cechy: historyczna, 
artystyczna i użytkowa. Jeżeli 
istnieją dowody, że danym ka
wałkiem drewna, gwoździem 
czy łyżką posługiwał się Napo
leon, to przedmiot taki, mimo 
że nawet bardzo pospolity, 
przez swój autentyzm nabiera 
wartości historycznej. Tę samą 
wartość mają pamiątki narodo
we i rodzinne, np. orzełek z Po
wstania Warszawskiego. Histo
ryczna wartość przedmiotów 
może iść w parze z ich walora
mi artystycznymi. Ambitni 
zbieracze zapewne znajdą w 
swej bibliotece miejsce na po
pularnie ujętą historię sztuki. 
Często zdarza się, że wartość 
zabytku podnosi jego strona u- 
żytkowa. Stary stylowy lichtarz 
czy świecznik doskonale może i 
dziś upiększyć pokój, byle tyl
ko nie został przerobiony na u- 
rządzenie elektryczne.

Stefan Sękowski
W następnym numerze o podstawo
wych zasadach obowiązujących 
zbieraczy, jak wolno i jak nie wolno 
postępować z zabytkami metalowy
mi.
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ejsachówka!

Przedstawiamy mato znane ju
daica - szklane butelki po pej- 
sachówce. I chociaż pewne as
pekty produkcji zawartości 
tych właśnie opakowań na za
wsze pozostaną tajemnicą 
właścicieli gorzelni i rabinów 
nadzorujących koszerność pej- 
sachówki, możemy przyjrzeć 
się przez chwilę jej roli w świę
towaniu Pesach, przedwojen
nym przepisom dotyczącym jej 
wyrobu i sprzedaży, kilku fa
brykom, w których ją wytwa
rzano, wreszcie odkryć niektó
re techniczne, artystyczne i i- 
deowe walory samych opako
wań.
Pesach, zwane też Hag ha-ma- 
cot (Święto Przaśników) jest 
jednym z najważniejszych 
świąt judaizmu - upamiętnia 
wyjście Izraelitów z niewoli e- 
gipskiej. Łączy w sobie także e- 
lementy prastarych zwyczajów 
ludności pasterskiej (składanie 
ofiary z pierworodnego baran
ka) oraz rolniczej (wiosenne 
święto zbioru jęczmienia). Roz
poczyna się 15 dnia miesiąca 
nisan (marzec-kwiecień) i trwa 
przez siedem dni (w diasporze 
osiem). Po zburzeniu tzw. Dru
giej Świątyni (70 r. n.e.) dawne 
rytuały, m.in. składanie krwa
wych ofiar i wspólne spożywa
nie pieczonego baranka, zastą
pione zostały symboliczną ucz
tą paschalną zwaną seder (po
rządek), poprzedzoną specja
lnymi przygotowaniami i mają
cą ściśle określony przebieg. 
Choćby najkrótsza charaktery
styka zwyczajów pesachowych 
zajęłaby tu zbyt wiele miejsca. 
Wódka zwana pejsachówką 
(od wymowy jidysz: Pejsach) 
ma niewiele wspólnego z istotą 
święta Pesach. Jest jedynie 
podporządkowana - jeśli tak 
można powiedzieć - ogólnym 
wymogom tego święta. Przed 
Pesach wymagane jest bowiem 
usunięcie z domu wszelkiego 
pieczywa upieczonego na za
kwasie, a także innych wyro
bów z mąki i wody, w których 

może być zakis (tzw. chamec). 
Podczas Pesach wymagane jest 
korzystanie z osobnych naczyń 
kuchennych, zastawy stołowej, 
sztućców, obrusów, serwetek, 
gdyż te używane na co dzień 
mogły wchłonąć chamec. Jeśli 
kogoś nie stać na posiadanie o- 
sobnego kompletu świąteczne
go, musi poddać te przedmioty, 
których użyje podczas święta, 
specjalnym zabiegom zwanym 
kaszerowanie (od hebr. kaszer 
- zdatny, odpowiedni). Poboż
ny Żyd mógł spożywać tylko 
koszerne potrawy, a więc takie, 
które przygotowane zostały z 
zachowaniem odpowiednich 
przepisów rytualnych. W 
związku z tym wódka podlega
ła również ogólnym przepisom 
kaszrut (czystości rytualnej). 
Warunek dotyczący chamec 
powodował, że wódka na Pe
sach nie była produkowana ze 
zboża, lecz z melasy lub z owo
ców (często była to śliwowica). 
Tak więc w związku z Pesach 
jako świętem o szczególnych 
wymogach i szczególnym zna
czeniu powstała pejsachówka. 
Dla podkreślenia odrębności 
święta, ale zapewne i z powo
dów merkantylnych można we 
współczesnym Izraelu kupić 
np. specjalną kawę na Pesach 
itd.
Jednym z najważniejszych ry
tuałów podczas wieczerzy se- 
derowej jest kidusz - specjalne 
błogosławieństwo wymawiane 
nad kielichem wina. Musi to 
być wyłącznie wino gronowe 
(nawet zrobione z rodzynek 
względnie sok z winogron). A 
pejsachówka? Była tylko doda
tkiem świątecznym. Kupował 
ją ten, kogo było na to stać, kto 
chciał poprawić sobie trawienie 
lub humor. Ot, ludzka rzecz, jak 
to w święta.
O praktycznych względach sto
sowania wódki podczas poran
nego kidusz tak pisze TJ. Mi
chalski: „Dawno temu, gdy u- 
bodzy Żydzi wstawali w szabas 
rano w pokrytej śniegiem i sku

tej lodem Polsce, Litwie i Rusi, 
bez możliwości napalenia w 
kuchni lub piecu (gdyż zabra
niały tego przepisy szabatu - 
przyp. aut.), dolewali do cien
kiego wina »kiduszowego« 
parę kropel mocnej okowity, 
by szybciej rozgrzać wyziębio
ne ciało. Rabini początkowo 
zżymali się na takie praktyki, 
ale traktowali rzecz ze zrozu
mieniem. Z czasem odwróciły 
się proporcje składników tego 
wzmocnionego wina do poran
nego »kiduszu«. To do okowity 
dodawano parę kropel wina, a 
gdy nie było wina spełniano 
»kidusz« poranny samą gorzał
ką (hebrajskie określenie na 
wódkę „jajin saruf” znaczy do
słownie „wino palone”, co od
powiada staropolskiemu „go
rzałka” - przyp. aut.). Biedaków 
zaczęli naśladować i bogaci Ży
dzi, choć było ich stać na zapa
sy wina w piwnicy. I tak zwy
czaj ten rozpowszechnił się 
wśród dużej części Żydów a- 
szkenazyjskich. Nie miał on ni
gdy złego wpływu na stan 
trzeźwości Żydów”. (Przepisy 
szabatu, Kalendarz Żydowski 
1987-1988, s. 25). Dane staty
styczne mówią, że w okresie 
międzywojennym, a zwłaszcza 
w latach trzydziestych, kon
sumpcja wódek pejsachowych 
w Polsce była niewielka. Na 
przykład w latach 1929-1931 
wahała się w granicach 36,6- 
56,8 tys. litrów rocznie. Przy o- 
koło 3,1 min ludności wyznania 
mojżeszowego w 1931 r. i u- 
względnieniu struktury wieko
wej daje owe dwa kieliszki se- 
derowe (prezentowane na foto
grafii) na głowę. W rzeczywis
tości pejsachówkę nabywała 
część średniozamożnego i za
możnego żydostwa, dla bied
nych stanowiła artykuł luksuso
wy.
W Polsce w okresie międzywo
jennym wyrób i sprzedaż spiry
tusu pejsachowego obwarowa
ne były przepisami, które u- 
względniały zarówno interesy 
monopolu państwowego, jak i 
wymogi rytuału wyznania moj
żeszowego. Kwestie te regulo
wały przepisy wykonawcze do 
rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 26 
marca 1927 r. o monopolu spi
rytusowym. Spirytus pejsacho- 
wy mogły pędzić gorzelnie, 
które zadeklarowały, że w da
nym trzechleciu będą pędziły 
tylko taki spirytus, tudzież go
rzelnie mające specjalne urzą

dzenia przeznaczone wyłącznie 
do wypędu spirytusu pejsacho
wego, niezależnie od osobnego 
całkowitego urządzenia do wy
pędu zwykłego spirytusu z me
lasy. Za pejsachowy uznawano 
tylko taki spirytus, który wyro
biono z melasy lub owoców 
przy zachowaniu rytuału żydo
wskiego. Jedynie takiego rekty
fikatu można było używać do 
wyrobu wódek pejsachowych. 
Oczyszczanie spirytusu pejsa
chowego i nalewanie wyrobów 
z tego spirytusu mogło odby
wać się w zasadzie tylko w rek
tyfikacjach i fabrykach wódek 
znajdujących się przy gorzel
niach pejsachowych.
W zakładach tych spirytus pej
sachowy można było rozlewać 
do naczyń szklanych tylko 
przez dwa miesiące w roku, 
przy czym koniec tego okresu 
przypadał na ostatni tydzień 
Paschy. Spirytus pejsachowy 
musiał być przechowywany od
dzielnie od wódek gatunko
wych, a producent zobowiąza
ny był umieścić napis „spirytus 
pejsachowy” na etykietach. 
Wyroby pejsachowe można 
było nalewać i sprzedawać tyl
ko w okresie dwóch miesięcy 
poprzedzających i obejmują
cych Paschę. Następnie nie 
sprzedane zapasy spirytusu 
pejsachowego musiały być pro
tokolarnie stwierdzone i „wzię
te pod urzędowe zamknięcie do 
następnego okresu sprzedaży”. 
Sama sprzedaż odbywała się na 
ogólnych zasadach, jak w wy
padku wódek gatunkowych, do 
których ówczesne ustawodaw
stwo zaliczało wyroby pejsa
chowe. W Polsce od drugiej 
połowy lat dwudziestych 
(zwłaszcza po wprowadzeniu 
cytowanego już rozporządze
nia o monopolu spirytusowym) 
zmniejszyła się liczba gorzelni 
pejsachowych, których w sezo
nie 1927-1928 było pięć, a w 
sezonie 1928-1929 jeszcze 
cztery. Produkcja spirytusu 
pejsachowego była skoncen
trowana głównie na obszarze 
Lubelszczyzny w dwóch zloka
lizowanych tu fabrykach: „Ko- 
śminek” w Lublinie i „Siedlisko” 
koło Fajsławic. Były okresy, 
kiedy w kraju spirytus pejsa
chowy produkowały wyłącznie 
te przetwórnie, jak również 
były takie lata, kiedy obie lubel
skie gorzelnie pozostawały nie
czynne, co implikowało, że w 
ogóle spirytusu pejsachowego 
w Polsce nie wytwarzano.
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1.2. Butelka fasonowa, czworościenna, szkło pót- 
białe, poj. 0,5 I; napisy na ściance przedniej: 
„1928 r." i w języku hebrajskim: „ROKU 688”, z 
uszkodzoną etykietą: „Pejsachówka/ GORZEL
NIA, REKTYFIKACJA/ i FABRYKA WÓDEK /„KO- 
ŚMINEK'7 S. Zylber i Swie/..." i nadruk po hebraj
sko: „WÓDKA PRZECHOWYWANA NA ŚWIĘTO 
PESACH POD WZGLĘDEM KOSZERNOŚCI 
NADZOROWANA PRZEZ RABINA LUBELSKIE
GO" (1); na ściance tylnej: „PEJSACHÓWKA S. 
ZYLBER i Swie MARKA FABRYCZ. LUBLIN KO- 
ŚMINEK" (2)
3.4. Butelka premonopolówka, szkło półbiałe, poj. 
0.5 I, z uszkodzoną etykietą: „Pejsachowy/ SPI
RYTUS" i w języku hebrajskim: „WYPRODUKO
WANY PRZY POMOCY APARATURY ŻYDO
WSKIEJ NA ŚWIĘTO PESACH", dalej po polsku: 
„GORZELNIA, REKTYFIKACJA/ i FABRYKA WÓ- 
DEK/„K0ŚMINEK7S. Zylber i Swie w Lublinie/..." 
i nadruk po hebrajsku: „WÓDKA PRZECHOWY
WANA NA ŚWIĘTO PESACH. POD WZGLĘDEM 
KOSZERNOŚCI NADZOROWANA PRZEZ RABI
NA LUBELSKIEGO" (3) oraz etykieta na tej butel
ce (4)
5.6. Butelka fasonowa, ośmiośoienna, szkło pół
białe, poj. 0,5 I; napisy po hebrajsku na ściance 
przedniej: „WÓDKA KOSZERNA NA ŚWIĘTO 
PESACH/ SZMUL AJCHENBAUM Z LUBLINA/ 
GORZELNIA/ REKTYFIKACJA”: daty na dnie: 
„1930" i „690" (5), a na ściance bocznej: „GO
RZELNIA SIEDLISKO" (6)
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7. Butelka premonopolówka, szkto 
półbiałe, poj. ok. 0,6 I; napisy: „PEJ- 
SACHÓWKA/ MARK. FABR./ GO
RZELNIA I REKT./ M. RAJZMAN i K. 
KOPELSON/ w LUBOMLU”
8. Kufeleczki sederowe, szkto praso
wane. poj. ok. 3 25-30 ml (pojem
ność katalogowa 1/30 I). trzy od le
wej z napisami po hebrajsku „PE
SACH"
(zdjęcia: 1-4 - Krzysztof Was itezyk,

5-8 - Henryk Guz)

Gorzelnia, Rektyfikacja i Fa
bryka Wódek „Kośminek” 
mieściła się w Lublinie przy ul. 
Garbarskiej 3. Powstała w 1901 
r„ a w latach 1922-1924 została 
rozbudowana. Właścicielami 
fabryki byli Sender Zylber i sy
nowie. W kampanii 1929-1930 
„Kośminek” wyprodukował 
104 hektolitry spirytusu pejsa- 
chowego (cała ówczesna pro
dukcja krajowa), a w 1930 r. - 
235 hektolitrów rytualnych wó
dek pejsachowych (około 60% 
produkcji krajowej). W sezo
nach 1931-1932 do 1934-1935 
gorzelnia pejsachowa była nie
czynna (podobnie zresztą jak i 
niżej omówione Siedlisko), 
produkcja ruszyła dopiero od 
kampanii 1935-1936. Okupacja 
niemiecka oznaczała kres funk
cjonowania gorzelni pejsacho
wych. Bryła budynku fabryki 
Zylbera, pozbawiona komina i 
adaptowana na blok mieszka
lny, do dzisiaj stanowi mocny 
akcent w pejzażu Kośminka, 
robotniczej dzielnicy Lublina. 
Druga wytwórnia wódek pejsa
chowych na Lubelszczyźnie 
znajdowała się we wsi Siedliska 
(choć napis na prezentowanej 
butelce brzmi „Siedlisko”), w 
gminie Fajsławice byłego po
wiatu Krasnystaw, obecnie woj. 
lubelskie. Gorzelnia ta wcho
dziła w skład 700-hektarowego 

majątku zakupionego w 1919 r. 
przez Szmula Ajchenbauma. W 
budynku gorzelni, wzniesionym 
około 1893 r., mieściła się po
nadto rektyfikacja i rozlewnia 
wódek koszernych. Po nacjo
nalizacji w 1946 r. zakład pro
dukuje spirytus gorzelniany 
oraz przetwory owocowo-wa
rzywne (inf. Z. Pastuszak, karta 
w BDZ Lublin).
Przyjrzyjmy się bliżej opako
waniom prezentowanym na fo
tografiach. Wszystkie wykona
ne są ze szkła, określonego w 
ówczesnej terminologii, szklar
skiej jako półbiałe, mającego 
nieznaczne niebieskawe zabar
wienie. Trzy z nich mają po- 
bocznice pokryte wypukłymi 
tłoczonymi napisami polskimi i 
hebrajskimi, dublującymi się na 
poszczególnych egzempla
rzach w wypadku nazwy wyro
bu (pejsachówka), fabryki i jej 
umiejscowienia.
Typologicznie najstarszym za
bytkiem jest butelka w typie 
premonopolówki, o pojemnoś
ci około 0,6 1, nawiązującej 
jeszcze do miary wiadrowej (tu 
1/20 wiadra) obowiązującej w 
zaborze rosyjskim. Butelkę tę 
wykonano w latach dwudzie
stych (przed 1929 r.) dla Go
rzelni i Rektyfikacji M. Rajz- 
mana i K. Kopelsona w Lu- 
bomlu. Słowo „Libawna" pisa
ne w jęz. hebrajskim oznacza 
żydowską nazwę Lubomia.
Następny egzemplarz - to 
czworościenna butelka mająca 
wytłoczoną datę „1928 r.”. pow
tórzoną również według kalen
darza hebrajskiego w skróco
nym zapisie „ROKU 688”. W 
wypadku opakowań po pol
skich wódkach gatunkowych 
data wytłoczona na butelce o- 
znacza rok założenia firmy. 
Tym razem z dużym prawdo
podobieństwem (wszak „Ko

śminek” istniał od 1901 r.) mo
żemy przypuszczać, że napis 
datował zawartość opakowań. 
Być może do tych butelek nale
wano wódkę również w następ
nych latach. Etykieta ma czer
wony ukośny nadruk w języku 
hebrajskim: WÓDKA PRZE
CHOWYWANA NA ŚWIĘ
TO PESACH. POD WZGLĘ
DEM KOSZERNOŚCI NAD
ZOROWANA PRZEZ RABI
NA LUBELSKIEGO. Na pod
stawie wielkości produkcji 
„Kośminka” możemy pokusić 
się o przybliżony szacunek, że 
takich butelek wyprodukowa
no w okresie międzywojennym 
nie mniej niż kilkadziesiąt ty
sięcy i nie więcej niż kilkaset 
tysięcy.
Drugie opakowanie z fabryki 
Zylberów (po spirytusie pejsa- 
chowym) reprezentuje typ póź
nej premonopolówki, już o po
jemności 0,5 I. Etykieta zawiera 
dodatkową klauzulę w języku 
hebrajskim: WYPRODUKO
WANY PRZY POMOCY A- 
PARATURY ŻYDOWSKIEJ 
NA ŚWIĘTO PESACH. Na 
odwrocie nalepki umieszczono 
sylwetkę jelenia stanowiącego 
markę fabryczną „Kośminka”. 
Czyżby butelka z gorzelni 
„Siedlisko”, datowana na dnie 
wypukłym tłoczonym napisem 
„1930”, powtórzonym według 
kalendarza hebrajskiego „690”, 
stanowiła reklamową odpo
wiedź konkurencji na czworoś- 
cienne opakowanie „Kośmin
ka”? Dokonano tu dwóch pro
stych zabiegów udoskonalając 
fason: nie zmieniając objętości 
ścięto naroża ścian, nadając po- 
bocznicy ośmioboczność, a po
nadto wydłużono szyjkę.
Na wszystkich butelkach z tło
czonymi wypukłymi napisami 
umieszczone są wizerunki 
zwierząt (lew, jeleń, baranek), 

głęboko zakorzenionych w tra
dycji żydowskiej i mających 
szeroką symbolikę zarówno w 
literaturze religijnej (począ
wszy od czasów biblijnych), jak 
i w sztuce. Powszechnie wystę
powały jako symbol na wszel
kiego rodzaju sprzętach kulto
wych, na polichromiach syna
gog, na nagrobkach itp. Ich wi
zerunki często stosowane były 
także na pieczęciach oraz jako 
sygnety drukarni. Lew i jeleń 
znalazły się tu w roli znaków 
firmowych gorzelni pejsacho
wych. Baranek jest jednym z 
głównych symboli święta Pe- 
sach, o czym już wspominali
śmy.
Lew z butelką wódki w łapie, 
wytłoczony na opakowaniu fa
brycznym z Lubomia, być 
może wydaje się nieco humory
styczny dla nie wtajemniczo
nych. Zapewne jest odbiciem 
rozterki właścicieli gorzelni 
chcących skutecznie zarekla
mować wyrób przy jednoczes
nym zachowaniu wszelkich wy
mogów religijnych. W tradycji 
żydowskiej od dawna funkcjo
nowała taka konwencja przed
stawień, według której zwierzę 
reprezentowało człowieka. Na 
nagrobkach żydowskich zoba
czyć możemy lwa trzymające
go dzban lewitów, Iwa rzucają
cego monetę do puszki ofiar
nej, Iwa dzierżącego zwój Tory 
itd.
Podczas uczty sederowej pej- 
sachówkę pito m.in. z kieli- 
szków-kufeleczków szklanych, 
zazwyczaj o pojemności około 
25-30 ml, z wytłoczonymi wy
pukłymi literami hebrajskimi 
PESACH. Kufeleczki te produ
kowała np. Huta „Hortensja” w 
Piotrkowie Trybunalskim.

Grzegorz Miliszkiewicz 
Andrzej Trzciński
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Ljitofany

W drugiej połowie XVIII w. 
w europejskich manufaktu
rach porcelany zrodziła się 
moda na nie glazurowaną 
porcelanę, czyli tzw. bisk
wit. W zdobnictwie porce
lany dominujące stały się 
wówczas wpływy klasycyz
mu, wypierające powoli bo
gatą ornamentykę rokoko
wą, równocześnie pojawiły 
się nowe elementy wzornic
twa i nowe kryteria oceny 
jakości porcelany.
Szczególnego znaczenia 
nabrały białe wyroby bisk
witowe. Biała nie szkliwio
na powierzchnia biskwitu 
doskonale imitowała mar
mur, toteż znajdował on 
szerokie zastosowanie w 
naśladownictwie rzeźb an
tycznych i kamei. Biskwit 
wykonywano dwoma spo
sobami. Pierwszy z nich zo
stał opracowany w 1750 r. 
w manufakturze w Vincen
nes - polegał na jednokro
tnym wypalaniu miękkiej 
porcelany. Wyroby pocho
dzące z tej manufaktury 
charakteryzowały się białą 
lub kremowobiała prześwi
tującą strukturą o mato
wym połysku, przypomina
jącą marmur. Drugi sposób 
wytwarzania biskwitu 
wprowadzony został w 
Sevres w 1777 r., gdzie sto
sowano porcelanę twardą 
poddawaną dwukrotnemu 
wypalaniu. Następnie meto
dę tę udoskonalono w 1840 
r. w Anglii w manufakturze 
Copeland, a otrzymany pro
dukt rozpowszechniono 
pod nazwą parian; przypo
minał on żółtawe marmury 
paryjskie. W XIX w. biskwi
ty wykorzystywano głów
nie do wyrobu ozdobnych 

figurek o białej matowej 
powierzchni, medalionów, 
plakietek i litofanów.
Technika litofanii została 
wynaleziona około 1827 r. 
we Francji. Nazwa jej wy
wodzi się od greckich słów: 
lithos - kamień i phanos - 
przezroczysty. Technika ta 
polegała na zdobieniu nie 
glazurowanej porcelany 
biskwitowej lub matowego 
szkła wklęsłym reliefem 
wyciskanym w odpowied
nich formach. Otrzymywać 

,ne tym sposobem dekora
cyjne wyroby - litofany - 
dzięki podświetleniu two
rzyły plastyczne obrazy o 
delikatnych efektach świa
tłocieniowych.
Litofany można traktować 
w pewnym sensie jako 
„pseudonegatywy”, w któ
rych gradacja natężeń 
światła i cienia podporząd
kowana została grubościom 
masy ceramicznej. 1 tak par
tie pogrubione - wypukłe

1.2. Litofan służący jako ekran do 
świec, przedstawiający scenkę ro
dzajową, sygnowany PPM 69, o wy
miarach 133 x 177 mm i grubości 
płytki biskwitowej 0,5-2,5 mm (ze 
zbiorów autorki): fotografia litofanu 
reprezentująca „rzeczywisty" widok 
reliefu płytki biskwitowej, uzyskany 
przy „górnym” położeniu źródła 
światła (1); fotografia tego samego li
tofanu reprezentująca „fałszywy" wi
dok reliefu, uzyskany przy „dolnym" 
położeniu źródła światła (2)
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* Właściwy obraz uzyskany z tego 
samego htofanu w wyniku podświet 
lenia reliefu biskwitowej płytki
4. Żeliwna ramka do oprawy htofanu 
(Berlin, ok. 1830 r.)

(zdjęcia: 1-3 - Marek Misiąg. 
rys. 4 - Maria Malzacher)

dają w uzyskanym obrazie 
miejsca ciemne, i przeciw
nie, partie cienkie - wklęsłe 
odpowiadają miejscom jas
nym. Z takiego „negatywu” 
- „pozytywem” stawał się 
obraz uzyskiwany przez 
podświetlenie litofanu źró
dłem światła, np. świecą. 
Cienkie plakietki wykony
wane techniką litofanii - z 
uwagi na omówione właści
wości - najczęściej znajdo
wały zastosowanie jako ek
rany do świec. Ujmowane 
były w dekoracyjną opra
wę, którą stanowiły prze
ważnie mosiężne lub posre
brzane ramki o bogatym ry
sunku. Ramki do takich ek
ranów zaopatrzone były od 
tyłu w specjalny uchwyt na 
świecę z tzw. tulejką i pro- 
fitką, a często dodatkowo 
miały regulatory wysokości 
świecy.
Najczęściej spotykanymi 
tematami i motywami były 
w litofanii reprodukcje 
dzieł słynnych malarzy i 
rzeźbiarzy. Metodą tą po
wielano także portrety 
sławnych ludzi, scenki mito
logiczne i rodzajowe.
W XIX w. dekoracyjne wy
roby z biskwitu, a zwłasz
cza technikę litofanii szcze
gólnie upodobała sobie ber
lińska manufaktura porce
lany, zwana manufakturą 
królewską (Koenigliche Po- 
rzellan Manufaktur 
K.PM). Niektóre niemieckie 
źródła podają wręcz Berlin 
jako miejsce opracowania 
techniki litofanii, którą z 

kolei szybko miały prze
chwycić inne manufaktury. 
Manufaktura berlińska pro
dukowała litofany przedsta
wiające m.in. słynnych ludzi, 
liczne scenki rodzajowe, a 
także często powielała ton- 
do z „Madonną della Sedia” 
Rafaela. Ten rodzaj porce
lany artystycznej popularny 
był zwłaszcza w stylu bie
dermeier i szczególnie od
powiadał gustom niemiec
kiego środowiska miesz
czańskiego. Podświetlane 
ekrany z litofanami dawały 
rozproszone światło, har
monizujące z wystrojem i 
kameralnością ówczesnych 
wnętrz.
Szczególnie ciekawe litofa
ny zgromadzono w Ermita
żu. Znajdują się tam wśród 
zbiorów ceramiki przykła
dy zastosowania litofanów 
w zdobieniu dna wewnętrz
nej strony filiżanek. Podnie
sienie i przechylenie filiżan
ki uwidoczniało podświet
lony obraz denka z moty
wem dekoracyjnym.
We Francji w połowie XIX 
w. znano i stosowano także 
nieco inną odmianę litofanii. 
Była to technika stosowana 
w tzw. fajansie delikatnym, 
czyli emalia cieniowana 
(franc, email ombrant). Po
legała ona na wypełnieniu 
reliefu przejrzystym, barw
nym szkliwem; partie wgłę
bione pokryte były grubszą 
warstwą szkliwa i dawały 
ton ciemniejszy, a partie 
wypukłe - ton jaśniejszy. 
Obecnie litofany są już nie
mal całkowicie zapomniane 
z uwagi na kruchość ich ma
teriału i nieużyteczność, nie
liczne tylko egzemplarze 
przetrwały w prywatnych 
kolekcjach i niektórych mu
zeach europejskich, m.in. w 
Muzeum Marchii (Maerkis- 
ches Museum) w Berlinie i 
w Ermitażu w Petersburgu.

Maria 
Malzacher
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Lista Światowego Dziedzictwa

Watykan

Dawne państwo kościelne, roz
ciągające się około 150 km na 
północ, południe i wschód od 
Rzymu i nierozerwalnie przez 
stulecia związane z jego histo
rią - zostało w 1870 r., w czasie 
powstania Zjednoczonych 
Włoch, okrojone terytorialnie 
do Wzgórza Watykańskiego. 
Nastąpił długi okres nieporo
zumień między Papiestwem a 
Zjednoczonym Królestwem I- 
talii, zakończony w 1929 r. pod
pisaniem Traktatu Laterańskie
go, w wyniku którego powstało 
suwerenne państwo kościelne o 
oficjalnej nazwie Stato della 
Citta del Vaticano (Państwo 
Miasta Watykańskiego). Jego 
władcą jest papież, głowa Koś
cioła Katolickiego, będący za
razem biskupem Rzymu.

Państwo Watykańskie podpisa
ło „Konwencję w sprawie och
rony światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego” Lł- 
NESCO w 1982 r. i zostało wpi
sane na Listę Światowego 
Dziedzictwa.

Terytorium Watykanu, o po
wierzchni 44 ha, otoczone jest 
murem, w którym wejść strzeże 
Gwardia Szwajcarska w barw
nych strojach zaprojektowa
nych przez Michała Anioła; je
dynie bazylika Św. Piotra i roz
ciągający się przed nią plac o 
tej samej nazwie stanowią te
ren otwarty. Do Państwa Wa
tykańskiego należą także inne 
obiekty, siedziby papieskie, nie
ruchomości, instytucje na tere

nie całych Włoch, głównie w 
Rzymie, które również korzy
stają z przywileju eksteryto- 
rialności. Poza bazyliką i pla
cem Św. Piotra o najwyższej 

klasy wartości artystycznej i 
zabytkowej Watykanu stano
wią zabudowania pałacowe 
pełne wspaniałych dzieł sztuki 
z apartamentami reprezenta
cyjnymi i prywatnymi papieża. 
Muzea Watykańskie i Bibliote
ka, Kaplica Sykstyńska z fre
skami najznakomitszych mala
rzy XV i XVI w. i arcydziełem 
Michała Anioła na sklepieniu 
oraz ogrody watykańskie.

Plac Św. Piotra. Owalny plac 
przed bazyliką (którego dłuż
sza oś wynosi 240 m) otoczony 
jest monumentalną czterorzę- 
dową kolumnadą zwieńczoną 
140 figurami świętych. Jest to 
dzieło Berniniego wykonane w 
latach 1656-1667. Pośrodku 
placu stoi obelisk egipski zdo
biący niegdyś cyrk Kaliguli, u- 
stawiony tu w 1586 r. przez ar
chitekta Domenica Fontanę na 
życzenie papieża Sykstusa V. 
W wieńczącej go kuli umiesz
czono relikwie Krzyża św. Po 
bokach dwie fontanny: lewa 
projektu Berniniego z 1675 r., 
prawa Maderny z 1613. Kolum
nadę placu łączą z bazyliką 
dwa rozchodzące się trapezoi- 
dalnie skrzydła, również zwień
czone figurami świętych. Plac 
wraz z pałacową fasadą bazyli
ki i wznoszącą się nad nią o-

1. Plan Państwa Watykańskiego: 1 - plac Św. Piotra. 2 - Spiżowa Brama. 3 - 
bazylika Św. Piotra, 4 - Kaplica Sykstyńska. 5 - Pmakoteka, 6 - Muzeum 
Egipskie, 7 - Muzeum Pio-Clementino, 8 - Muzeum Chiaramonti, 9 - Galeria 
Kandelabrów i Arrasów (II p.), 10- Galeria Map (II p ). 11 - Apartament Borgiów 
(I p ), Stanze Rafaela (II p ), 12 - Loggie Rafaela. 13 - Biblioteka Watykańska - 
Sala Sykstusa V, 14 - fontanna Sakramentu, 15 - fontanna Orfa, 16 - willa 
Piusa IV
2. Kopula bazyliki i plac Św. Piotra
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gromną kopułą tworzy wspa
niały zespół architektoniczno- 
urbanistyczny. Po prawej stro
nie, u początku kolumnady 
znajduje się słynna Spiżowa 
Brama, a za nią w głębi Schody 
Królewskie (Scala Regia), rów
nież mistrzowskie dzieło Berni- 
niego, który w niewielkim wnę
trzu uzyskał efekt olbrzymiej 
klatki schodowej, biegnącej jak 
gdyby w nieskończoność.

Bazylika Św. Piotra.Ten naj
większy kościół świata chrześ
cijańskiego został ukończony i 
poświęcony w 1626 r. Jego dłu
gość wynosi 211,4 m, długość 
nawy poprzecznej 137,5 m, wy
sokość kopuły 132,5 m, a po
wierzchnia 15 160 m2. Obecny 
kształt architektoniczny pocho
dzi z czasów renesansu i jest 
wynikiem działania wielu wy
bitnych architektów, jak: Do
nato Bramante - autor projek
tu kościoła centralnego, Giulia
no da Sangallo, Rafael i Anto
nio da Sangallo Młodszy, Mi
chał Anioł - twórca monumen
talnej kopuły, Vignola, Fonta- 
nowie i inni oraz Carlo Mader- 
na - autor projektu przedłużo
nych naw i fasady.

Lewa nawa bazyliki znajduje 
się nad terenem antycznego 
cyrku Kaliguli i położonej 
wzdłuż biegnącej obok niego 
drogi nekropolii wczesno
chrześcijańskiej. Tu po mę

czeńskiej śmierci w 67 r. pocho
wano św. Piotra. W IV w. Kon
stantyn Wielki wzniósł nad 
grobem św. Apostoła pierwszą 
bazylikę, która przetrwała do 
1506 r. Wobec groźby zawale
nia się jej murów papież Juliusz 
II zdecydował się na budowę 
nowej na tym samym miejscu. 
Wnętrze mimo niezwykłej skali 
nie wydaje się tak ogromne, jak 
jest w rzeczywistości, a to dzię
ki wspaniałym proporcjom, 
harmonii elementów dekora
cyjnych i bogactwu wyposaże
nia. Na wprost wejścia, w głębi 
pod kopułą wznosi się konfesja 
św. Piotra - ogromny balda
chim z brązu wsparty na baro
kowych kręconych kolumnach, 
dzieło Berniniego; pod balda
chimem - ołtarz papieski, a w 
podziemiu - krypta z grobem 
patrona bazyliki. Nad konfesją 
rozpościera się ogromna, wspa
niała kopuła projektu Michała 
Anioła, ozdobiona mozaikami 
(Cavalier d’Arpino), oświetlają
ca wnętrze transeptu. W zamy
kającym prezbiterium ołtarzu 
głównym znajduje się monu
mentalna barokowa kompozy
cja rzeźbiarska Berniniego, wy
konana ze złoconego brązu w 
1665 r., przedstawiająca wzno
szący się tron (katedrę) św. Pio
tra i cztery postacie ojców koś
cioła. Z niezliczonych pomni
ków, rzeźb, obrazów i dekora
cji zdobiących bazylikę wymie
nić trzeba przede wszystkim

„Pietę” Michała Anioła, umiesz
czoną w pierwszej kaplicy od 
wejścia po prawej stronie (od 
czasu ataku szaleńca w 1972 r. 
za pancerną szybą). To arcy
dzieło sztuki rzeźbiarskiej 
przedstawiające Matkę Boską 
bolejącą nad ciałem Syna trzy
manym na kolanach wykonał 
Michał Anioł mając zaledwie 
24 lata. W nawie głównej, przy 
pierwszym filarze dźwigającym 
kopułę, pielgrzymów przyciąga 
posąg z brązu siedzącego na 
marmurowym tronie i błogo
sławiącego św. Piotra, wykona

ny w XIII w. przez Arnolfa di 
Cambio. Jest też polonicum: 
pomnik Marii Klementyny So- 
bieskiej (1702-1735), wnuczki 
króla Jana III, a żony Jakuba III 
Stuarta, katolickiego preten
denta do tronu angielskiego.

Kaplica Sykstyńska. Wybudo
wana w latach 1475-1483 za 
pontyfikatu papieża Sykstusa 
IV kaplica jest miejscem więk
szych i ważniejszych uroczy
stości kościelnych. Odbywa się 
tu też konklawe (wybory nowe
go papieża). Boczne ściany po-
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3. Fasada bazyliki Św. Piotra
4. Gwardia Szwajcarska przy Bramie 
Dzwonów
5. Pieta Michata Anioła
6. Stworzenie Adama - fresk Micha
ła Anioła na sklepieniu Kaplicy Syk- 
styńskiej

(fot. 4 - Barbara Lenard)

kryte są freskami ze scenami ze 
Starego i Nowego Testamentu, 
malowanymi przez najlepszych 
artystów XV w., jak: Botticelli, 
Perugino, Signorelli, Roselli, 
Pinturicchio, Ghirlandaio. Ma
lowidła na sklepieniu są dzie
łem Michała Anioła, który w 
ciągu 4,5 roku (1508-1512) wy
konał samodzielnie gigantycz
ną pracę, pokrywając freskami 
800 m2 powierzchni sklepienia. 
Przedstawił prehistorię odku
pienia ludzkości od stworzenia 
świata aż do potopu. Sklepienie 
wypełnione zostało iluzjoni- 
styczną architekturą ożywioną 
figurami: pośrodku 9 scen z 
najpiękniejszą sceną stworze
nia Adama, po bokach 12 maje
statycznych postaci proroków i 
sybill. Micha! Anioł stworzył 
dzieło nie mające sobie rów
nych, łączące dwie różne dzie
dziny sztuk pięknych - malars
two i rzeźbę, bo choć wykona
ne techniką malarską postacie 
ludzkie wydają się monumenta
lnymi rzeźbami. W 23 lata póź
niej na zlecenie papieża Pawła 
III Michał Anioł rozpoczął ma
lować na ścianie szczytowej 
kaplicy scenę Sądu Ostateczne
go. W kompozycji tej dominuje 
potężna postać nagiego Chry
stusa jako zagniewanego sę
dziego surowo karzącego 
grzeszników.

Muzea Watykańskie.Na zaso
by Muzeów Watykańskich 
składają się muzea, zbiory i ko
lekcje poszczególnych papieży, 
z których wielu było znawcami 
i miłośnikami sztuki. Obok 
właściwych sal muzealnych, 
których jest około 1400, kory
tarzy, galerii i dziedzińców u- 
dostępniane są również aparta
menty w starych pałacach wa
tykańskich. Pinakoteka w 16 
salach gromadzi malarstwo od 
XI do XX w., m.in. Giotta, Pe- 
rugina, Rafaela, Leonarda da 
Vinci, Tycjana, Veronesa, Cara- 
vaggia i wielu innych sławnych 
artystów. Muzeum Egipskie 
założone zostało w pierwszej 
połowie XIX w. przez papieża 
Grzegorza XVI. Muzeum Pio- 
Clementino posiada jeden z 
największych w świecie zbio
rów rzeźby antycznej, zgroma
dzony przez papieży Piusa VI i 
Klemensa XIV. Specjalnie ek
sponowana jest Grupa Laoko- 
na i posąg Apolla Belweder- 
skiego, a w Sali Okrągłej posąg 
Herkulesa, wykonany ze złoco
nego brązu, odnaleziony w 
1864 r. w okolicach Campo dei 
Fiori. Muzeum Chiaramonti 
(od nazwiska papieża Piusa 
VII), ze zbiorem posągów, sar
kofagów i rzeźb antycznych, 
m.in. słynnym Doryforosem 
według Polikleta, urządzone 

zostało przez Antonia Canovę 
- słynnego rzeźbiarza i znawcę 
sztuki antycznej. W Galerii 
Kandelabrów znajduje się po- 
lonicum: na sklepieniu nad po
sągiem Artemidy Efezjańskiej 
fresk wykonany przez Ludwika 
Seitza w 1886 r., przedstawiają
cy akt darowania Leonowi XIII 
przez naród polski w 200 rocz
nicę wiktorii wiedeńskiej obra
zu Jana Matejki pt. „Sobieski 
pod Wiedniem”. Sam olbrzymi 
obraz eksponowany jest w da
lej położonej Sali Sobieskiego. 
Galeria Arrasów zawieszona 
jest tkaninami brukselskimi z 
pracowni Pietera van Aelst, 
wykonanymi po śmierci Rafae
la według jego kartonów, oraz 
arrasami z XVII w. z pracowni 
Barberinich w Rzymie. Galeria 
Map (dl. 120 m) ma wymalowa
ne na ścianach w 1580 r. przez 
Ignazia Danti mapy poszcze
gólnych części Italii. Aparta
ment Borgiów, mieszkanie nie
sławnej pamięci papieża Alek
sandra VI Borgii (1492-1503) 
niemal w całości udekorowany 
jest freskami Pinturicchia. 
Stanze Rafaela to pokoje pa
pieża Juliusza II, ozdobione 
przez Rafaela wspaniałymi fre
skami. Na specjalną uwagę za
sługuje słynna alegoryczna 
„Szkoła Ateńska”, w której to 
scenie artysta sportretował 

swoich współczesnych: Leo
narda da Vinci, Michała Anioła, 
Bramantego, a także samego 
siebie. Loggie Rafaela - to 
krużganki dziedzińca św. Da- 
mazego zaprojektowane przez 
architekta Bramantego, a w ca
łości pokryte dekoracją malar
ską wykonaną przez Rafaela i 
jego uczniów.

Biblioteka Watykańska, jedna 
z największych na świecie, po
siada nieprzeliczone zbiory 
bezcennych rękopisów, inkuna
bułów i książek drukowanych.

Ogrody Watykańskie rozcią
gają się na powierzchni około 
13 ha za bazyliką Św. Piotra i 

po jej prawej stronie. Wśród 
drzew piniowych, palm i sta
rannie utrzymanej roślinności 
znajdują się nieliczne obiekty, 
m.in. fontanna Sakramentu i 
fontanna Orła, a w centrum „o- 
grodu kwadratowego” wznie
sione obok siebie za pontyfika
tu papieża Piusa IV (1559— 
1565) dwie wille, będące dziś 
siedzibą Papieskiej Akademii 
Nauk.

Barbara Lenard

W tekście wykorzystano: A. Broż, 
Rzym, Watykan, Rzym 1982; R. 
Szałas, Włochy, Warszawa 1988.
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Wizja muzeum 
techniki

Przestrzeń urbanistyczno-archi
tektoniczna starych miast pol
skich nie miała zazwyczaj 
szczęścia do sensownie prze
prowadzonych modernizacji. 
Wydaje się, że niewłaściwie ro
zumiany zakres treści tego poję
cia zaciążył na sposobie i efek
tach przeprowadzanych w tej 
materii działań.
Sytuacja taka miała miejsce 
również w Bielsku-Białej. Nie
mal w centrum Bielska znajduje 
się obecnie pl. Żwirki i Wigury. 
Jego teraźniejsza forma w nie
wielkim stopniu kontynuuje wie
lowiekową, częstokroć pokom- 
plikowaną tradycję tego miejs
ca. Plac związany jest z Przed
mieściem Żywieckim, zwanym 
tez Pasternakiem bądź częściej 
Blichem. Przedmieście zrodziło 
się w XVI w. nad brzegami rzeki 
Białej. Tu właśnie płukano i bie
lono płótno, w rzece i w sta
wach, założonych przez księcia 
cieszyńskiego Kazimierza II w 
końcu XV w. Do schyłku XVIII w.

Budynek fabryczny przy pl. Żwirki i
Wigury adaptowany na muzeum

(fot. Tomasz Gmyrek) 

było to słabo zabudowane 
przedmieście płócienników i 
młynarzy. Zasadnicze zmiany 
nastąpiły w końcu XVIII w., gdy 
rozpoczęto tutaj lokalizację ma
nufaktur włókienniczych. Przed
mieście przekształcało się w ty
pową dzielnicę przemysłową. 
Sam plac pełnił w owym czasie 
funkcję targowiska drewna i wy
robów drewnianych. Układ prze
strzenny, poszczególne akcenty 
architektoniczne. uformowały 
się w XIX w.
Dezintegracja tego miejsca na
stąpiła ostatecznie w latach sie
demdziesiątych naszego stule
cia. Została przeprowadzona w 
ramach ogólnej modernizacji 
centrum starego miasta. Akcją 
wyburzania objęto wówczas za
równo budynki fabryczne, jak i 
czynszowe kamienice. Prze
strzeń placu „wyczyszczono”. 
Poszerzono ponadto jezdnię, 
która stała się składową szosy 
przelotowej w kierunku Szczyr
ku. Wyburzenia spowodowały 
odsłonięcie i wyeksponowanie 
dużego budynku fabrycznego 
dawnych zakładów włókienni
czych Buttnera. Ten właśnie o

biekt jest adaptowany na cele 
muzealne - w budynku ma po
wstać Muzeum Techniki Włó
kienniczej.
Karol Buttner założył tu w 1780 r. 
pierwszą w Bielsku manufakturę 
włókienniczą. Przedsiębiorstwo 
rozwijało się, przekształcając w 
duży zespół przemysłowy o 
charakterze produkcyjno-admi- 
nistracyjnym. W XIX w. i pier
wszych latach obecnego stule
cia zespół tworzył integralną ca
łość. W 1936 r. spółka Buttne- 
rów posiadała: pralnię wełny, 
szarpalnię, przędzalnię, tkalnię, 
drapalnię, farbiarnię i wykań- 
czalnię. Produkowała dywany, 
sukno, szewioty i kamgarny. 
Przeprowadzona w połowie lat 
pięćdziesiątych inwentaryzacja 
budowlana wyliczyła 24 budyn
ki, z których 22 były murowane, 
a dwa pozostałe drewniane. 
Większość tych obiektów w 
chwili obecnej nie istnieje bądź 
też uległa istotnym przeobraże
niom funkcjonalnym i architek
tonicznym.
Budowla, mająca stać się w 
przyszłości muzeum, należała 
do grupy typowo przemysło
wych. Jej konstrukcja architek
toniczna podlegała dużym kom
plikacjom związanym ze zmia
nami zachodzącymi przez dzie
sięciolecia w technologii pro
dukcji włókienniczej. Duże par

tie, widoczne od strony pl. Żwirki 
I Wigury, pochodzą z drugiej po
łowy XIX w. Są one połączone 
systemem klatek schodowych z 
częścią dobudowaną w latach 
dwudziestych obecnego wieku. 
Idea stworzenia w Bielsku mu
zeum technicznego zrodziła się 
w sytuacji, gdy zmiany natury 
technologicznej zaczęły stano
wić bezpośrednie zagrożenie 
dla użytkowanych maszyn i na
rzędzi włókienniczych. Niepo
trzebne maszyny złomowano, 
zastępując je innymi, nowszej 
generacji. W związku z tym w la
tach siedemdziesiątych utwo
rzono przy Muzeum Okręgowym 
Dział Techniki, gdzie rozpoczęto 
gromadzenie zbiorów dla 
przyszłego muzeum techniczne
go. W 1979 r. decyzją wojewody 
bielskiego powołano do życia 
Muzeum Techniki Włókienni
czej. Perturbacje związane z rea
lizacją tej decyzji, szczególnie w 
aspekcie lokalizacji muzeum, 
ciągnęły się latami. Wreszcie 
placówkę usadowiono w budyn
ku przy pl. Żwirki i Wigury. Wiele 
ze zgromadzonych eksponatów 
muzealnych ma wręcz unikato
wy charakter, np. zespół zgrzeb
ny i samoprząśnica wózkowa z 
końca XIX w. - wyroby renomo
wanej firmy bielskiej „Josep- 
hy’ego”. W magazynach mu
zeum ulokowane są oryginalne 
przyrządy pomiarowo-kontrolne 
z drugiej połowy XIX i początku 
XX w., arcyciekawe kolekcje 
klocków drukarskich używanych 
w okresie międzywojennym przy 
wyrobie flag i bander oraz wiele 
innych interesujących ekspona
tów, częstokroć dziwnych czy 
wręcz kuriozalnych.
Prace remontowe w budynku 
Muzeum Techniki Włókienniczej 
w Bielsku-Białej są w toku. 
Trwają również dyskusje nad 
sposobami wykreowania ek
spozycji muzealnej. Oczywiście 
rodzą się pytania i wątpliwości. 
Czy w chwili obecnej jest możli
we realizowanie tego typu idei? 
Czy sposoby jej realizacji są 
jeszcze aktualne? Zadając sobie 
powyższe pytania wkraczamy w 
zestaw żywotnych zagadnień 
polskiego muzealnictwa, szcze
gólnie muzealnictwa prowincjo
nalnego, działającego w czasie 
niewątpliwie rewolucyjnym, a 
więc przejściowym.

Kazimierz Kąsek
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Wytwórnia 
porcelany

Wiele spośród dawnych wytwórni 
porcelany i fajansu w Polsce jest 
praktycznie nie znanych. 0 istnieniu 
jednych świadczą pojedyncze wyro
by, inne znamy jedynie z niewielkich 
wzmianek w literaturze.
Autorzy opracowania Polska porce
lana (Wrocław - Warszawa - Kraków 
- Gdańsk-tódź 1983) zamieszczają 
w swej pracy rodzaj apelu, w którym 
zwracają się do czytelników o uchro
nienie od zapomnienia najdrobniej
szych nawet informacji o tych wy-

Powodowany apelem autorów Pol
skiej porcelany, a także sentymenta
mi rodzinnymi postanowiłem odwie
dzić teren dawnej wytwórni.
Wcześniejsze poszukiwania w źró
dłach i literaturze dały skromne re
zultaty. W Archiwum Państwowym w 
Białymstoku nie ma żadnych doku
mentów związanych z tą farfurnią, a 
wszystkie przekazy drukowane o niej 
pochodzą na ogół od G. Soubise- 
Bisiera (O fabrykach ceramiki w 
Polsce, Warszawa 1913). Wynika z 

zlikwidowano podczas pierwszej 
wojny światowej. Nie są także znane 
motywy założenia fabryki w miejscu, 
do którego surowiec, przynajmniej 
częściowo, trzeba było przywozić z 
odległego Wołynia. Czyżby obfitość 
drewna i tania sita robocza równowa
żyły związane z transportem niedo
godności i koszty?
Podczas wizyty w Pakaniewie prze
konałem się, że pamięć o wytwórni 
jest tu żywa; bez problemu odnalaz
łem teren zakładu. Po zabudowa
niach nie ma już śladu, nie licząc nie
wielkich nierówności terenu. Na 
części terenu należącego niegdyś 
do wytwórni kopcuje się obecnie zie
mniaki dla pobliskiej gorzelni. W 
przemieszanej ziemi znajduje się 
bardzo dużo ułamków ceramiki oraz 

Grupa mieszkańców Pakaniewa po
maga w zbieraniu skorup na terenie 
farfurni ,, , , ■ , >(fot- Janusz Charytoniuk)

twórniach i zachowanie dla potom
nych ich wyrobów.
Do takich mało znanych wytwórni za
licza się farfurnia w Pakaniewie na 
Podlasiu, w dawnym powiecie biel
skim guberni grodzieńskiej (obecnie 
w gminie Milejczyce, woj. białostoc
kie); zachowało się o niej nieco 
wzmianek w literaturze, nie jest nato
miast obecnie znany ani jeden wyrób 
tej fabryki. Ostatni - plastycznie de
korowany talerzyk - eksponowany 
był na wystawie w Warszawie w 1927 
r.; jego dalsze losy okrywa tajemni
ca.

nich, ze pakaniewska wytwórnia zo
stała założona przez Alteę Fenshawe 
w 1879 r., po siedmiu latach właści
cielka odprzedała ją Siergiejowi A. 
Rostowcewi. Przez cały czas działal
ności fabrykę dzierżawił Chaim 
Brahms (Brams). O rozmiarach pro
dukcji i zatrudnieniu dają pojęcie wy
rywkowe dane; w 1884 r. farfurnia o- 
siągnęła 15 tys. rubli obrotu przy 35 
zatrudnionych robotnikach, w 1903 - 
59 tys. rubli przy 60 pracownikach. 
Informacje zawarte w literaturze nie 
podają daty zamknięcia zakładu. 
Soubise-Bisier nie mógł jej podać, 
bo w chwili ukazania się jego książki 
wytwórnia jeszcze działała, nato
miast późniejsi autorzy ograniczają 
się do przypuszczenia, że farfurnię 

kawałki cegieł, płyt szamotowych i 
nie występującego tu w naturze ska
lenia, Z pewnością miejsce to było 
wysypiskiem wybrakowanych wyro
bów. Skorupy są niewielkie, co nale
ży tłumaczyć rodzajem użytkowania 
tego terenu. Większość ułamków po
chodzi z naczyń wypalonych na bisk
wit, skorupy szkliwione są mniej licz
ne
Pobieżna i niefachowa ocena zabyt
ków pozwala na wysunięcie nastę
pujących wniosków; wśród skorup 
zdecydowanie dominuje fajans, por
celany jest bardzo mało. Gdybyśmy 
na podstawie tego materiału mieli 
wypowiadać się na temat asorty
mentu produkcji, należałoby stwier
dzić. że w Pakaniewie wyrabiano 

przede wszystkim talerze, rzadziej 
spodki oraz filiżanki czy raczej kubki. 
Wyroby byty grubościenne, ozdobio
ne szlaczkiem lub prostym motywem 
roślinnym, najczęściej niebieskim, 
rzadziej zielonym. Jest to w zasadzie 
zgodne ze stwierdzeniami, a właści
wie przypuszczeniami zawartymi w li
teraturze, według których farfurnia 
produkowała wyroby tanie i proste, 
wręcz prymitywne, przeznaczone na 
rynek lokalny. Znalazłem jednak na 
terenie dawnej fabryki fragment pół
wyrobu, który wydaje się podważać 
te mniemania: jest nim porcelanowy 
czerpak łyżeczki do herbaty, wyko
nany niezwykle precyzyjnie.
Na dwóch fragmentach wyrobów za
chowały się znaki wytwórni, jeden 
wyciśnięty w masie, drugi malowany 
na szkliwie. Obydwa przedstawiają 
tę samą markę, jedną z kilku stoso
wanych w Pakaniewie - aniołka (put- 
ta) trzymającego tarczę z nazwą wy
twórni napisaną cyrylicą.
Niestety, poszukiwania w pakanie- 
wskich domach nie naprowadziły na 
ślad wyrobów miejscowej wytwórni. 
Udało mi się natomiast dotrzeć do 
człowieka pamiętającego czasy ak
tywności farfurni. Pan Szymon Pry- 
stupa bez żadnej sugestii z mojej 
strony wymienił znane z literatury na
zwiska i fakty związane z fabryką. Pa
mięta także, że produkowano tu tale
rzyki i kubeczki. Przy jego pomocy 
udało mi się potwierdzić domysły co 
do czasu zamknięcia wytwórni. We
dług mego rozmówcy farfunia produ
kowała do lata 1915 r.; w tym okresie 
większość mieszkańców ewakuowa
ła się na Wschód przed ofensywą 
niemiecką, a zakład przestał działać. 
Kiedy Szymon Prystupa powrócił 
wraz z rodziną do Pakaniewa w 1920 
r., fabryka leżała już w gruzach.
Pozostaje jeszcze pytanie, co dalej z 
terenem dawnej wytwórni? Wycho
dząc z założenia, że gra warta jest 
świeczki, można by tu przeprowadzić 
badania archeologiczne, korzystając 
np. z pomocy młodzieży szkolnej. W 
ten sposób ich koszt byłby niewielki, 
a wyniki pozwoliłyby na skreślenie 
zakładu w Pakaniewie z listy wytwór
ni mało znanych; tym bardziej że są 
jeszcze pewne rezerwy źródłowe w 
postaci nie wykorzystanych pod tym 
kątem akt kościelnych znajdujących 
się w archiwum diecezjalnym w Dro
hiczynie.

Janusz 
Charytoniuk
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Akcja cmentarze

Uratowanie kirkuta

Jesienią 1989 r. Antoni Krzewniak, 
badacz kultury materialnej Żydów na 
Orawie i Spiszu, odnalazt w Niedzicy 
resztki dawnego cmentarza żydo
wskiego. będącego świadectwem 
diaspory żydowskiej na Spiszu. 
Cmentarz, mimo maiowniczości i 
dzikości położenia - ukryty w zale-

z Warszawy, przewodniczącego te
goż Komitetu. Po przyznaniu Ośrod
kowi kwoty 1,5 min zt zawarta została 
umowa z prywatnym przedsiębiorcą 
Andrzejem Neupauerem z Niedzicy. 
Cmentarzyk został szybko i porząd
nie oczyszczony z krzewów, drzewek 
i pniaków, postawiono przewrócone 

1.2. Kirkut przed (1) i po pracach po
rządkowych (2)
(zdjęcia: 1 - Ryszard Remiszewski,

2 - Wojciech Preid)

sionym, stromym brzyzku przy grun
towej drodze nad potokiem Głębo
kim - przedstawiał żałosny widok. 
Zachowało się zaledwie 6 maceb (1 
tumba) i 3 ułomki, wykonane z pia
skowca (jedna z betonu). Kształt kir
kuta przypomina nieregularny romb 
o przybliżonej powierzchni około 50 
m2.
Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej 
PTTK w. Pieninach, na którego tere
nie działania cmentarz się znajduje, 
postanowił uchronić od całkowitego 
zniszczenia i zapomnienia ten fra
gment śladu materialnego bytności 
Żydów, na polskim Spiszu.
Kustosz Ośrodka wystąpił z pisem
nym wnioskiem do Społecznego Ko
mitetu Opieki nad Cmentarzami i Za
bytkami Kultury Żydowskiej w Polsce 
o sfinansowanie prac porządkowo- 
zabezpieczających. Cmentarz był też 
wizytowany przez Jana Jagielskiego 

lub pochylone maceby, wylano beto
nowe podpory zabezpieczające 
przed przewróceniem i co najważ
niejsze - całość solidnie ogrodzono 
grubymi żerdziami, tak że nawet pa
sące się bydło nie sforsuje ogrodze
nia. Wszystkie prace zostały wyko
nane w ciągu dwóch miesięcy!
W planach Ośrodka KTG w Pieni
nach przewidziano opracowanie do
kumentacyjne cmentarzyska, być 
może także wydanie jakiejś niewiel
kiej publikacji. Działalność Ośrodka, 
instytucji społecznej, opierającej się 
na bezinteresownej pracy swoich 
członków, jest przykładem tego, jak 
niewielkim nakładem kosztów mo
żna uratować przed zaginięciem os
tatnie ślady materialne po Żydach 
spiskich.

Ryszard M. 
Remiszewski

Reklama skuteczna i tania
- tylko w „Spotkaniach”!!!

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich usług 
związanych z ratowaniem zabytków, a także wszystkie 
Inne spoza tej dziedziny - prosimy nadsyłać pod adresem 
redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11), wraz z 
pisemnym zamówieniem (w wypadku Instytucji podpis 
głównego księgowego). Po przyjęciu zamówienia przez 
redakcję należy wpłacić odpowiednią sumę na konto: Fun
dacja PRO AUXILIO PBK III O/Warszawa nr 370015- 
971658-132-3. Ceny: 4500 zł ze jedno słowo w wypadku 
ogłoszeń tekstowych ze skłedu drukarskiego albo 
1 500 000 zł za reklamę zajmującą 1 stronę druku, 750 000 
- 0,5 strony, 375 000 - 0,25 strony; w wypadku koloru zwyż
ka o 100%, a specjalnego opracowania graficznego przez 
redakcję o 50%.
UWAGA: przy stałym rocznym zamówieniu (12 ogłoszeń 
lub reklam) przysługuje zniżka 10%, przy zamówieniu pół
rocznym (6 ogłoszeń lub reklam) - zniżka 5%.

Akcja dwory

„Bajka” 
miała szczęście
Akt fundacyjny Tylmanowej nosi datę 
1336, co było powodem uroczystych 
obchodów jej lokowania w 1986 r„ 
czyli w 650 rocznicę. Wieś, przedzie
lona Dunajcem, położona jest na 
stokach gorczańskiego Lubania oraz 
sądecko-beskidzkiego Suchego 
Grodnia, Koziarza i Jaworzynki. To 
malownicze położenie oraz liczne za
bytki - przede wszystkim kościół Sw. 
Mikołaja z 1756 r„ o wiele odeń star
sza dzwonnica i dobrze zachowany 
dwór z około 1840 r. - sprawiają, że 
Tylmanowa często odwiedzana jest 
przez turystów.
Wieś opisał życzliwie Jan Wiktor w

bo miał szczęście wpaść w oko dy
rektorom z Nowej Huty. Urządzili w 
nim wczasowisko i ośrodek kolonij
ny. Wszystko byłoby dobrze, gdyby 
nie pomysł dobudowania obok beto- 
nowo-blaszanego pawilonu z dymią
cym kominem kotłowni centralnego 
ogrzewania, zlokalizowania wybeto
nowanego parkingu, ułożenia chod
ników. Czystości środowiska usiłuje 
bronić prymitywna oczyszczalnia 
ścieków, która jednak nadmiar wcza
sowo-kolonijnego brudu wypuszcza 
do Dunajca!
Otoczenie „Bajki" jest dobrze utrzy
mane; przetrwało jeszcze kilka sta

Dwór „Bajka" w Tylmanowej (fot. Tomasz Kowalik)

Pieninach i Ziemi Sądeckiej, zamie
ścił też unikatowe zdjęcie wnętrza 
dworu, należącego przez kilka poko
leń do rodziny Berskich. Jest to bu
dowla klasycystyczna, z dachem na
czółkowym, gankiem wspartym na 
czterech kolumnach i napisem „Baj
ka" umieszczonym na tympanonie.
Po latach dwór stoi prawie nietknięty, 

rych kasztanowców, dorodnych lip i 
modrzewi.

Stan obecnego zachowania budowli 
może być przykładem, że nie wszyst
kim Nowa Huta szkodziła, że dworu 
w Tylmanowej nie da się „między 
bajki włożyć" - on po prostu jest na 
swoim miejscu, (tk)
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PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I KONSERWACJI 
ZABYTKÓW

„RENBUD” Spółka z o. o.

87-100 Toruń, ul. Kościuszki 17, tel. 338-86 tlx 555246 Renx PI

Przyjmie do wykonania:
• Pracownia Projektowa: kompleksowe prace projektowe wraz z aranżacją wnętrz w obiektach 
zabytkowych oraz osiedli mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych; Toruń, tel. 338-86
• Zakład Konserwacji Architektury: kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane, budowlane, 
remontowe, rewaloryzacja elewacji itp., tel. 338-86, 268-43
• Zakład Badań i Dokumentacji: konserwacja dzieł sztuki, ekspertyzy techniczne i technologiczne, 
programy konserwatorskie, badania laboratoryjne obiektów zabytkowych, obliczenia komputerowe 
PG XT i AT; tel. 338-86, 48-42-72
• Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych i Środków Produkcji: nietypowe prace stolarskie, 
ślusarskie, betoniarskie oraz usługi transportowe, montaż elementów do 10 T.; Czarne Błoto koło 
Torunia, tel. 819-89
• Dział Pośrednictwa i Doradztwa oferuje do sprzedaży materiały i środki:
• produkcji własnej: pustaki keramzytowe, płyty stropowe WPS, inne małowymiarowe elementy 
betonowe; stolarkę budowlaną, m.in. okna dachowe uchylne, środki do konserwacji elewacji
• firmy duńskiej „EGERNSUND”: dachówki o podwyższonych parametrach, cegły szlachetne



To nie jest skala światowa (zob. s. 3). 
Wędrowni malarze-portreciści chodzi
li od pałacu do pałacu, od dworu do 
dworu i ofiarowywali swoje usługi. A 
ponieważ portretowanie trwało długo, 
czasami udawało im się przezimować 
w cieple i przy zastawionym stole. Ich 
ręce rzadko kiedy były mistrzowskie, 
liczyło się przede wszystkim wierne 
oddanie rysów twarzy i strojów, czę
sto też dostawali do kopiowania 
zniszczone już, dawne portrety. Na 
tego rodzaju obrazach na ogół brak 
sygnatur i dat. Prezentowane przez 
nas pochodzę z XVIII i XIX w.

(zdjęcia: Mirosław Stankiewicz)
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SPOTKANIA
Z WARSZAWĄ

nr 1 • 1992 DODATEK UKAZAŁ SIĘ DZIĘKI DOBRODZIEJSTWU FIRM: „W. WĘGIELEK”, „A. BLI
KLE” I ,,BRACIA ŁOPIEŃSCY” ORAZ FUNDACJI PRO AUXILIO

Redakcja:
zespół
„Spotkań z Zabytkami” 
oraz
Antoni J. Koseski
Ewa Kotus
Janusz Sujecki

W numerze
m.in.:

I Rozmowa z warszawskim
konserwatorem 5
■ Tajemnicze kolumny 4
■ Węgielek - 80 lat! 5
■ Warszawscy architekci 8
■ Przebudowany... 10
■ Parkowa waga 12
i Figury i krzyże 13
■ Najstarsza chałupa 14
I Wędrująca fontanna 15
I Raporty z dzielnic 16
I Warszawski sport 16

Redakcja

Pierwsze, główne pytanie, na które odpowiedzi szukać będziemy w kolejnych numerach naszego 
dodatku brzmi: CO Z TĄ STOŁECZNOŚCIĄ? Na znalezienie odpowiedzi mamy trochę czasu: 
czterysta lat stołeczności Warszawy mija za cztery lata - w 1596 r. Zygmunt III podjął decyzję o 
przeniesieniu królewskiej siedziby z Wawelu na warszawski zamek i Warszawa stała się króle
wskim miastem rezydencjonalnym.
Pytanie CO ZE STOŁECZNOŚCIĄ WARSZAWY rozważało — w takiej czy innej formie — wiele 
pokoleń warszawiaków. Oczywiście jest to pytanie, na które składają się elementy wynikające z 
samego pojęcia stołeczności, tworzonej każdego dnia przez mieszkańców miasta i okolic pod
miejskich. Według nas o stołeczności danego miasta decyduje nie tylko skupienie w nim najwyż
szych władz i urzędów centralnych. Ważne są także: zabytki, tradycje, kultura, obyczajowość i 
wynikająca z nich pewna odrębność. CZY WIĘC MOŻEMY MÓWIĆ O STOŁECZNOŚCI WAR
SZAWY? Składa się na nią masa drobiazgów, najczęściej dla zagonionych mieszkańców niezau
ważalnych i nieważnych, lecz przecież istniejących i tworzących obraz miasta. Odpowiedzi na to 
pytanie będziemy szukać w kolejnym: CO PRZESZKADZA STOŁECZNOŚCI WARSZAWY?
O tym wszystkim chcemy informować Czytelników w naszym dodatku, przede wszystkim zaś 
chcemy zbudować — nie istniejący dziś w świadomości wielu nowych mieszkańców (a takich jest 
najwięcej) - obraz WARSZAWY TRADYCYJNEJ. Taka Warszawa ma obecnie szansę na - przy
najmniej częściowe — odrodzenie. Będzie to jednocześnie odbudowa historycznej ciągłości decy
dującej o poczuciu tożsamości jednostki z miejscem zamieszkania.
Wszystkie te, poruszane na łamach „Spotkań z Warszawą” sprawy postaramy się podsumować w 
1996 r., zdając sobie sprawę, że odpowiedź na pytanie o stołeczność może być dla miasta nega
tywna. Jest to zresztą wystarczająco długi okres, aby wiele z negatywnych zjawisk zmienić i 
postawić następne pytanie: CZEGO WARSZAWIE BRAKUJE DO EUROPEJSKOŚCI?
Dodatek „Spotkania z Warszawą” nie będzie ukazywał się co miesiąc, jak planowaliśmy. Nieste
ty, nasze starania o pozyskanie sponsorów wśród warszawskich firm nie przyniosły oczekiwanych 
rezultatów. Nie tracimy jednak nadziei, że niedługo możliwe będzie wkładanie dodatku do „Spo
tkań z Zabytkami” każdego miesiąca...
Zwracamy się do warszawskich i niewarszawskich Czytelników o pomoc w redagowaniu „Spo
tkań z Warszawą”przez nadsyłanie swoich refleksji dotyczących np. stołeczności naszego miasta, 
wspomnień - także rodzinnych - związanych z Warszawą i okolicami, wszelkich informacji o 
zabytkach, tradycjach, obyczajach, języku, kulturze. A nade wszystko o zauważonych nieprawi
dłowościach, dewastacjach, bezmyślnych decyzjach godzących w stołeczny charakter Warszawy. 
Wspólnie będziemy budować to, co niegdyś określane było krótko i lapidarnie „warszawskim 
stylem”.

Zabytki Warszawy i jej stołeczność
Informacje o planowanych na 1996 r. obchodach czterech-
setnej rocznicy przeniesienia stolicy do Warszawy wzmo
gły zainteresowanie problemami więżącymi się ze sto
łecznością. Przygotowania do jubileuszu przebiegają w
warunkach przebudowy ustroju państwa, co nie pozostaje 
bez wpływu na stawianie dodatkowych pytań o rolę War
szawy w zmienionych warunkach ekonomicznych i poli
tycznych. Odbyło się już kilka sesji i spotkań dyskusyj
nych, którym towarzyszyły liczne publikacje prasowe.
Zdarzały się także antywarszawskie paszkwile, choć prze
ważały głosy przychylne Warszawie, pełne troskij6l6s 
miasta i wzmocnienie jego stołecznych funkcji. r-».. • '

Przy stosunkowo powszech
nie odczuwanej potrzebie 
rewaloryzacji stołeczności 
Warszawy, uwagę zwraca 
dość słabe wiązanie tego 
postulatu z programem od
nowy warszawskich zabyt
ków. Zgadzam się z Bohda
nem Jałowieckim, że istotą 
stołeczności miasta jest 
jego szeroko pojmowana

funkcja symboliczno-inte- 
gracyjna(B. Jałowiecki, War
szawa jako stolica Polski, 
„Kronika Warszawy”, nr 3, 
1989). Czterysta lat temu 
Warszawa została stolicą „z 
nominacji”, lecz późniejsze 
dzieje miasta - od końca 
XVIII stulecia poczynając, a 
na 1944 r. kończąc - zadecy
dowały o stołeczności War-
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ść szawy w wymiarze ducho
wym i moralnym. Warszawa 
stymulowała lub inspirowała 
walkę narodu o niepodle
głość. W latach hitlerowskiej 
okupacji zdała najcięższy 
egzamin jako niekwestiono
wana stolica Polski Pod
ziemnej.

Jeszcze przed pierwszą woj
ną światową historię War
szawy identyfikowano z naj
lepszymi dążeniami narodu. 
Jej legenda odegrała też 
niebagatelną rolę w proce
sie narodowej integracji. 
„Charakterystyczne, że dla 
Polaków z tak zwanych kre
sów - z Ukrainy, Białorusi, 
Litwy; polskich zesłańców 
na Syberii i dzieci ich zro
dzonych na wygnaniu, które 
nigdy Polski jeszcze nie 
oglądały, ojczyzna kojarzyła 
się przede wszystkim z War
szawą" - pisał przed laty 
historyk, Jerzy Targalski. Po
dobne odczucia występowa
ły także w zupełnie odmien
nych warunkach okresu mię
dzywojennego oraz po 1945 
r.

Dziś trudno powiedzieć, by 
społeczeństwo w tak znacz
nym stopniu jednoczyło się 
wokół symbolu Warszawy, 
choć ma ono większe możli
wości poznawania dziejów 

stolicy za pośrednictwem 
środków masowego przeka
zu, dzięki opracowaniom i li
teraturze. Widoczne osłabie
nie symbolicznej funkcji 
Warszawy wiązać można nie 
tylko z pogłębiającym się 
kryzysem tradycyjnych war
tości pielęgnowanych do
tychczas przez polską inteli
gencję. Zachowane źródła, a 
wśród nich - obfita literatura 
pamiętnikarska, dają pojęcie 
o tym, jak istotne znaczenie 
w kształtowaniu się wizerun
ku Warszawy-symbolu od
grywał fakt obcowania z jej 
historycznymi pamiątkami. 

Myślę, że emocjonalny od
biór warszawskiego rozdzia
łu historii Polski (i - co za 
tym idzie - postrzeganie 
Warszawy w kategoriach 
symbolu) nie może się w 
pełni realizować w oderwa
niu od zabytków stolicy: 
niszczonych, niedostatecz
nie spopularyzowanych, oto
czonych przez lata atmosfe
rą lekceważenia. Trudno dzi
wić się osłabieniu stołecz
ności Warszawy w wymiarze 
symbolicznym, gdy władze 
państwowe, ojcowie miasta, 
a nawet - wielu mieszkań
ców stolicy wykazuje obojęt
ność wobec degradacji sub
stancji zabytkowej.

i

Zrujnowane kamienice i roz
padające się elewacje sta
wiają pod znakiem zapytania 
także drugi istotny aspekt 
stołeczności: reprezentacyj
ną funkcję Warszawy jako 
siedziby najwyższych władz 
politycznych i administracyj
nych. W Alejach Ujazdo
wskich, dzielnicy ambasad i 
ulicy oglądanej przez 

wszystkie zagraniczne dele
gacje, nadal dostrzec można 
zardzewiałe szyny sterczące 
z fasady neogotyckiej ka
mienicy - ślad po zerwanych 
kilkanaście lat temu balko
nach...
Bez opracowania i realizacji 
programu przywrócenia do 
życia warszawskich zabyt
ków, a następnie - skutecz-

Smykałka, fason, ikra
W „Kalendarzu Ilustrowanym” na 
1948 r. literaci i publicyści próbowali 
odpowiedzieć na pytanie: „dlaczego 
właśnie Warszawa?” . Zrobił to tak
że Stefan Wiechecki-Wiech (1886— 
1979) - publicysta, którego felietony 
i humoreski drukowane w wielu pi
smach m.in. w „Expressie Wieczor
nym” pamiętają jeszcze starsi war
szawiacy. Twórczość Stefana Wie- 
checkiego była tak bardzo warsza
wska, nawiązująca do tradycji, spo
sobów bycia i języka mieszkańców 
peryferyjnych dzielnic, że postano
wiliśmy często ją przypominać, tym 
bardziej iż wiele spraw w jego felie
tonach do dzisiaj jest aktualnych.

Nie mogąc wybrnąć z ankiety: „Dlaczego właśnie 
Warszawa..." przerzuciłem ciężar wypowiedzi na 
swego przyjaciela, również Warszawiaka z dziada 
pradziada, niezawodnego pana Piecyka.
- Jakto dlaczego, panie szanowny? - odpowie
dział z lekką irytacją w głosie pan Teoś.
- No, tak, dlaczego Warszawa przypadła panu 
więcej do serca niż, powiedzmy Kraków, Poznań, 
Katowice...
- Grójec i Kobyłka. ? - dokończył pan Piecyk, 
wyraźnie zły.
- Zapytanie zmuszonem jestem uznać za niepo
ważne. Warszawa to jest Warszawa!
Owszem. Kraków uważam i szanuje. Miasteczko 
nie za duże, ale w swojem ródzaju odpowiedzial
ne. Wszelkie uroczystości i odpusta narodowe 

najlepiej w Krakowie wychodzą, ale w Warszawie, 
uważasz pan, się żyje...

- No, dobrze, ale na czym to polega, że najlepiej 
żyje się panu właśnie w Warszawie?

- Ciężki facet z pana, jak pragnę zdrowia, mę
czysz pan znajomego pytaniamy, na które każden 
małoletni dzieciak w szkolnem wieku w try miga 
panu odpowie. Przede wszystkiem w Warszawie 
są ludzie ze smykałką, ikrą i samopoczuciem wol
nego żartu, oraz tak zwanego kącika humoru. Wy
siadasz pan, dajmy na to, z „dwudziestki piątki" 
na rogu Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich. 
Wszyscy latają w te i nazad, krzyczą, załatwiają 
jakieś giszefta, spieszą się jak wielkie nieszczęś
cie. Patrzysz pan na to i sam zaczynasz pan się 
śpieszyć, zaczynasz pan latać tudy-siudy. Lecisz 
pan przez Marszałkowskie, jak kot z pęcherzem i 
dopiero na Placu Zbawiciela skaczesz pan po 
rozum do głowy i zapytanie pan sobie robisz: - 
Po jaką ja wielką faktycznie cholerę tak wyrywam, 
jak szewc na Wołówkie, przecież na spacer wysz-
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1. W tym miejscu i z tej wysokości nikt nie zada pytania „co z tą stołecznoś
cią?"; ul. Barbary z widokiem na kościót Św. Barbary (XIX w., przebudowany) i 
szklany wieżowiec przy ul. Chałubińskiego
2. Bardzo typowy dla Warszawy widok - otoczony daszkiem, remontowany od 
wielu lat budynek z ok. 1912 r. przy pi. Unii Lubelskiej, w głębi wylot ul. Baga
tela i kolejne zabytkowe kamienice

(zdjęcia: 1 - Janusz Sujecki, 2 - Antoni J. Koseski)

nej ich ochrony, nie sposób 
myśleć o autentycznej rewa
loryzacji stołeczności War
szawy. Dawne władze mia
sta najwyraźniej nie rozumia
ły potrzeby stworzenia takie
go programu: w oficjalnych 
dokumentach unikano słowa 
„zabytek" jak ognia, zastę
pując je określeniami w ro
dzaju „stara substancja mie

szkaniowa” itp. Czy obecne 
władze miasta potrafią wy
ciągnąć wnioski z wyraźne
go związku zachodzącego 
pomiędzy fatalnym stanem 
zabytków Warszawy a po
głębiającym się kryzysem jej 
stołeczności?

Janusz Sujecki

Za cztery lata
Na wniosek przedstawicieli Towarzystwa Przy
jaciół Warszawy, Zamku Królewskiego, Mu
zeum Historycznego m.st. Warszawy, Archi
wum m.st. Warszawy, Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy, utworzony został Komitet Ob
chodów Czterechsetlecia Stołeczności War
szawy, który ma opracować program obcho
dów obejmujący obok sesji naukowych i wy
staw, także publikacje z dziejów miasta. Głów
nym jednak zadaniem jest przywrócenie War
szawie w ciągu najbliższych czterech lat au
tentycznej rangi stołecznej. Komitetowi Hono
rowemu przewodniczy ks. kardynał Józef 
Glemp, a znajdują się w nim m.in. Artur Mię
dzyrzecki - przewodniczący Porozumienia 
Związków Twórczych, Andrzej K. Wróblewski - 
rektor UW i Jerzy Waldorff - przewodniczący 
Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Na 
czele Komitetu Organizacyjnego stanął Alek
sander Gieysztor - b. dyrektor Zamku Króle
wskiego i prezes PAN, sekretarzem Komitetu 
jest Ewa Wrońska - dyrektor Wydziału Kultury i 
Sztuki Urzędu m.st. Warszawy, członkami'są 

m.in. Marian M. Drozdowski - prezes Towa
rzystwa Miłośników Historii, Janusz Durko - 
dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warsza
wy, Lech Królikowski - burmistrz Mokotowa, 
Marek Kwiatkowski - dyrektor Łazienek.
Życzymy Komitetowi działań, które rzeczywiś

cie podniosą Warszawie rangę godną stolicy 
Rzeczypospolitej. A ponieważ taki sam cel 
przyświeca redakcji „Spotkań z Warszawą” - 
służymy wszelką pomocą!

tern? Ale zatrzymać się pan już nie możesz, wpa
dasz pan do jednego, drugiego sklepiku, kupu
jesz pan jakieś niepotrzebne szczegóły: kwiatek 
albo putapkie na myszy i szorujesz pan dalej. Po 
drodze wypijasz pan dwie, trzy wódki, ostro jakby 
się paliło i zaglądasz pan do rezury. Fryzjer goli 
jakiegoś frajera i prosi, żebyś pan chwileczkie 
zaczekaj ale pan nie masz czasu, trzaskasz pan 
drzwiamy i ganiasz pan, ganiasz pan dalej...

To jest właśnie, ruch, życie, ikra...

A przeprowadź się pan do Krakowa, już jest ina
czej. Pierwszego dnia wylatasz pan na ulice war- 
szawskiem krokiem i z miejsca się pan obcinasz, 
zwalniasz pan. Zaczynasz pan sobie mimowolnie 
jak wszyscy langsam - po malutku spacerować. 
Przestaje się panu spieszyć. Oglądasz pan naro
dowe pamiątki, kościoły i temuż podobnież. Tu 
pan wpadniesz na nieszpory, tu znowuż odwie
dzisz pan nieboszczyków polskich króli. Cho
dzisz pan, chodzisz, zwiedzasz pan te wszystkie 
grobowce i tak się panu powolutku przyjemnie na 

duszy robi, płakać się chce, wsiadasz pan w mały 
„dziecinny" tramwaj i na smentarz pan zapy
chasz, plac dla siebie i całej rodziny obejrzyć. 
Takie wzruszające miasto. A w Warszawie nie ma 
na to czasu, nawet nieboszczyk na łebka samo
chodem na Bródno zasuwa na sto dwa.

A takżesamo każda rzecz u nasz swój fason po
siada. Weż pan takiego dzieliworka, czyli z prze
proszeniem dorożkarza. Przepisowe liberyjne 
czapkie każden -jeden nosi. A w Krakowie oczy 
pan przecierasz - na kozłach faceci w sztywnia- 
kach siedzą. Owszem, w Warszawie bywają takie 
wypadki, że pasażer pod humorkiem na kozioł 
się wdrapie i w dęciaku zaiwania w konia po 
kawalersku. Ale to są tak zwane wyjątki. To tyż 
pierwszy raz jak byłem w Krakowie nie spodoba
ło mnie się to. Za dużo pijanych dorożkami jeździ, 
myślę sobie, zabradziażenie kołowego ruchu 
mogą zrobić, nieszczęśliwy wypadek wywołać. 
Dopiero później się dowiedziałem, że to taka 
moda. U nasz by to się nie utrzymało, wyśmieli by 

takiego sałatę, chłopaki by za niem gwizdali, psy 
szczekali, milicja z kozła by go zdjęta. Komunika
cja miejska powagą musi się odznaczać.

-A za co jeszcze kocha pan Warszawę?

- Za to, że sobie podgrymaszać nie pozwala. Ani 
Krakowa, ani Poznania pod krytykie nie bierę, 
skaź mnie Bóg. ale Warszawa zawsze pierwsza 
była o wiele się rozchodziło o to, żeby popęd nie- 
przyjacielom dać, albo manto jem spuścić. Na
rzekał na nas car w dziewięćset piątym roku, na
rzekała jego babcia Katarzyna, jak jej Kiliński na 
czele warszawskich remiechów, bez most Kier
bedzia na Pragie kotka pogonił... Narzekał łobuz 
malarzyna na warszawskich powstańców. Ciężko 
się potem na nasz za to odegrał, ale Warszawa 
swojego przepisowego fasonu nie straciła. Nie 
dała sobie podgrymaszać!

Dlatego tyż może gdzieindziej są ładniejsze wi
doczki, lepsze powietrze, wygodniej się żyje, ale 
ja pasjamy lubię Warszawę.
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Tajemnicze 
kolumny

Na Mokotowie
Widoczny jest z ul. Puławskiej ponad 
ogrodzeniem budowy metra i z ul. 
Wilanowskiej - legionowy orzeł na 
wysokiej jasnej kolumnie na tle dzie- 
sięciopiętrowych bloków osiedla, 
powstałego według projektu Tadeu
sza Mrówczyńskiego w latach sześć
dziesiątych przy narciarskiej skoczni. 
W tym miejscu prowadząca skosem 
od ul. Puławskiej ul. Bukowińska sta
je się polną drogą. Teren ten nazy
wano Szopami od nazwiska Szop- 
skich - właścicieli wsi w XVI w. W XIX

w. powstała kolonia osadników nie
mieckich nazwana Szopami Nie
mieckimi oraz Szopy Polskie.
Podobno orzeł pojawił się na kolu
mnie w latach siedemdziesiątych 
jako wyraz patriotyzmu okolicznych 
mieszkańców, natomiast przyczyna 
postawienia kolumny nie jest znana. 
Łączy się ją z upamiętnieniem jakiejś 
- nie znanej w źródłach historycz

nych - bitwy Powstania Styczniowe- 
go1863 r., mowa jest także o Powsta
niu Listopadowym, kiedy 6 września 
1831 r. Rosjanie zaatakowali Króli
karnię, a kontratak batalionu 13. puł
ku piechoty wyparł ich z terenu Szop. 
Jeszcze inna wersja łączy kolumnę 
ze znakiem drogowym - na planie 
Warszawy i okolic (Okolica Warsza
wy w diametrze piąciu mil K. de Per- 
theesa) z XVIII w. w Szopach rzeczy
wiście widoczne jest skrzyżowanie 
trzech lokalnych dróg. Ostatnia hipo
teza łączy kolumnę z Insurekcją Koś
ciuszkowską. Otóż między 7 i 10 lip- 
ca 1794 r. rozegrała się walka o War
szawę. Kościuszko ubezpieczył mia
sto z różnych stron, także od połud
nia, zakładając obozy w Wilanowie, 
Czerniakowie i pod Mokotowem, 
gdzie stanęła dywizja pod dowódz
twem Naczelnika. Uwiecznił to Jan 
Piotr Norblin - warszawski rysownik, 
a w czasie Insurekcji „reporter wo
jenny” - na odwrotnej stronie doku
mentu upoważniającego go do wstę
pu na teren obozu. Nie wiadomo jed
nak, gdzie dokładnie biwakowało 
wojsko „pod Mokotowem". Trzeba 
podkreślić, że żadna z przytoczo
nych tu wersji nie wyjaśnia, kiedy do
kładnie postawiona została sama ko
lumna; można przypuszczać, że w 
XIX w.
Cokół składa się z dwóch części 
kwadratowych oddzielonych gzym
sami, zasadnicza kolumna ma cha
rakter dorycki. Na kolumnie widocz
ne są zniszczenia - kruszeją cegły 
podstawy, w spękaniach pojawia się 
trawa, która rozsadza podstawę. 
Dwieście metrów od kolumny stoi 
tzw. Pawiówka - willa typu włoskiego 
zaprojektowana około 1850 r. przez 
Franciszka Marię Lanciego (o auto
rze i Pawiówce będziemy jeszcze pi
sać). Hodowano tu niegdyś pawie i 
stąd wzięła się nazwa willi, która o- 
becnie jest bardzo zniszczona. Jej 
remont wiąże się z osobą pana Fran
ciszka Aramińskiego, obecnego 
właściciela posesji i wznoszonego 
obok budynku o bryle zbliżonej do 
Pawiówki. W budynku tym p. Aramiń- 
ski zamierza otworzyć Galerię Poko
ju - miejsce artystycznych wystaw 
malarskich związanych z ideą pokoju 
i z Dzwonem Pokoju umieszczonym 
kilkanaście metrów od Galerii, pod 
pagodą i na wzgórzu, w pięćdziesią
tą rocznicę wybuchu ostatniej wojny 
(dar Światowej Organizacji Dzwonu

Pokoju przy ONZ). Pan Aramiński 
planuje przeniesienie kolumny w są
siedztwo Galerii i Dzwonu. Jesteśmy 
przeciw temu zamierzeniu - kolumna 
to zabytek historyczny, ściśle zwią
zany z tradycją miejsca, na którym 
została postawiona, nieważne czy w 
XVIII, czy XIX w. Proponujemy prze
znaczyć fundusze na konserwację 
kolumny, uporządkowanie jej oto
czenia, zrobienie dojścia od strony 
Pawiówki i umieszczenie tablicy in
formacyjnej. Przede wszystkim zaś 
powinni zjawić się tu archeolodzy. 
Może badania wykopaliskowe wokół 
kolumny i dokładne poszukiwanie 
archiwalnych źródeł wyjaśnią jej ta
jemnicę. (n)

Na Bródnie
Na warszawskim Bródnie, w jego 
części położonej nad Kanałem Bród
nowskim, przy ul. Malborskiej blisko 
zbiegu z ul. Ostródzką wznosi się ta
jemniczy murowano-kamienny pom- 
niczek. Obiekt o ponad trzymetrowej 
wysokości ma formę masywnej ko
lumny na cokole, zwieńczonej łaciń
skim krucyfiksem na podstawie. W 
licu cokołu znajduje się ryta inskry-

Kolumna przy ul. Malborskiej na
Bródnie

(fot. Antoni J. Koseski)

pcja - częściowo zatartą majuskutą:

D.O.M.
... V MICHAL WALMBERG...
POWIETRZEM RUSZONY
Z SYNEM V CORKALEZY
KTÓRY OT SWEY ZONY

’ TE PAMIĄTKĘ ODBIERA

PROSZĄC MIJAJĄCYCH 
DO BOGA O WESTCHNIENIE 
ZA DUSZE LEZĄCYCH 
W DZIEŃ DRUGI WRZE... 
WIEH SKONCYL DOCZE...
W ROK PAN. TYSIĄC 
SIEDEMSETYY ÓSMY

Pomniczek stanowi jedyny zachowa
ny nagrobek pozostały z dawnego 
cmentarza epidemicznego. Jest to 
nagrobek rodzinny trzech osób 
zmarłych w czasie epidemii dżumy: 
Michała Walmberga z synem i córką. 
Cmentarz został założony w 1708 r. 
dla pochówków zmarłych w czasie 
wielkiej epidemii dżumy daleko poza 
ówczesnymi granicami miasta. Zara
za morowa z lat 1708-1712 należała 
do najstraszniejszych w dziejach 
Warszawy: o jedną trzecią zmniej
szyła liczbę mieszkańców, tak że 
liczba ludności spadła do 18 tysięcy 
osób.
Śmiertelne ofiary pomorów ze wzglę
dów sanitarnych chowano extra mu- 
ros, czyli za murami miasta. Nowe 
obwarowania Warszawy - zbudowa
ne w latach 1621-1624 Wały Zy- 
gmuntowskie sięgające od północy 
do ul. Wójtowskiej, na zachód do pl. 
Bankowego, a od południa do ul. Ka
rowej, wzniesiono nie tylko ze wzglę
dów militarnych, ale jako granicę 
ochronną - kontroli ludności napły
wowej. Wszak w 1624 r. panowała w 
Warszawie epidemia dżumy; znaną z 
nazwiska jej ofiarą był Łukasz Drew
no, „burmistrz powietrzny" w czasie 
zarazy, pochowany wraz z siedmio
ma osobami swojej rodziny w uzna
niu zasług na cmentarzu (nie istnieją
cym obecnie) przy kościele NMPan- 
ny na Nowym Mieście.
Teren dawnego cmentarza epide
micznego, z którego pozostał pom
nik nagrobny Michała Walmberga 
włączono do Warszawy dopiero w 
1951 r. Pomniczek „odkryłem” kilka 
lat temu, prowadząc badania nad 
historią naszego miasta; zafascyno
wał mnie swoją tajemniczością i me
tryką sięgającą 1708 r. Tym bardziej 
ucieszył mnie fakt, ze moje wnioski 
zgłoszone w 1987 r. ówczesnemu 
Biuru Badań i Dokumentacji Zabyt
ków w Warszawie w zakresie prac 
porządkowych i remontowych zosta
ły spełnione: oto nagrobek otrzymał 
metalowe ogrodzenie, zaklejono 
spękania cementu i cegły. Dzięki za 
to służbom konserwatorskim i wyko
nawcom! Warto by jeszcze zabezpie
czyć coraz bardziej zacierający się 
napis inskrypcyjny w oryginalnej sta- 
ropolszczyżnie oraz nieco przechylo
ny krucyfiks na omszałej podstawie. 
Wszak tajemnicza kolumna na Bród
nie - to zabytek historii i kultury pol
skiej!

Antoni 
J. Koseski
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Cały różaniec 
kłopotów
Historyczne elementy krajobrazu Warszawy, zabytkowe zespoły i 
pojedyncze obiekty przypominają przeszłość stolicy. Ich zacho
wanie,konserwacja i współczesne użytkowanie - to paciorki bar
dzo długiego różańca. Powtarzanie go nudzi i zniechęca jednych, 
innym przypomina o obowiązku działania. Warszawskie zabytki - 
mówiąc językiem sportowym - to „stały fragment gry” służb kon
serwatorskich z możliwościami skutecznego działania, ale ską
pymi środkami technicznymi i finansowymi. Często wydaje się, że 
całe lata starań idą na marne. Czy tak jest i dziś? Mówi o tym mgr 
inż. arch. Marla Brukalska - od 1991 r. wojewódzki konserwator 
zabytków w Warszawie.

■ Jaki problem, z wielu bieżą
cych spraw, zmusza dziś panią 
do wyjątkowego wysitku, do in
terwencji i walki o stan zabytków 
stolicy?
- Mam ich wiele, ale dosłownie 
w ostatniej chwili przybył mi ko
lejny, związany z hotelem .Bris
tol”. Odbudowa trwa już wiele 
lat, inwestorzy zagraniczni po
pchnęli wiele prac do przodu, 
ale... Główna Komisja Konse
rwatorska wyraziła zgodę na 
nadbudowanie siódmego piętra 
pod dwoma warunkami: że u- 
rządzenia techniczne, konieczne 
w unowocześnionym hotelu, nie 

będą widoczne z zewnątrz oraz 
że zostaną odsunięte od istotnej 
w bryle obiektu gloriety. Tym
czasem proszę, oto fotografia - 
maszynownia windy konkuruje z 
glorietą, muszą zatem być pod
jęte działania w celu jej likwida
cji.
■ Co dzieje się na terenie Fil
trów, czy zamach na ten teren 
ma szanse powodzenia?
- Nie ma szans. Komisja spe
cjalistów z moim udziałem nie 
wyraziła zgody na umieszczenie 
tam jakichkolwiek obiektów ku
baturowych. Ma być natomiast 
ogłoszony konkurs na program 

zagospodarowania tego terenu, 
ale głównym jego założeniem 
jest konieczność „ochrony kon
serwatorskiej terenu Filtrów”. 
Nie będzie więc to po prostu 
działka do zagospodarowania 
bez brania pod uwagę walorów 
historycznych tego obiektu w 
całości.

■ A jak wygląda sprawa zabu
dowywania strychów?
- To jest jeden z problemów o- 
dziedziczonych po poprzednich 
władzach terenowych. Setki razy 
naruszano prawo, działano 
wbrew zdrowemu rozsądkowi, 
popełniano oczywiste błędy. 
Sprawę mają w swej gestii ar
chitekci dzielnicowi. Wiedzą, że 
ochronie podlegają zabytkowe 
zespoły Saskiej Kępy, Żoliborza, 
Ochoty, Pragi. Zdarzają się jed
nak jeszcze decyzje zezwalają
ce na zabudowę historycznych 
działek lub obiektów chronio
nych.

■ Ochrona krajobrazu histo
rycznego niektórych szlaków 
oraz poszczególnych obiektów 
zda się być obroną przegranych 
pozycji. Jak liczna jest ,,armia" 
konserwatorów Warszawy?
- Na nadzór konserwatorski i 
służby tego rodzaju trzeba spoj
rzeć obecnie inaczej niż dotych
czas - jest nas ledwie dziesię
cioro, sprawujemy nadzór nad 
całym miastem i wojewódz

twem. Są wśród nas trzej ar
cheolodzy i pięciu konserwato
rów nadzorujących zabytki ru
chome, takie jak wnętrza koś
ciołów, cmentarze, pomniki. 
Mamy - w tak szczupłym zespo
le - stawić czoło lawinie samo
woli budowlanej, zalewowi kiczu 
i totalnej dowolności, np. w in
stalowaniu reklam czy dokony
waniu przeróbek na zabytko
wych pierzejach kamienic. Nie 
mamy środków egzekucji pra
wa, stale musimy iść na kom
promisy. Trzeba zaostrzyć prze
pisy - inaczej zabytkom grozi 
zachłanność dzisiejszych „biz
nesmenów” i „menedżerów”. 
Wszelkie interesy nie mogą być 
robione kosztem zabytków i toż
samości historycznej Warszawy. 
Zachwaszczanie jej krajobrazu 
jest tak samo groźne, jak burze
nie zabytkowego domu.

■ Czy istnieje szansa na ro
zbudowanie służb konserwator
skich i ustanowienie urzędu 
konserwatorów dzielnicowych? 
- Dziś nie ma na to środków, ale 
dyskutujemy z władzami tereno
wymi w sprawie powołania kon
serwatorów Śródmieścia, Pragi- 
Południe i Konstancina, spo
łecznego konserwatora ma już 
od lat Saska Kępa. Trzeba do
dać, że historyczna Praga znaj
duje się w rejestrze zabytko
wych zespołów urbanistycz
nych. Stan techniczny praskich

Warszawskie firmy

W. WĘGIELEK i
— 80 lat
Nazwisko Węgielek niezmiennie kojarzy się z przepro
wadzkami, można śmiało powiedzieć, że stało się ich 
symbolem. Było cytowane w licznych artykułach praso
wych, trafiało do popularnych audycji telewizyjnych i ra
diowych. Mogliśmy się ostatnio przekonać o tym podczas 
powtórek wspaniałego „Kabaretu Starszych Panów”. Na 
tak wielką popularność zapracowały pokolenia.
18 maja 1912 r. Marek Władysław Węgielek, ojciec Władysława jr., założył w 
Warszawie przedsiębiorstwo przewozowo-ekspedycyjne. Jego głównym kapi
tałem byt zapał do pracy oraz doświadczenie zdobyte w firmie „Henryk Puła
ski", w której pracował od 17 roku życia. Po kilku latach firma przerodziła się 
w spółkę. Podstawą jej działalności było'magazynowanie i transport towarów. 
Przeprowadzki, aczkolwiek przywiązywano do nich duże znaczenie, stanowiły 
zaledwie 10% działalności przedsiębiorstwa.
Do największego rozkwitu firma „W. Węgietek i S-ka” doszła u schyłku lat 
trzydziestych, kiedy zyskała ważnych klientów - firmy przemysłowe i handlo-

1. Władysław Węgietek (zm. 1989)

we. Prowadziła wówczas składy konsygnacyjne, m.in. koncernu papierniczego 
Steinhagen i Saenger SA, Koncernu Sodowego Zakładów Solvay w Polsce i 
innych. W tym czasie w magazynach Węgielka znajdowało się około 150 
wagonów towarów tych koncernów oraz około 200 wagonów dóbr klientów 
indywidualnych. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, jak wielka odpowiedzialność 
spoczywała na właścicielu firmy. Dział meblowy wyposażony byt w siedem 
meblowozów konnych, a w krótkim czasie zakupiono siedem nowoczesnych 
samochodów ciężarowych, także przystosowanych do przewozu mebli.
W latach trzydziestych powstało wiele nowoczesnych gmachów i instytucji
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w budynków dochodzi do 70 proc 1 
zniszczeń. Często zachodzi ko 
nieczność rozbierania ich z po
wodu zagrożenia katastrofami 
budowlanymi.

■ Niebawem pojawią się więk
sze ktopoty z powodu realizacji 
nowych tras komunikacyjnych...
- Owszem, mamy je na uwadze. 
Stale zagraża projekt przebicia 
Trasy Świętokrzyskiej przez za
budowę ul. Bartoszewicza i Dy- 
nasów. Na Woli może nastąpić 
„obcięcie” o 5 m zespołu prze
mysłowego dawnej fabryki Nor- 
blina. Zagrożone są budynki 
przy ul. Targowej 17,19,21, pro
jektowanej Trasie Jagiellońskiej 
„stoi na drodze" Domek Lore
tański, w podobnej sytuacji 
znajduje się przedszkole w ze
spole obiektów Polskiego Mo
nopolu Spirytusowego. Nie jest 
to oczywiście wszystko.

■ Jakie widzi pani rozwiązania 
tych trudności?
- Plan zagospodarowania prze- 2 
strzennego Warszawy jest w fa
zie konsultacji przed przystąpie
niem do opracowania planów 
szczegółowych. Sprawy konse
rwatorskie będą mogły być wte
dy rozważane w odniesieniu do 
konkretnych obiektów. Nie wyo
brażam sobie, aby nie były bra
ne pod uwagę. Mieszkańcy 
Warszawy na pewno nie pozwo
lą ich pominąć.

1.2. Te widoki znamy z codziennych wędrówek po uli
cach Warszawy: ul. Smolna 16 (ok. 1920 r.) (1) i Brzeska 
15/17 (początek XX w.) (2); nie chodzi tu tylko o odna
wianie fasad - sypią się także wnętrza
3.4. Poprzedni konserwator czuł awersję do sprzedawa
nia i dzierżawienia obiektów zabytkowych w okolicy 
Warszawy - dwór w Rochalach Wielkich koło Leszna 
(połowa XIX w., przebudowany) jeszcze kilka lat temu 
(3) można było uratować, dziś niewiele z niego pozosta
ło (4)

2. Neonowa reklama firmy - jedna z pierwszych w Warszawie - zainstalowana 
w 1931 r. przy ul. Trębackiej 1

Ród Węgielków pochodzi z Warki nad Pilicą, gdzie gospodarzył na roli 
- Uczni potomkowie zamieszkują Warkę I okolicę do dzisiaj, choć w XIX 
w. wielu z nich rozjechało się po kraju. Na przykład Rajmund Węglełek 
znalazł się w Warszawie, pracując w przedsiębiorstwie przewozowym 
Morzycklego, a następnie Henryka Pułaskiego. Ożenił się z córką ad
wokata Albiną Łabęcką I miał dwóch synów, z których Marek Włady
sław (ur. 24 marca 1888 r.) założył 18 maja 1912 r. własne przedsię
biorstwo przewozowo-ekspedycyjne. Nomen omen - syn obecnych 
właścicieli Mateusz urodził się dokładnie w setną rocznicę urodzin 
swojego pradziadka!

użyteczności społecznej, do których właśnie Węgietek organizował przepro
wadzki. Przewoził m.in. wyposażenie Muzeum Narodowego i Ubezpieczalni 
Społecznej, co było jak na owe czasy gigantycznymi przedsięwzięciami. Przy 
tego typu pracach liczebność niektórych brygad dochodziła do 40 osób (!). 
Wkrótce też tak duże przeprowadzki obiektów biurowych i muzealnych stały 
się specjalnością firmy. Działalnością przeprowadzkową osób prywatnych zaj
mował się akwizytor, który sam nadzorował niektóre trudniejsze przeprowadz
ki, jednak wyłącznie ze względów prestiżowych. Firma podejmowała się także 
przewozów międzymiastowych i międzynarodowych; została członkiem-kore- 
spondentem Allgemeiner Moebeltransport Verband w Wiedniu.
Swoją najwyższą pozycję W. Węgietek uzyskał dzięki niezmiennie wysokiemu 
poziomowi usług, tylko to bowiem mogło obronić przed ostrą i bezpardonową 
konkurencją. Było to zasługą Marka Władysława Węgielka - szefa bardzo 
wymagającego, który często powtarzał, że raczej zamknie firmę, niż wyśle na 
trasę słabe konie, a do pracy dopuści niezadowolony i niedożywiony perso
nel, choć taką właśnie krótkowzroczną politykę stosowało wielu ówczesnych 
przedsiębiorców. Pracownicy firmy, począwszy od robotników i gońców, a
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■ Jakie zmiany spowodowało 
powołanie Państwowej Służby 
Ochrony Zabytków, w czym jest 
ona pani pomocna?
- Stużba jest organem admini
stracji specjalnej, podlega mini
strowi kultury i sztuki, a bezpo
średnio Generalnemu Konse
rwatorowi Zabytków. O zabytki 
powinny dbać administracje te
renowe, konserwator wojewódz
ki nadzorować ma prawidłową 
realizację ochrony dóbr kultu
ry...

U A ma takie możliwości?
-W 1991 r. wojewoda warsza
wski miał na ochronę dóbr kul
tury w Warszawie i woj. warsza
wskim tylko 3,5 mid zł, we 
wrześniu dodano pół miliarda. 
Koszt odnowy jednej zabytko
wej elewacji kamienicy wynosi 4 
mid zł; możliwości pomocy ze 
strony mojego urzędu przy po
dejmowaniu takich prac obrazu
je kwota 1,6 mid zł, którą dyspo
nuje konserwator na dopłaty do 
remontów obiektów zabytko
wych w Warszawie.

■ Jak się przedstawia lista o- 
biektów chronionych?
- Pod koniec 1990 r. mieliśmy 
ogółem 1393 obiekty chronione, 
z czego w Warszawie 1052. To 
m.in. 695 domów mieszkalnych i 
kamienic, 96 budynków użytecz
ności publicznej, 115 stanowisk 
archeologicznych, 77 kościołów, 

-35 ’ zespołów patacowo-parke- 
wych, 34 cmentarze, 45 pała
ców, 74 zespoły urbanistyczne, 
25 pomników i pawilonów, 19 
parków, 32 zespoły dworskie z 
parkami, 14 fortyfikacji, 15 ze
społów klasztorno-kościelnych, 
20 zespołów budynków użytecz
ności publicznej i inne.
■ Czy obiektów zabytkowych 
podlegających ochronie przyby
wa, czy raczej decyzje w tej 
sprawie zapadają rzadko ze 
względu na brak możliwości 
skutecznego chronienia ich 
przed zagrożeniami?
- Przybywa obiektów, choć to 
prawda, że nasze możliwości są 
skromne, a więc i skuteczność 
mniejsza. Ostatnio wpisaliśmy 
do rejestru m.in. wille przy ul. 
Klonowej 4, 6, 8 i ul. Wienia
wskiego (zespół), dom mieszka
lny przy ul. Spiskiej 14 związany 
z osobą gen. Stefana Roweckie
go-,,Grota”, wille w Milanówku, 
Palenicy, Konstancinie-Jezior- 
nej, Podkowie Leśnej, cmenta
rze w Rokitnie, Babicach, Borzę
cinie, Zaborowie, Pęcicach, Za- 
kroczymiu, Kobyłce, Zerżeniu, 
Pruszkowie-Żbikowie, zespoły 
dworsko-parkowe w Księżowoli 
i Kopanej (gm. Tarczyn) i wiele 
innych.

■ Dziękuję pani za rozmowę.

Rozmawiał: 
Tomasz Kowalik

W 1983 r. pisaliśmy w „Spotkaniach z Zabytkami: „Nie ma 
Warszawa szczęścia do kolejnych konserwatorów zabyt
ków! Kolejni obejmujący ten urząd cieszą się bardzo dob
rym samopoczuciem, radością żyda w stolicy I z niekła
manym optymizmem patrzą w przyszłość. (...) Ktoś kiedyś 
powiedział, że widocznie warszawscy konserwatorzy nie 
lubią zabytków! Żarty na bok, choć coś w tym jednak Jest. 
Nie wiem, czy nie chodzi o to, że stanowisko konserwatora 
stołecznego winien po prostu zajmować warszawiak z 
dziada pradziada, mający „warszawski klimat” zakodowa
ny we krwi, genach, świadomości. A tak właśnie w Warsza
wie od dawna nie było. ”
Marla Brukalska Jest członkiem rodziny znanych warsza
wskich architektów: teść Stanisław (1894-1967) projekto
wał m.in. powojenną odbudowę Nowego Miasta, a razem z 
żoną Barbarą (1899-1980) m.in. kolonie WSM na Żoliborzu 
(1927-1939). Ich synowa co prawda uzyskała dyplom za 
projekt ambasady polskiej w Delhi (1964 r.), pogłębiała 
wiedzę w Paryżu I pracowała w Algierii, ale zawsze na 
pierwszym miejscu była dla niej Warszawa.
Scheda po poprzedniku - zbyt miękkim, ustępliwym, uwik
łanym w ówczesne układy - nie Jest łatwa. Tym bardziej że 
wszystko, o czym pisaliśmy w cytowanym „warszawskim" 
numerze „Spotkań z Zabytkami" - m.in. o zagrożeniu dla 
zabudowy fabryki Norbllna przez prostowanie ul. Prostej, 
domów przy ul. Bartoszewicza I Kopernika w związku z 
przebijaniem Trasy Świętokrzyskiej, braku szansy dla za
budowy ul. Próżnej, remoncie hotelu „Bristol”, nadbudo
wywaniu kamienic - wszystko to I wiele Innych „drobiaz
gów” nie zostało przez ostatnie lata załatwione I nadal 
Jest groźnie aktualne.
Pani Marli Brukalsklej szczerze życzymy sił I powodzenia. 
Na pomoc redakcji - tak „Spotkań z Zabytkami”, Jak I 
„Spotkań z Warszawą" - zawsze może Uczyć.

Redakcja

skończywszy na-radcy prawnym i lekarzu weterynarii - fachowym opiekunie 
koni zaprzęgowych, pomimo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy nie narzekali na 
swojego szefa.
Na początku 1939 r. ukończono budowę domu czynszowego przy ul. Ogrodo
wej 65, gdzie zamieszkało wielu zasłużonych pracowników. Od 1931 r. biuro 
firmy mieściło się w reprezentacyjnym lokalu przy ul. Trębackiej (róg Krako
wskiego Przedmieścia), gdzie zainstalowano jedną z pierwszych w Warszawie 
reklamę neonową. Głównym akcentem reklamowym w firmie były meblowozy. 
Szef chciał, aby różniły się one od szarych meblowozów innych firm. I tak też 
się stało: jaskrawo czerwone wozy z białymi napisami zwracały uwagę prze
chodniów, będąc jednocześnie akcentem narodowym. I wkrótce właśnie te 
kolory stały się barwami firmy.

Przed samą wojną przygotowywano się do otwarcia filii w Gdyni i Lodzi, ale 
wrzesień 1939 r. pokrzyżował te śmiałe plany. Wojna nie oszczędziła rodziny 
Węgielków. Na początku okupacji pochowano brata założyciela firmy - Kazi
mierza. Zginęli także szwagrowie Marka Władysława - Stanisław Librowski, 
porucznik rezerwy i rozstrzelany przez Niemców w Grodnie - Włodzimierz 
Bieske. Rankiem 30 marca 1940 r. Marek Władysław wraz z żoną Kazimierą i 
synem Jerzym zostali aresztowani i oskarżeni o działalność przeciwko Niem
com. Ocaleli ich dwaj pozostali synowie - Tadeusz i najstarszy Władysław. 
Marka Władysława Węgielka i jego syna Jerzego wywieziono do obozu kon
centracyjnego Mauthaussen-Gusen, później Jerzy znalazł się w Dachau. Zo
stali zamordowani razem z dużą grupą Polaków dla uczczenia rocznicy dojścia 
Hitlera do władzy. Kazimierę Węgielek Niemcy rozstrzelali w Palmirach.
Firma trwała jednak nadal. Syn założyciela - Władysław Węgiełek jr. wraz z 
przyjacielem rodziny Edmundem Baumem, który przejął na siebe zwiększają
ce się ryzyko pracy w okresie okupacji, wciąż zajmował się magazynowaniem, 

transportem papieru, a nawet przeprowadzkami. Prowadzenie firmy kryto wiele 
niebezpieczeństw, ot chociażby trwający przez wiele miesięcy - ocalałymi 
samochodami firmy - przemyt do getta żywności ukrytej w belach papieru. 
Myśl o powojennym rozwoju firmy pozwalała Władysławowi jr. choć częściowo 
oderwać się od tragicznych wypadków wojennych. W końcu jednak majątek 
firmy uległ całkowitemu zniszczeniu.

Po wyzwoleniu, pokonując olbrzymie trudności, firmę podźwignąt i odbudował 
Władysław jr., który miał niezniszczalny wręcz zapał i optymizm, doświadcze- 
nię zdobyte w przedwojennej firmie ojca, kiedy musiał przejść przez-wszystkie 
jej działy, a także coś bardzo cennego: kredyt zaufania i życzliwość starych 
warszawiaków, którzy cieszyli się widząc znowu ha ulicach miasta meblowóz 
Węgielka. I to był jego wielki powrót!
Tuż po wojnie wiele prywatnych przedsiębiorstw (albo to, co z nich pozostało) 
wzięło na siebie trud odgruzowywania i zaopatrzenia stolicy, bowiem Pań
stwowa Komunikacja Samochodowa przejęta tę działalność dopiero w kilka lat 
później. Pomimo wielu ograniczeń i konieczności częstych w tamtych trudnych 
czasach improwizacji, firma szybko odzyskała dawne zaufanie klientów dzięki 
swej fachowości i niezawodności. Jej skromna, ale potrzebna działalność słu
żyła jako wzór do naśladowania.
Całą pracę biurową wykonywała Mita - żona Władysława, zaś ekspedycją, 
kontaktowaniem się z ludźmi i obsługą magazynów zajmował się sam Włady
sław. I tak udało im się utrzymać i umocnić autorytet firmy. Władysław Węgie
łek publikował liczne artykuły fachowe w czasopismach gospodarczych, byt 
także autorem kilku książek o tematyce spedycyjnej, m.in. Nowoczesne maga
zyny przeładunkowe (1968) i Wielkie kontenery w transporcie światowym 
(1970). Był człowiekiem obdarzonym wielką kulturą osobistą, przywiązaniem 
do tradycji rodzinnych i narodowych. Zmarł 24 IX 1989 r. w wieku 74 lat. Marzył
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Przeprowadzki miejsco
we, podmiejskie, między
miastowe. międzyna
rodowe. Opakowanie 
mebli, dzieł sztuki i t. p.

o „stawnym niegdyś w świecie polskim rękodzielnictwie, dawnych formach 
życia towarzyskiego, estetyce życia codziennego”.
To, co jeszcze w 1989 r. mogto pozostawać jedynie w sterze marzeń, dzisiaj z 
każdym dniem staje się coraz bardziej realne. Dzieto odbudowane przez ojca 
kontynuują dyrektor firmy Paweł Kamiński i zajmująca się reklamą oraz kulty

3. Reklama firmy w tygodniku „Świat" z okazji 25-lecia w 1937 r.
4. Przedwojenna przeprowadzka

wowaniem tradycji Katarzyna Węgielek-Kamińska, córka Władysława juniora. 
Przygotowują wyspecjalizowane brygady do przeprowadzek. Zwracają szcze
gólną uwagę na wygląd pracowników oraz na wychowanie doskonałego ze
społu przywiązanego do firmy i dbającego o jej interesy. Codziennie o 7.30 
rano po telefonicznym raporcie wyruszają z bazy samochodami „Węgiełkami" 
- jak sami je nazywają - ubrani w jednakowe kombinezony robotnicy.
Firma specjalizuje się także w przewozach międzymiastowych i na razie 
wspólnie z Hartwigiem uczestniczy w przesiedlaniu mienia za granicę, zajmu
jąc się spedycją. Choć nie musi obawiać się konkurencji, to jednak liczne 
słowa uznania i kartki z podziękowaniami napływające do właścicieli z całego 
świata zobowiązują do konsekwentnej fachowości oraz kultury wykonania 
swojej pracy.
Od prawie roku firma „W.Węgiełek'' mieści się w dobrze wyposażonym biurze 
w Hotelu Europejskim, o krok od jej przedwojennej siedziby. 18 maja 1992 r. 
firma obchodzić będzie 80 rocznicę istnienia. Jak zawsze spotkają się wszys
cy, którzy z jej działalnością są związani, by uczcić tę rocznicę, powspominać i 
wspólnie z jej kontynuatorami pomyśleć o dniu jutrzejszym przedsiębiors
twa.

Katarzyna Węgiefek-Kamińska 
Ewa Kotus

Warszawa, tel. (0-22) 628-09-18, 26-40-81, 26-50-51, w. 404, 520, 529
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Warszawscy architekci

Nieznany?
Idąc warszawskimi ulicami, często mijamy budynki projektowane 
przez tego architekta. Często gościmy w ich wnętrzach, np. w 
Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń przy ul. Moniuszki lub w 
kinie „Palladium”, a w tym samym gmachu przy ul. Złotej mło
dzież odwiedza klub „Hybrydy" - nie wiedząc zapewne, kto był 
autorem projektu tego budynku.

Edward Zachariasz Eber urodził się 21 listopada 1880 r. w Warszawie 
jako syn Zygmunta i Leokadii z Hakmayerów. Ukończył tu w 1898 r. 
gimnazjum realne, po czym studiował architekturę do 1905 r. na Poli
technice Warszawskiej, następnie na politechnice w Karlsruhe (Niem
cy), gdzie w 1907 r. uzyskał dyplom Inżyniera architekta. W latach 
1914-1917 pracował w Komitecie Obywatelskim m.st. Warszawy. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w latach 1918-1922 był archi
tektem Ministerstwa Zdrowia Publicznego, zaś w okresie 1921-1923 
kierownikiem działu sanitarnego Amerykańskiej Misji Pomocy. Własną 
praktykę architektoniczną rozpoczął w 1923 r. Zmarł w USA.

Edward Zachariasz Eber - bo o 
nim tu mowa - projektował w 
Warszawie wiele obiektów bu
downictwa mieszkaniowego, 
publicznego i przemysłowego, 
m.in.: pałacyk Nuncjatury Apo
stolskiej przy al. Szucha 12 
(1924 r.), budynki włoskich to
warzystw ubezpieczeń przy ul. 
'Moniuszki 10 z popularnym 
dancingiem „Adria” (1929 r.), i 
przy ul. Złotej 7 z kinem „Palla
dium” (1937 r.), dom towarzys
twa ubezpieczeń „Vita-Kotwica" 
przy zbiegu ulic Jasnej i Bodue- 
na (1930 r.), kamienice czynszo
we przy ulicach: Nowogrodzkiej 
40 (1912 r.), Szustra 7, Żurawiej 
24 (1910-1911 r.).

Jednym z najwcześniejszych 
dzieł E.Z. Ebera jest kamienica 
czynszowa przy ul. Nowogrodz
kiej 40, wczesnomodernistycz- 
na, zbudowana w 1912 r. dla 
Wilhelma Geyera, znanego kup
ca wyrobów metalowych. Zosta
ła wzniesiona w części Śród
mieścia na południe od al. Je
rozolimskich, na dużej działce 
budowlanej o planie zbliżonym 
do kwadratu, w północno- 
wschodnim narożniku ulic No
wogrodzkiej i Poznańskiej. Jej 
wielka naówczas kubatura mieś
ci obiegające podwórze-studnię 
oficyny mieszkalne, od frontu - 
sutereny sklepów i punktów u- 
sługowych i pięć kondygnacji 
mieszkań; całość siedmiokon- 
dygnacyjna, przekryta dachem 
dwuspadowym z mieszkalnym 
poddaszem. Dom szczęśliwie o- 
calat w czasie wojny, zachowu
jąc niektóre detale architekto- 
niczno-rzeźbiarskie. Stanowi on 
znakomity przykład warsza
wskiej „czynszówki” sprzed 
pierwszej wojny światowej i jest 
jednym z czołowych obiektów 
zabytkowego zespołu kamienic 
z lat 1890-1914 w tym rejonie 
Warszawy. Dla ratowania tych 
rzadkich w Warszawie obiektów 
z przełomu XIX i XX w. koniecz
ne są równoczesne intensywne 

działania - zarówno w sferze 
świadomości społecznej, jak i 
zabiegów konserwatorskich.
Gmach reprezentacyjny wło
skiego towarzystwa ubezpie
czeń „Riunione Adriatica di Si- 
curta” przy ul. Moniuszki 10 zbu
dowany został przez Ebera w 
1929 r. Sąsiadował z gmachem 
Towarzystwa Ubezpieczeń „Ro
sja" (zob. artykuł Przebudowa
ny...) i gmachem Filharmonii. 
Budynek Ebera wzniesiony zo
stał w konstrukcji żelbetowej, 
wypełnionej cegłą; miał symbo
lizować rozmach interesów i bo
gactwo towarzystwa, na którego 
wyraźne życzenie ukształtowano 
fasadę w stylu późnego klasy
cyzmu akademickiego: ściśle 
symetryczną, pięciokondygna-

1. Kamienica przy ul. Nowogrodzkiej
40
2.3. Przedwojenny widok gmachu 
włoskiego towarzystwa ubezpieczeń 
przy ul. Moniuszki 10 (2) i obecnie 
(3) 

cyjną, dziewięcioosiową. W bo- 
niowanym jednopiętrowym co
kole mieści w parterze dorycki 
kolumnowo-filarowy portyk 
wgłębny na osi. Fasada została 
oblicowana piaskowcem szy- 
dłowieckim, pola międzyokien
ne marmurem włoskim (chiam- 
po perlą), kolumnadę portalu 
wykonano z granitu śląskiego. 
Wnętrza rozplanowano funkcjo
nalnie, łącząc przepych materia
łów z prostotą form i nowoczes
nością instalacji technicznych. Z 
obszernego westybulu główne
go trzybiegowa klatka schodo
wa prowadziła na piętra do po
czekalni dyrekcji. Część podwó
rzowa gmachu służyła za okaza
łe poczekalnie, a korpus fronto
wy pozbawiono korytarzy we
wnętrznych. Dziedziniec całko
wicie przekryto szklanym da
chem. Korytarz łączący westybul 
główny z klatką tylną dzielił przy
ziemie na dwie części, z których 
lewą wraz z połową pierwszego 
piętra zajmował bank, prawą zaś 
z całym podziemiem (bez kot

łowni) - wielki lokal rozrywkowy. 
Lokalem tym była kawiarnia 
„Adria", stanowiąca kompleks 
wygodnie połączonych lokali: 
baru amerykańskiego i kawiarni 
na parterze, dancingu i baru 
„złotego” w podziemiach w 
przebudowanej części gmachu. 
Lokale te, wykonane według 
projektu architektów: Edwarda 
Ebera, Jerzego Gelbarda, Grze
gorza i Romana Sigalinów oraz 
Edwarda Seydenbeutla, mogły 
pomieścić ogółem 1500 gości. 
Kawiarnia „Adria” jako całość 
nie była jednolita stylowo. Przez 
skromne wejście główne, usy
tuowane w prawej części fasady 
i podkreślone jedynie przez 
duży pionowy szyld neonowy, 
wchodziło się do przedsionka, 
całego ze szkła w białym metalu, 
a z niego - do przeszklonego 
holu z szatniami. Położona obok 
sala kawiarniana została podzie
lona metalową żardinierą ozdo
bioną zielenią, przy wykorzysta
niu dwóch słupów, na dwa róż
ne wnętrza: „ogród zimowy” w 
części podwórza, o naturalnym 
górnym oświetleniu, ścianach z 
terrazytu i posadzce z terakoty, i 
drugą część sali, sztucznie o- 
świetloną, wyłożoną drewnem 
różanym i makassarem (gatunek 
drewna), tworzącą typowe za
mknięte wnętrze. Sąsiedni bar 
amerykański ogniskował całą 
nowoczesność kawiarni „Adria”. 
Charakteryzował się moderni
stycznymi, prostymi geome
trycznymi formami, oddziałują
cymi żółcią gumowej podłogi, 
szarościami marmuru i marblitu 
lady, srebrzystym połyskiem 
niklowanych instalacji baru i 
chromowanych stalowych mebli 
(wzorowanych na projektach z 
Bauhausu). Na dół, do sali dan
cingowej i baru „złotego” wiodły 
z holu obszerne i wygodne 
schody w trawertynowej klatce. 
W sali dancingowej, między słu
pami żelbetowymi, autorzy u- 
mieścili główny akcent - dan
cing, podkreślając go jasną li-
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>» cówką słupów i pogłębieniem 
miejsca do tańca. Właśnie tu, na 

c obrotowym parkiecie tanecz- 
nym, w 1933 r. legendarna Or- 

= donka śpiewała piosenkę Mi
łość ci wszystko wybaczy w fil
mie Szpieg w masce. Wokół u- 
mieszczono witryny, bar i bufet, 
dalej loże - otwarte i kryte. Ca
łości dopełniały boazerie z orze
cha i ciekawe efekty oświetle
niowe. Z dancingu kilka oświet
lonych stopni wiodło do baru 
„złotego” o złocistym blasku a- 
luminiowego sufitu, boazeriach 
z mahahaby (gatunek drewna), 
lustrach, pluszowych meblach i 
dywanie, oraz owalnej mosięż
nej ramie, okalającej dębową 
mozaikę miniaturowego dancin
gu.

O znakomite wnętrza „Adrii” - 
bodaj pierwszej w Polsce nowo
czesnej kawiarni o prawdziwie 
europejskim charakterze - zad
bały najlepsze firmy, np. po
sadzkę wykonało Powszechne 
Towarzystwo Parkietowe (War
szawa), meble - W. Nowako
wski (Poznań-Warszawa), mar
mury - firma Polskie Zakłady 
Obróbki Marmuru i Szkła (Kato- 
wice-Warszawa), a dekoracje 
kwiatowe - firma inż. S. Fuchsa 
(Warszawa).

W 1973 r. lokal „Adria” otwarto 
ponownie. Znajdują się w nim: 
kawiarnia i bar kawowy na par
terze (170 miejsc), restauracja w 
podziemiach (120 osób) i coc- 
tail-bar (26 miejsc). Gmach o

4.5. Fragment gmachu włoskiego to
warzystwa ubezpieczeń przy ul. Zło- 
tej.7 (4) i obecny widok budynku (5) 
(zdięcia: 1, 3, 5 - Antoni J. Kosesk

nadbudowanych dwóch kondy
gnacjach - zupełnie nie pasują
cych do całości - jest siedzibą 
Zarządu i Śródmiejskiego Od
działu Państwowego Zakładu U- 
bezpieczeń. Budynek pełni 
więc, tak jak dawniej, funkcję 
gastronomiczną i biurową.

Następnym obiektem Ebera jest 
funkcjonalistyczny dom wło
skiego towarzystwa ubezpie
czeń „Assicuraziont Generali 
Trieste” przy ul. Złotej 7, zbudo
wany w 1937 r., mieszczący po
pularne kino „Palladium". 
Wzniesiony na planie prostoką
ta, ma fasadę odznaczającą się 
prostotą, pozbawioną zupełnie 
ornamentów, operującą jasną 
barwą geometrycznych form po
szczególnych jej części i dużymi 
płaszczyznami szkła. Głównym 
architektonicznym akcentem 
budynku są umieszczone na osi 
w partii II—V piętra dwa wykusze 
o trójkątnym przekroju, z oknami 
stykającymi się na krawędzi pio
nowej. Ciekawym urozmaice
niem bryły obiektu są też dwa 
tarasy: V i VI piętra, ustawione 
uskokowo od lica domu i wzglę
dem siebie. Przez dwa lata 
przedwojennej działalności kino 
cieszyło się wielką popularnoś
cią (pomimo wysokich cen za 
bilety, np. na premiery - 5 zł). 
Seanse odbywały się nawet w 
czasie oblężenia Warszawy we 
wrześniu 1939 r. W okresie oku
pacji hitlerowskiej w grudniu 
1939 r. władze niemieckie uru
chomiły w pomieszczeniach 
kina „Palladium” pierwsze w 
Warszawie kino „nur fur Deuts
che” pod nazwą „Helgoland”. W 
czasie Powstania Warszawskie
go, od 13 sierpnia do początku 
września 1944 r. w„Palladium” 
wyświetlano kroniki Warszawa 
walczy. Podczas wojny gmach 
nie został zburzony, uległ jednak 
zdewastowaniu. Po 1945 r. od
nowiony i oddany powtórnie do 
użytku - mieści obecnie kino 
„Palladium", Klub Studentów 
UW „Hybrydy" i lokale mieszkal
ne.

Jak widać z powyższych przy
kładów, twórczość warsza
wskiego architekta Edwarda Za
chariasza Ebera ewoluowała w 
latach 1912-1937 od ciężkiego 
wczesnego modernizmu (ka
mienica przy ul. Nowogrodzkiej 
40) do realizacji czysto funkcjo- 
nalistycznych. Twierdzę, że dom 
z kinem „Palladium" jest przy
kładem obiektu na poziomie eu
ropejskiej architektury awangar
dowej, a jego autor w pełni za
sługuje na osobną, naukową 
monografię.

Antoni Jacek Koseski

Przebudowany...

Nie ma chyba warszawiaka, który nie znałby choć z widze
nia tego brązowego gmachu przy ul. Marszałkowskiej. 
Stoi w ruchliwym miejscu Śródmieścia, między Domami 
Towarowymi „Centrum” a „Sezamem”. Popularnie nazy
wany „Domem pod Sedesami” jest na pierwszy rzut oka 
typowym, banalnym biurowcem z epoki socrealizmu. 
Właściwie oprócz owych „sedesów” nie ma w nim nic cie
kawego. Nieliczni tylko wiedzą, że to powojenne pudło 
wchłonęło niezwykle piękny i imponujący obiekt, którego 
wystrój elewacji i przepych wnętrz zadziwiał współczes
nych. Był to reprezentacyjny gmach wielkiego, wszechro- 
syjskiego Towarzystwa Ubezpieczeń „Rossya” - potężnej 
i prężnie funkcjonującej instytucji asekuracyjnej, obejmu
jącej swym działaniem obszar całego cesarstwa. Fotogra
fia gmachu z początku naszego stulecia, kiedy to został 
wybudowany, porównana z jego dzisiejszym, siermiężnym 
wyglądem, wywołuje żal i zdziwienie.

„Strachnoje Obszcziestwo Rassija” 
było działającym na wielką skalę za
kładem ubezpieczeniowym. Prospe
rowało znakomicie, przynosząc cen
trali w Petersburgu pokaźne zyski. 
Już w kilka lat po rozpoczęciu dzia
łalności na ziemiach polskich główny 
reprezentant tej firmy w Polsce - 
Henryk Barylski - podsunął dyrekto
rowi generalnemu Robertowi Penlo- 
wi myśl budowy prestiżowego gma
chu w Warszawie. Sytuacja finanso
wa w pełni na to pozwalała, toteż w 
lutym 1897 r. poczyniono pierwsze 
kroki. Nadarzała się właśnie znako
mita okazja zakupu placu w Śród
mieściu, na terenach parcelowanego 
szpitala Dzieciątka Jezus. Na miejs
cu wyburzonych zabudowań szpita
lnych wytyczono nowe ulice. Pod 
przyszły gmach Towarzystwo zakupi
ło cztery działki o łącznej powierz
chni 3917 m2, oznaczone jako Mar
szałkowska 124, Moniuszki 9/11, No- 
wosienna 2a i 2b. Koszt zakupu wy
niósł niebagatelną kwotę ponad 300 
tys. rubli w srebrze. W tym samym 
czasie rozpisano wielki konkurs na 
projekt supernowoczesnego gma
chu dochodowego dla Towarzys
twa.
Na biurku komisji znalazło się kilka
naście projektów, z których jurorzy - 
wybitni architekci: Dziekoński, Ci
chocki, Benoit, Iwanow - wybrali 
cztery. Najlepszym okazał się zamysł 
spółki architektów: Ottona Gehliga i 
Piotra Brukalskiego. Druga nagroda 
przypadła Gustawowi Landauowi, 
zaś trzecią zdobył Józef Huss. Przyz
nano również wyróżnienie Dawidowi 
Lande.
Trudno dziś dociec, dlaczego nie 
zrealizowano wybranego projektu. 
Prawdopodobnie nie uwzględniał on 
wszystkich postulatów wysuniętych 
przez Towarzystwo. Całość prac po
wierzono niezwykle popularnemu i 
wziętemu architektowi - Władysła
wowi Marconiemu. Ten z kolei po
prosił do współpracy architekta Gro- 
chowicza. Marconi zmienił projekt 
Gehliga i Brukalskiego, dodając 
m.in. ryzalit środkowy od strony ul. 
Marszałkowskiej, zmieniając wygląd 

zakończenia czwartego piętra, wpro
wadzając inne rozwiązanie okien pię
tra pierwszego, a także nadając inny 
kształt kopułom w narożnikach. Wiz
ja Marconiego przedstawiała się nie
zwykle imponująco i co najważniej
sze - została w pełni zaakceptowana 
i urzeczywistniona.
16 czerwca 1898 r. ks. rektor Chełmi- 
cki poświęcił kamień węgielny, a fir
ma budowlana Mariana Zielińskiego 
z rozmachem przystąpiła do wzno
szenia murów. Ogromny gmach od
dano w stanie surowym w niespełna 
pół roku! Było to tempo wprost osza
łamiające. Nic więc dziwnego, że po
ziom wykonania robót murarskich, 
nad którymi czuwał majster Wąso
wicz i podmajstrzy Tomaszewski, 
bardzo chwalono. Podobnie ocenia
no prace ciesielskie, nadzorowane 
przez majstra Bauma. Jakość robót 
okazała się pierwszorzędna.
Cały rok 1899 trwało wykończanie 
budowli. Zakres tych prac był bardzo 
szeroki. Stolarkę, posadzki dębowe i 
fornirowane wykonała firma Tworko
wski i Towarzystwo Przemysłowo- 
Leśne. Ślusarstwo budowlane - fir
ma Siekierzyński, zaś ślusarstwo o- 
zdobne - firma Zieleziński. Krycie 
dachu blachą cynkową i ozdoby bla
charskie wykonał zakład Zweigbau- 
ma. Roboty zduńskie byty dziełem 
spółki Harczyka i Katza. Szyby i 
szkło dostarczyła wytwórnia Silber- 
berga. Zakład kamieniarski Gundela- 
cha przeprowadził roboty kamieniar
skie: balkony, kroksztyny, posadzki, 
balustrady tralkowe, sokoły, bazy ko
lumn itd. Bardzo staranne tynki i o- 
zdoby frontowe oraz stiuki „imitujące 
przepyszne marmury czerwone i zło
te" i wykwintne sztukaterie gmach 
zawdzięczał świetnej firmie Silewi- 
cza. Urządzenia elektryczne zamon
towała spółka „Elektryczność" pod 
kierunkiem inżynierów: Witkowskie
go i Hertza. Kanalizacje, centralne o- 
grzewanie, wodociąg i wentylację 
wykonała wytwórnia „Matecki i Obrę- 
bowicz". Instalacją telefonów zajęto 
się Towarzystwo „Bella”, zaś windy 
sprowadzono z fabryki Klausa Flohra 
z Berlina. Cokół i portal z ciemnozie-

10



lonego granitu gniewańskiego wyko
nano w łomnicach kamienia na Po
dolu, kierowanych przez inż. Konar
skiego. Kolumny granitowe pod ze
garem oraz figury „włościanina w ty
pie swojskim" i „robotnika jako re
prezentanta przemysłu krajowego", 
jak również gigantyczna postać ko
biety - elektryczności (ponad ośmio
metrowej wysokości rzeźba) były 
dziełem słynnego artysty Leopolda 
Wasilkowskiego. Krycie kopuł łup
kiem kamiennym przeprowadzili 
specjaliści z firmy „L. Pauli i S-ka".
Uroczyste otwarcie gmachu 1 stycz
nia 1900 r. zbiegło się z nadejściem 
nowego wieku. Ultranowoczesny bu
dynek otwierał nowy rozdział w his
torii architektury na naszych zie
miach. Szerokie zastosowanie naj
nowszych zdobyczy techniki i pre
kursorskie wykorzystanie stali i beto
nu zapoczątkowało wielkie zmiany w 
inżynierii budowlanej. Był to również 
triumf architektury eklektycznej w jej 
najbardziej szlachetnym i wysmako
wanym wydaniu. Monumentalna ska
la oraz elewacje sugerujące gmach 
użyteczności publicznej składały się 
na typowo wielkomiejski charakter o- 
biektu. Tego typu kamienic, o pom
patycznych bogatych w detal archi
tektoniczny elewacjach, szczególnie 
wiele powstawało w tym czasie w 
Wiedniu, Pradze. Budapeszcie, Berli
nie, miastach c.k.monarchii. Były 
symbolem prężności i bogactwa, wy
warły niezmiernie duży wpływ na wy
gląd ówczesnych miast europej
skich.
Za imponującą wielkością tej inwe
stycji przemawiają liczby. Ogólna ku
batura budynku wyniosła 77 003,5 

m3, wysokość od trotuaru do gzymsu 
.głównego - 25 m, oba podwórza 
miały 870 m2. Mieszkania pięciopo- 
kojowe obejmowały 216,5 m2 po
wierzchni każde. Byty też lokale sied- 
miopokojowe po 400 m2 (znajdowały 
się na drugim i trzecim piętrze). Biuro 
zajęło ponad 800 m2 powierzchni. U- 
mieszczono w nim potężny skarbiec 
grafitowo-stalowy z żelbetowym mu- 
rem, ograniczony z góry i dołu skle
pieniem betonowo-ołowianym. Na 
strychu mieściły się trzy wielkie pral
nie, suszarnia i magle. W podzie
miach ulokowano cztery kotły do 
centralnego ogrzewania oraz akumu
latory do wytwarzania elektryczności. 
W całym budynku postawiono 210 
pieców kaflowych, jako zabezpiecze
nie ogrzewania na wypadek awarii 
c.o. Na korytarzach zawieszono 1650 
lamp żarowych, na schodach - 30 
lamp żarowych wielkiej mocy, w a- 
partamentach - ponad 2500 żyran
doli. Ozdoby frontowe wykonano z 
najlepszego cementu marki „Wyso- 
kaja". Absolutną nowością było za
stosowanie ścian działowych z gi
psu, desek i sztab żelaznych. Zasto
sowano tuby akustyczne dla „służby 
jakoż i dla windziarza”. Koszt ogólny 
budynku wraz z urządzeniem za
mknął się gigantyczną sumą 1 191 
169 rubli srebrem.
Wysmakowany gmach Towarzystwa 
zapoczątkował serię monumenta
lnych budowli, jakie zyskała w tym 
czasie Warszawa. Wzniesiono „Za
chętę" (1900 r.), Politechnikę (1901), 
Filharmonię (1902), kościół Zbawi
ciela, hotel „Bristol”, gmach cyrku. 
Ulica Marszałkowska w rejonie sie
dziby Towarzystwa stała się prawdzi

wą wielkomiejską magistralą. Naj
bliżsi sąsiedzi gmachu Towarzystwa 
w tym czasie - to same warszawskie 
znakomitości: dom mody Bogusława 
Hersego, księgarnia Gebetnera i 
Wolfa, wykwintny salon futrzarski Ap- 
felbauma, dancing „Adria", wielka re
wia „Morskie Oko". Po pierwszej 
wojnie światowej zmieniła się sytua
cja gmachu. Nie było już Towarzys
twa Ubezpieczeń „Rossya". Cały bu
dynek zajęły mieszkania, biura 
mniejszych firm, sklepy. Marszałko
wska 124 - to przedwojenny adres 
eleganckiego magazynu futer A. 
Scholl i S-ka, składu porcelany firmy 
Ćmielów, popularnego baru „Pod 
Wiechą", wielkiego biura techniczne
go J.Zabokrzeckiego. Była tu też 
mała firma P.T.OIszewskich - „Mikro- 
chemia”; w piwnicy tego sklepu 
przechowano do wyzwolenia bez
cenne nagrania prezydenta Starzyń
skiego z września 1939 r.
Kres gmachu Towarzystwa „Rosja" 
w jego pierwotnym kształcie przy
niósł okres Powstania Warszawskie
go. Najbliższy teren był miejscem za
ciętych bombardowań. Obok wal
czono o „PAST-ę" i Pocztę Główną. 
17 września pocisk największego 
moździerza zniszczył Filharmonię. 
Kamienica Towarzystwa spłonęła, 
część murów frontowych uległa 
zniszczeniu. Od strony bocznych ulic 
budynek był tylko wypalony. Znisz
czenie objęło około 30% budowli. 
Zachował się w dużym stopniu wy
strój zewnętrzny. Do wysokości trze
ciego piętra budynek pozostał nie 
zniszczony.
W planie inwentaryzacyjnym znisz
czeń rejonu Marszałkowskiej z 1945 

r. można znaleźć wzmiankę określa
jącą stan budowli: „Cały obszar Mar
szałkowskiej od Królewskiej do Alej 
Jerozolimskich zburzony i wypalony 
całkowicie. Wśród tej pustynii ruin 
kilka domów ocalałych: gmach PKO 
na rogu Marszałkowskiej i Święto
krzyskiej, gmach Towarzystwa Rosja 
między Sienkiewicza a Moniuszki 
(...)" (J. Sigalin, Warszawa 1944- 
1980). Żaden z wymienionych w tym 
opisie budynków już nie istnieje - 
zostały wyburzone. W 1946 r. mury 
budynku Towarzystwa „Rosja" zo
stały rozebrane do wysokości dru
giego piętra. W latach 1947-1949 ar
chitekt Bohdan Lachert przebudował 
ocalałe części na siedzibę PKO. W 
wyniku tych zmian całkowicie zatarto 
dawny, „burźuazyjny" wygląd gma
chu, który nie pasował do nowej ul. 
Marszałkowskiej - ulicy pochodów i 
manifestacji klasy robotniczej. Zlikwi
dowano wszelkie elementy dawnego 
wystroju. Portal, kolumny i figury 
podtrzymujące balkon rozbito, prze
robiono ściany w gładkie płaszczyz
ny, zerwano gzymsy. Część frontowa 
została podniesiona o trzy piętra, 
skrzydła boczne o jedno. Przebudo
wano zaokrąglenia narożników, na 
miejscu dawnych filarów przebito 
okna, pozrywano balkony i co tylko 
jeszcze się dało. Dziś jedynie układ 
murów parteru od Marszałkowskiej i 
Moniuszki pokrywa się z dawnym 
kształtem budynku. Z wnętrz ocalał 
częściowo hol wejściowy od strony 
ul. Marszałkowskiej. Zwracają tu u- 
wagę marmurowe schody i piękne 
balustrady o niebanalnych liniach...

Tomasz Marcin Lerski



Parkowa waga

Park Ujazdowski zaprojektowany w stylu angielskim przez 
Franciszka Szaniora i udostępniony publiczności w dru
giej połowie 1896 r. szybko został zaakceptowany przez 
warszawiaków wszystkich generacji. Niewątpliwą atrakcję 
stanowiła waga osobowa, która pojawiła się w Parku w 
1912 r. i stoi tam do chwili obecnej.

Pochodzi ona z jednej z naj
większych i znanej z wysokiej 
jakości wyrobów fabryki wag za
łożonej w Lublinie w 1879 r. 
przez Wilhelma Hessa. Fabryka 
brata udział w większości du
żych i prestiżowych wystaw za
równo w kraju, jak i zagranicą. 
Na wystawę międzynarodową, 
która odbyła się w Paryżu w 
1905 r., fabryka Hessa zgłosiła 
m.in. wagę osobową. Jak można 
sądzić, wszystkie wyroby fabryki 
lubelskiej wyekspediowane do 
Paryża stanowiły produkcję za
kładu reprezentującą najnowsze 
osiągnięcia techniki.
Na wystawie w Paryżu zobaczył 
wagę i zainteresował się nią pe
wien generał austriacki, który po 
zakończonej ekspozycji zakupił 
ją w charakterze prezentu dla 
wielkiej śpiewaczki operetko
wej, zwanej popularnie słowi
kiem Warszawy, Wiktorii Kawe

ckiej. Ten ekscentryczny i dość 
ambarasujący z racji swoich pa
rametrów podarunek widać nie 
przypadt artystce do gustu; w 
1912 r. pozbyła się wagi, sprze
dając ją swojej znajomej Henry
ce Matusiakowej. Od tego czasu 
losy wagi splotły się nieroze
rwalnie z historią miasta, które
go mieszkańcom służyła, z prze
rwą na lata wojny, cierpliwie wa
żąc i mierząc kolejne pokolenia 
warszawiaków.

Waga została ustawiona przez 
H. Matusiakową, przypuszczal
nie po wykupieniu przez nią od
nośnej koncesji, w północnej 
części Parku w pobliżu bramy 
od ul. Pięknej. Jej pierwotna lo
kalizacja nie uległa zmianie i za
równo przez wszystkie minione' 
lata, jak i obecnie warszawiacy 
mogli i mogą oglądać w tym sa
mym miejscu zieloną budkę kry- 

jącą w swym wnętrzu wagę w 
postaci drewnianego fotela z je
sionu o ażurowym oparciu i wy
sokich poręczach oraz z metalo
wym podnóżkiem. Fotel połą
czony jest z mechanizmem wagi 
sprzężonym ze stemplem wybi
jającym na kartonikach datę po
miaru i wagę klienta.

Po raz pierwszy budka została 
wymieniona w okresie między
wojennym, prawdopodobnie w 
latach trzydziestych, zaś metalo
we części wagi w latach dwu
dziestych, gdy zmianie uległa 
jednostka wagi z funtów na kilo
gramy; wymiana dźwigni wagi 
dokonana została przez jedną z 
warszawskich fabryk wag - rów- 
nolatkę zakładów Hessa, zało
żoną przy ul. Chłodnej 14 przez 
A. Krzykowskiego. Również 
przed drugą wojną zainstalowa
no w budce oświetlenie pod
ciągnięte od latarni stojącej na
przeciw wagi.

Jeszcze przed wybuchem dru
giej wojny światowej p. Matusia- 
kowa scedowała obsługę wagi 
na swojego brata Edmunda 
Baumana. W latach okupacji 
waga była nadal czynna i dopie
ro wybuch Powstania Warsza
wskiego spowodował jej za
mknięcie. W czasie sierpnio
wych i wrześniowych walk 1944 
r. waga została przestrzelona. 
Po wojnie, gdy p. Matusiakowa 
zjawiła się w Parku Ujazdo
wskim, uszkodzona pociskiem 
waga stała w alejce parkowej, 
wyniesiona z budki przez sza

browników. Przed kradzieżą ura
tował ją miejscowy ogrodnik.

Dzięki energii p. Matusiakowej 
już w latach 1946-1947 stanęła 
nowa - trzecia w historii waga i 
wzorowana na pierwotnej budka 
z otwieranymi w czasie upałów 
bocznymi ścianami.

W 1964 r. umarta p. H. Matusia
kowa i waga przeszła na wyłącz
ną własność jej brata - Edwarda 
Baumana, który w 1974 r. od
przedał ją małżeństwu Józefie i 
Bolesławowi Bularskim. W 1979 
r. waga została odznaczona zło
tym medalem przez Fabrykę 
Wag w Lublinie, wywodzącą się 
z dziewiętnastowiecznej fabryki 
wag Wilhelma Hessa.

Przez pierwsze dziewięć lat 
wagę obsługiwała p. Józefa, zaś 
od 1983 r.-jej mąż, p. Bolesław, 
który - podobnie jak przed woj
ną ówcześni właściciele wagi - 
prowadzi jej konserwację we 
własnym zakresie. On również 
zabezpieczył oryginalne siedze
nie wagi, zastępując pierwotne 
skórzane pokrycie skajem.

Dziś waga w Parku Ujazdo
wskim stanowi jedyny w swoim 
rodzaju zabytek techniki, nie tyl
ko w skali warszawskiej, ale 
przypuszczalnie ogólnokrajo
wej. Co prawda w międzywojen
nej Warszawie miała waga swo
ją konkurentkę w pobliskim Par
ku Łazienkowskim, ale zlikwido
wano ją w dość krótkim czasie.

Ewa Wartalska

„Niebotyk” Leona Goldstanda
W centrum Warszawy u zbiegu pl. 
Dąbrowskiego i ul. Kredytowej 
wznosi się duża kamienica miesz
cząca w przyziemiu księgarnie pe
dagogiczne. Elewacje budowli po
zbawione dekoracji nie odznaczają 
się niczym szczególnym. Są one 
szare, jak w wielu innych budynkach 
warszawskich. Nie zawsze jednak 
tak było. Wzniesiona przed 1916 r. 
kamienica do ostatniej wojny nale
żała do największych i najbardziej 
luksusowych w mieście. O jej war
tości decydowały jednak nie rozmia
ry, lecz artystyczne walory elewacji 
oraz dekoracji wnętrz.

Budowlę wystawiono dla finansisty warszawskie
go oraz polityka odrodzonej Rzeczypospolitej 
Polskiej - Leona Feliksa Goldstanda (zob. „Spo
tkania z Zabytkami", nr 1,1989). W 1897 r. Gold- 
stand nabył dobra ziemskie Zaborów pod War
szawą, gdzie zgodnie z projektem spółki archi

tektonicznej „Franciszek Lilpop i Czesław Janko
wski" wzniósł luksusową rezydencję wiejską. W 
trzynaście lat później zakupił posesję położoną w 
sercu Warszawy u zbiegu ówczesnego pl. Zielo
nego (Dąbrowskiego) i ul. Erywańskiej (Kredyto
wej), oznaczoną numerem hipotecznym 1066c. 
Od strony placu posesja ta przylegała do rezy
dencji miejskiej jednego z najznakomitszych 
przedstawicieli wielkiej burżuazji warszawskiej - 
Karola Jana Szlenkiera.
Około 1910 r. na posesji Goldstanda zaczęto bu
dować nową kamienicę. W 1914 r. prace musiały 
być już dość zaawansowane, skoro budowa mia
ła połączenie telefoniczne. Projekt kamienicy wy
konany został przez Juliusza Heppena, zaś prace 
przy wznoszeniu gmachu prowadził wspólnik ar
chitekta - Józef Napoleon Czerwiński. Firma 
wzniosła na terenie Warszawy kilkadziesiąt wiel
komiejskich domów dochodowych. Cechowały 
je znaczne rozmiary. Heppen nadawał im neoba- 
rokowy lub neoklasycystyczny kostium architek
toniczny. Formy historyczne upraszczane były 
jednak w duchu wczesnego modernizmu. Świa
tłocieniowe elewacje falowały spłaszczonymi wy 
kuszami, wyłamanymi gzymsami i szczytami, peł
ne były półkolumn, pilastrów, balkonów. Do bar
dziej znanych budynków projektowanych i wznie
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Figury i krzyże
Piszęc o zabytkach Warszawy, nie można pominąć ele
mentów niezwykle istotnych w krajobrazie miasta, nadają
cych mu niepowtarzalność, ciepło, tworzących klimat. E- 
lementami tymi są niewielkich rozmiarów dzieła sztuki, a 
często i techniki, ustawione na placach, ulicach, w par
kach i ogrodach. To rzeźby, fontanny, studnie, pompy i 
zdroje uliczne, projektowane i wykonywane przez archite
któw i rzeźbiarzy, nierzadko o znanych nazwiskach. Do 
grupy tej należą także obiekty kultu - kapliczki, figury i 
krzyże przydrożne. Wszystkie wymienione obiekty ucho
dziły dotąd uwagi tych, którzy pisali różnego rodzaju prze
wodniki czy informatory o zabytkach stolicy. Chcąc wypeł
nić tę lukę, proponujemy cykl artykułów prezentujących 
tego rodzaju zabytki.

Na początek kilka przykładów ciekawych obiektów kultu. Pomińmy 
te najbardziej znane, wymienione nawet w ostatnio wydanych War
szawskich pomnikach W. Głębockiego (figura Matki Boskiej Passa 
wskiej i św, Jana Nepomucena z pl. Trzech Krzyży) i wyjdźmy poza 
dzielnicę śródmiejską.
Na dalekim Boernerowie spotkać można niezwykłej urody figurę 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Idąc ul. Westerplatte w kierunku zale
sionego pagórka spostrzegamy w zamknięciu perspektywy ulicy 
odlaną w brązie figurę ustawioną na wysokim, kamiennym cokole. 
Jest to bardzo oryginalne przedstawienie Madonny jako wiejskiej, 
hożej dziewczyny trzymającej nagie Dzieciątko. Matka Boska ubrana 
jest w długą suknię i płaszcz z płasko, rytmicznie i miękko spływa
jącymi fałdami. Ta typowa dla twórczości artystycznej okresu mię
dzywojennego figura łączy harmonijną płynność linii grupy „Rytm” z 
ludowym stylem „Polskiej Sztuki Stosowanej”.
Fundatorem figury był minister Poczt i Telegrafów Ignacy Boerner. 
Dzięki jego staraniom w latach 1932-1939 powstało miasto-ogród 
dla pracowników łączności. Rzeźbę zaprojektował, i prawdopodob
nie wykonał też model, architekt Jan Goliński. Niewiele o nim wiemy, 
jego twórczość nie została opracowana, nie figuruje on nawet w

sionych przez spółkę należały domy przy ulicach: 
Lwowskiej 13, Śniadeckich 10, Żelaznej 42, 
Chłodnej 20 i Oboźnej 11.
Imponująca rozmiarami kamienica Goldstanda, 
znacznie przerastająca wymienione budynki, wy
kończona została dopiero około 1916 r. Siedmio- 
piętrowy budynek wyrastał ponad okoliczną za
budowę, konkurując z drapaczem chmur Towa
rzystwa „Cedergren",
Budowla, czternastoosiowa od strony pl. Zielone
go i o zaokrąglonym narożniku od ul. Erywań-

1. Kamienica ok, 1916 r. - rzeczywiście niebo- 
tyk...
2. ...i po niebotyku (stan obecny) 

skiej, uzyskała eleganckie dekoracje zewnętrzne. 
Byty one utrzymane w duchu silnie zmodernizo
wanego klasycyzmu o wyraźnie francuskim od
cieniu. Elewacje ozdabiały kamienne dzbany, me
daliony, festony, niektóre podtrzymywane przez 
wyobrażenia łabędzi. W kluczach otworów witryn 
sklepowych znalazły się maski opiekuna handlu 
- Merkurego. Wertykalizm wysokie, kamienicy 
podkreślały pilastry oraz lizeny, opinając jej fasa
dę do wysokości pierwszego piętra. Ściany przy
ziemia, ozdobione masywnym boniowaniem w 
rustykę, wzorem innych kamienic warszawskich 
zostały przeprute wielkimi witrynami sklepowymi, 
ciągnącymi się od samego poziomu chodnika 
przez wysokość dwóch kondygnacji. Było to roz
wiązanie bardzo nowoczesne, charakterystyczne 
dla kamienicy wielkomiejskiej drugiego dziesię
ciolecia naszego wieku. Skrajne osie elewacji 
frontowych budowli ożywione zostały nieznacz
nymi, półkoliście zamkniętymi wykuszami.
Opracowany w duchu modernizmu detal, nawią
zujący do sztuki francuskiego klasycyzmu, ozdo
bił również wnętrza kamienicy, zwłaszcza głów
nych klatek schodowych. Budowla należała do 
najlepszych pod względem artystycznym warsza
wskich realizacji belle-epoque. Odznaczała się 
(podobnie jak pałac w Zaborowie) wytwornym 
kostiumem historycznym, nie oscylującym w 
stronę nadmiernego historyzmu, ani malownicze
go eklektyzmu. Swym stylem architektonicznym 
schlebiała gustom inwestorów.
Kamienica Goldstanda wyposażona została w 

najnowocześniejsze instalacje: oświetlenie elek
tryczne, kanalizację, centralne ogrzewanie, połą
czenia telefoniczne, windy. Dzięki niezwykle sta
rannemu wykończeniu, nasyceniu tymi instalacja
mi oraz położeniu w centrum handlowym miasta, 
w okresie międzywojennym kamienica przynosiła 
właścicielom ogromne dochody. W 1926 r. je, 
wartość osiągnęła astronomiczną sumę 
1 600 000 zł, znacznie przekraczającą szacunko
wą wartość należących do Goldstanda dóbr Za
borów, wraz z pałacem, folwarkiem i inwenta
rzem; w następnych latach wartość kamienicy 
wzrastała.
Ostatnie lata swego życia Leon Feliks Goldstand 
poświęcił działalności dyplomatycznej. Zmarł w 
1926 r. Po jego śmierci kamienica przeszła na 
własność żony, która niebawem weszła w pono
wny związek małżeński z hr. Tarnowskim. W rę
kach Zofii Tarnowskiej kamienica pozostawała do 
zakończenia drugie, wojny światowej.
W latach 1918-1931 część pomieszczeń budyn
ku wynajęło Ministerstwo Robót Publicznych. W 
przyziemiu, w narożnym lokalu mieszczącym dziś 
księgarnię egzystowała filia kawiarni „Ziemiań
skiej” - „Duża Ziemiańska”, zaś w podziemiach w 
drugiej połowie lat trzydziestych zaprojektowano 
w „stylu amerykańskim” dancing „Kakadu".
W czasie wojny budynek uległ wypaleniu. Mocne 
mury zachowały się wraz z nie uszkodzoną nieo
mal dekoracją. Jednak w latach 1946 -1947 obni
żono go o trzy kondygnacje, zmieniono układ ot
worów okiennych, redukując w każdym z bocz-
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racji rzeźbiarskich: wraz z Janiną Broniewską wykonał płaskorzeźby 
w Państwowym Banku Rolnym przy ul. Nowogrodzkiej, jest też auto
rem nagrobka Kazimierza Rettingera na Powązkach. Boernerowska 
rzeźba odlana została w Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej w Pa
bianicach w 1932 r. Warto dodać, że figury świętych odlewane w 
brązie i stojące na wolnym powietrzu stanowią dużą rzadkość na 
terenie Warszawy.

Kilka lat temu uporządkowano klin między ulicami Żytnią i Wolność. 
Wycięto tam zarośla i zrobiono wysepkę pomiędzy jezdniami. Na 
samym krańcu klina wycięto też stare topole otaczające żelazny 
krzyż, który podmurowano, odnowiono jego cokół, otoczono go no
wym metalowym płotkiem i ozdobiono rabatą kwiatową. Skromny to 
krzyż, bez inskrypcji i daty, ale z ciekawą historią, sięgającą blisko 
200 lat w dzieje miasta.

Pierwszy krzyż stanął w tym miejscu na wspólnej mogile żołnierzy 
polskich i rosyjskich poległych w 1794 r. w walkach Insurekcji Koś
ciuszkowskiej. Byt to drewniany krzyż z figurą Chrystusa i obrazkiem 
Matki Boskiej, otoczony płotkiem z drewnianych sztachet i topolami. 
W wigilię święta narodzenia NMPanny bractwo z sąsiedniego koś
cioła karmelitanek na Lesznie iluminowało krzyż i śpiewało pod nim 
nabożne pieśni. Stał się on też miejscem zabobonnych obrządków. 
Jak pisze ks. Kurowski, „tu często widzieć można bieliznę małych 
dziatek krzyż opasującą. Mniemanie jest między ludem, że dzieci 
chore na konwulsje przez ten sposób mogą być uleczone albo też 
zmarłe bez chrztu tu dług pierworodny wypłacają. Mniemanie pier
wsze nie tylko między ludnością chrześcijańską ale nadto między 
Starozakonnymi się utrzymuje."

Prawdopodobnie w drugiej połowie XIX w. staraniem okolicznych 
mieszkańców i wspomnianego bractwa z kościoła na Lesznie drew
niany krzyż zastąpiono żelaznym, ustawionym na kamiennym cokole 
- tym, który stoi tu do dziś.

Niemalże w każdej bramie i podwórzu przedwojennych kamienic 
stoi kapliczka lub figura NMPanny. Stawiali je mieszkańcy domów 
podczas okupacji, a zwłaszcza trudnych dni Powstania Warsza
wskiego. Niosły nadzieję przetrwania. Wiele zginęło w gruzach ka
mienic, ale wiele ocalało. Te święte obrazki w przeszklonych gablo
tkach, metalowe lub gipsowe figurki w kapliczkach i na cokołach, 
udekorowane sztucznymi kwiatami, lampkami, świecidełkami, są do 
dziś pod opieką najstarszych, pamiętających tamte lata mieszkań
ców. Wśród tych pozbawionych na ogół wartości artystycznych 

1. Krzyż przy ul. Żytniej
2. Figura Matki Boskiej na podwórzu 
domu przy ul. Mickiewicza 27

(zdjęcia: Ewa Pustoła-Kozłowska)

obiektów zdarzają się prace oryginalne, autorskie, wykonane przez 
mieszkańca-plastyka. Do takich zaliczyć można ciekawą figurę Matki 
Boskiej stojącą na podwórzu dużego domu przy ul. Mickiewicza 27. 
Wykonana prawdopodobnie z gipsu czy cementu przykuwa uwagę 
spokojną, skromną formą, a przede wszystkim smutnym i zatroska
nym wyrazem twarzy Madonny. Kto jest autorem tej rzeźby, kiedy i w 
jakich okolicznościach została ustawiona? Być może ktoś z Czytel
ników znający historię tej figury będzie mógł odpowiedzieć na te 
pytania. Prosimy o pomoc w odtwarzaniu dziejów tych niezbyt może 
ważnych, ale jakże długo potrafiących przetrwać, niemych świadków 
historii naszych ulic i domów.

Ewa Pustoła-Kozłowska

nych ryzalitów jedną oś. W ten sposób na każ
dym piętrze zamiast trzech okien znajdują się 
obecnie po dwa otwory. Przebudowano również 
pomieszczenia parteru, zmieniając wykrój otwo
rów witryn sklepowych. Jednocześnie pozbawio
no elewacje wystroju architektonicznego, jak pi-

3. Przebudowany narożnik
(zdjęcia: 2, 3 - Jerzy S. Majewski)

sał Ludwik Grzeniewski: „bezlitośnie - ogrom
nym wysiłkiem pracy ludzkiej i kosztów - przero
biono jedną z najbardziej charakterystycznych 
dla epoki fasad na gładką, pseudonowoczesną". 
Wytworne elewacje utraciły wyraz architektonicz
ny, niczym nie wyróżniając się z masy byle jakiej 
zabudowy Śródmieścia Warszawy.
Być może z chwilą, gdy przywrócona zostanie 
ranga parceli miejskiej, kamienice zaś przestaną 
być bezpańskie, nadarzy się okazja odtworzenia 
pierwotnego wyglądu budowli. Właściciel budyn

ku - Państwowe Wydawnictwa Pedagogiczne i 
Szkolne - przywracając trzy kondygnacje zyska 
nowe pomieszczenia, które przeznaczone do wy
najęcia przyniosą dodatkowe dochody. Jedno
cześnie rekonstrukcja elewacji budynku przyczy
ni się do ożywienia architektonicznego oblicza 
placu.

Dokonując nadbudowy należy jednak zmienić 
wygląd ścian szczytowych budynku. W okresie 
międzywojennym, ceglane, nie otynkowane ścia
ny szpeciły budowlę. Wynikało to jednak z ów
czesnych przepisów budowlanych określających 
prawa właścicieli poszczególnych posesji. Jeden 
z tych przepisów uniemożliwiał praktycznie 'u- 
mieszczenie otworów okiennych w ścianach 
szczytowych, gdyż właściciel sąsiedniej działki 
mógł je zasłonić ścianą wzniesionej przez siebie 
kamienicy. Ściany szczytowe otrzymywały zatem 
opracowanie architektoniczne jedynie w wyjątko
wych wypadkach, zazwyczaj wówczas gdy właś
ciciel sąsiedniej posesji zrzekał się „prawa do 
światła”, nie mogąc wznosić budowli poza pew
ną, ściśle określoną wysokość. Obecnie możliwe 
byłoby nadanie ścianom szczytowym nadbudo
wywanych kondygnacji opracowania architekto
nicznego oraz przebicie ich otworami okiennymi. 
Przywrócony do stanu dawnej świetności gmach 
z szarego, pozbawionego wyrazu przeobraziłby 
się w jedną z piękniejszych budowli w Warsza
wie.

Jerzy S. Majewski



Jak przyczyniłem się 
do utraty zabytku
Dobrymi chęciami, jak wiadomo, 
piekło brukowane. Chęć zwrócenia 
uwagi na zapomniany zabytek może 
oznaczać jego koniec. Tak zdarzyło 
się z tzw. odbojem, czyli osłoną dol
nego naroża bramy przed kotami po
jazdów. Jeden z najstarszych w War
szawie tkwił spokojnie przy bramie 
wjazdowej kamienicy nr 21 przy ul. 
Nowomiejskiej od Podwala. Mijałem 
go wielokrotnie w drodze do Ośrod
ka Dokumentacji Zabytków przy ul. 
Brzozowej. Uderzony nietypowym 
wyglądem odboju, bez trudu rozpo
znałem tylec żeliwnego działa z oko
ło 1800 r. Przykładów takiego wyko
rzystania starych dział było kiedyś 
więcej (np. w bramie pałacu Karasia, 
nie istniejącego dziś).
Na początku 1983 r. o odbojach, jako 
elementach małej architektury, pisał 
w „Spotkaniach z Zabytkami" Ta
deusz Polak. Wśród różnych typów 
uzwględnił on także omawiany tu eg
zemplarz, nie rozpoznał jednak jego 
pierwotnego przeznaczenia. Nieste
ty, nie ukazał się złożony w tym sa
mym roku w redakcji „Spotkań z Za
bytkami" mój komunikat nawiązujący 
do artykułu T. Polaka, natomiast za 
sprawą red. J. Smoczyńskiego krót
ką notatkę na ten temat zamieścił 
„Kurier Polski" w numerze z 12 maja 
1983 r.
Postulując tamże bliższe zbadanie i 
ewentualnie konserwację zabytku, 
nigdy nie przypuszczałem, że stanę 
się mimowolnym sprawcą jego utra-

(fot. Tadeusz Polak) 
ty. Już bowiem w ciągu tygodnia od 
ukazania się owej wzmianki w „Ku
rierze Polskim" po dziale-odboju po
została tylko kupka żółtego piasku, 
którym zasypano otwór powstały po 
wyjęciu odboju. O jego zniknięciu nic 
nie wiedział konserwator, nie dotarła 
też żadna wiadomość do Muzeum 
Wojska Polskiego czy władz miej
skich. Ponieważ był to rok 1983 u- 
znałem, że natarczywość w poszuki-' 
waniu zaginionego działa nie jest 
wskazana. I do tej pory nie wiadomo, 
kto i dokąd wywiózł warszawską pa
miątkę.

Jerzy Gołos

Najstarsza

Ta chałupa może być uznana za naj
starszy wiejski drewniany obiekt w 
Warszawie. Jest jakby żywcem prze
niesiona z mazowieckiej, zagubionej 
gdzieś wśród pól i plączących 
wierzb wioski. Zbudowana została 
jednak tutaj, we wsi Jemielin—Imielin 
(wzmiankowanej w 1430 r.), w pobli
żu drogi do Piaseczna, czyli mniej 
więcej dzisiejszej ul. Puławskiej, w 
drugiej połowie XIX w. Nazwa Imielin 
przeniesiona została na Ursynów, 
gdzie oznacza jedno z zachodnich o- 
siedli ursynowskich, zaś z dawnego 
Jemielina pozostały pola i zagrody 
wzdłuż ul. Bekasów - dawnej drogi 
wiejskiej. Tu właśnie, pod numerem 
61 stoi drewniana chałupa kryta sło
mianą strzechą. Wewnątrz znajduje 
się sień, z niej wejście do dwóch izb 
mieszkalnych po jednej stronie, po 
drugiej zaś do kuchni i spiżarni; jest 

to typowy przykład drewnianego bu
downictwa mazowiecko-podlaskie- 
go.
Niestety, ten najstarszy warszawski 
obiekt powoli zapada się w ziemię, 
ma już załamany dach, widoczne są 
spróchniałe belki ścian. W chałupie 
mieszka Stefan Walendzik - praw
nuk jej budowniczego Karola Przyby
ły. Gospodarz jest wiekowy i nie stać 
go na remont własnego domu. Przy
pominamy stołecznej służbie konse
rwatorskiej - imielińska chałupa wpi
sana jest do rejestru zabytków, z 
czego wynika pełna jej ochrona i po
moc w remoncie. Czy stale trzeba 
przypominać, ile już zabytków straci
ła Warszawa w czasie wojny i po jej 
zakończeniu? Na najstarszą w mieś
cie fundusze muszą się znaleźć!!!

(k)

Wędrująca 
fontanna
10 lipca 1867 r. na Krakowskim Przedmieściu, w 
środku skweru powstałego cztery lata wcześniej 
przy poszerzaniu ulicy, na wprost Dziekanki, sta
nęła fontanna. Zaprojektowali ją architekt Józef 
Orłowski i hydrotechnik Alfons Grotowski. Wyso
ka na prawie sześć metrów, przedstawiała odlane 
z żeliwa rzeźby chłopców - rybaków, wieńczące 
betonowy basen. Autorem rzeźb był architekt 
Leonard Marconi, odlał je w zakładach przemy
słowych Lilpopa i Raua budowniczy warsza
wskiego ratusza - Wiktor Lipko. Młodzi rybacy 
trzymali w rękach sieci, rybę, wiosło i trójząb. Nad 
chłopcami wznosiła się patera; biło z niej sześć 
strumieni, tworzących wodną kopułę.

Efektowna jak na owe czasy budowla nie zdobiła 
warszawskiej ulicy zbyt długo. W 1897 r. została 
rozebrana w związku z budową pomnika Adama 
Mickiewicza. Statua wieszcza stanęła na Krako
wskim Przedmieściu 24 grudnia 1898 r„ fontanna 
trafiła zaś do składu miejskiego. Na jej dawnym 
miejscu powstał pokryty żwirem placyk, na któ
rym 29 października 1922 r. ustawiono obelisk 
„Wdzięczności Ameryce” dłuta artysty rzeźbiarza 
Xawerego Dunikowskiego. Wykonany z nietrwa
łego czerwonego piaskowca, poddawany wielu 
remontom, obelisk został wreszcie rozebrany w 
latach trzydziestych.

W 1908 r. wydobyto fontannę z magazynu miej
skiego - stanęła w południowej części dawnego 
pl. Bankowego, na osi ul. Elektoralnej. Przeważ
nie nieczynna, przetrwała tu wrzesień 1939 r. i 
Powstanie Warszawskie, w czasie którego zosta
ła mocno uszkodzona.
We wrześniu 1947 r. przeprowadzano linię tram
wajową od pl. Bankowego przez ul. Rymarską i 
tereny getta, aż do wiaduktu żoliborskiego. Ko

nieczna stała się więc rozbiórka stojącej na trasie 
fontanny. Ważniejszym powodem demontażu 
wodotrysku był jednak projekt wybudowania w 
tym miejscu pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, 
późniejszego patrona pl. Bankowego. Żeliwne 
części fontanny zostały więc rozmontowane i u- 
sunięte z placu, a betonową podstawę wysadzo
no w powietrze 13 września 1947 r. Rozebrane 
fragmenty wodotrysku oddano do remontu do 
warsztatów Warszawskich Wodociągów.

Wraz z projektem budowy pomnika Dzierżyńskie
go opracowany został plan przebudowy całego 
jego otoczenia. Przed pałacem Mostowskich, 
między kinem „Muranów” i ul. Nowotki zaprojek
towano niewielki skwer, który należało czymś o- 
zdobić... 22 lipca 1951 r„ równocześnie z odsło
nięciem pomnika Dzierżyńskiego, na wniosek ar
chitekta Zygmunta Stępińskiego, który od lat bez
skutecznie domagał się powrotu fontanny na 
warszawskie ulice, na tym właśnie skwerze zain
stalowano wodotrysk. Odnowione, pomalowane 
na seledynowo rzeźby ustawiono na basenie z 
szarego piaskowca. Fontanna stoi tu do dziś - 
niestety, nieczynna i mało widoczna.
Wokół wodotrysku narosła legenda, zgodnie z 
którą kres wędrówce fontanny położy dopiero 
dotarcie jej na... Powązki.

Warto byłoby temu zapobiec, nie dopuścić do 
dalszego przesuwania fontanny, wyeksponować 
jej świetność i piękno. Może by przywrócić ją 
Krakowskiemu Przedmieściu i Traktowi Króle
wskiemu? Wszak godna jest chyba, aby zakoń
czyć swoją tułaczkę.

Ewa A. Kamińska
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Raporty z dzielnic

Martyrologia słupa
Ponad trzy lata temu na pl. Unii Lubelskiej 
runąt zabytkowy, żelazny stup ogłoszenio
wy, jedyny tego typu obiekt zachowany w 
Warszawie. Od tamtego czasu słuch o nim 
zaginął. Miał być starannie odnowiony 
przez jakąś spółdzielnię, miał wyglądać jak 
nowy i stanąć niedługo w tym samym 
miejscu... Ale nie stanął i właściwie nie wia
domo było, gdzie się w ogóle podział. Znie
cierpliwieni oczekiwaniem na powrót słupa 
postanowiliśmy przeprowadzić drobiazgo
we śledztwo. A oto wyniki.
Słup zawalił się 27 czerwca 1988 r. Tego 
samego dnia został przewieziony do ma
gazynów WAREXPO i starannie zabezpie
czony (WAREXPO zajmuje się plakatowa
niem miasta i dlatego słup trafił do nich). 
Jak powiedział dyrektor WAREXPO p. Rut
kowski, przedsiębiorstwo kilkakrotnie dek
larowało chęć wyremontowania stupa i 
jego ponownego ustawienia. Proponowa
no zastąpienie żelaznego „walca” stupa 
(całkowicie już wtedy skorodowanego) no
wym, betonowym o tej samej średnicy i 

nałożenie na to uprzednio wyremontowa
nego, ozdobnego daszka. Urząd Konse
rwatorski nie wyraził jednak zgody (!?). WA
REXPO wystąpiło z propozycją odtworze
nia trzonu słupa z walcowanej blachy, łą
czonego nitami tak, jak w oryginale, ale 
również i to rozwiązanie nie zostało przyję
te. Decyzją inż. Feliksa Ptaszyńskiego - 
ówczesnego stołecznego konserwatora 
zabytków - szczątki słupa przekazano w 
1989 r. do PKZ (Zakład Metaloplastyki i 
Ślusarnia Artystyczna przy ul. Wóycickiego 
15 na Młocinach), gdzie słup miał zostać 
wyremontowany. Od 1989 r. Urząd Konse
rwatorski nie przyznał jednak PKZ-tom pie
niędzy na renowację słupa. W ubiegłym 
roku koszt naprawy wyniósłby około 30 
min zł - powiedział nam kierownik pracow
ni przy ul. Wóycickiego, p. Krzysztof Mi
chalski - w tym roku suma wzrosła ponad 
dwukrotnie.
Jak dotychczas, funduszy na remont nie 
ma. PKZ-ty mogą w krótkim czasie odtwo
rzyć walec, zrekonstruować brakujące - bo

To zdjęcie pokazuje słup ogłoszeniowy na pl. Unii 
na kilka dni przed zawaleniem w 1988 r. Dziś bra
kuje go w tym właśnie miejscu...

już ukradzione - detale daszka i ustawić 
stup na pl. Unii, gdy tylko znajdą się pienią
dze.
Tak więc słup jest, nie zginął, nie poszedł 
na złom, leży sobie pod gołym niebem na 
Młocinach i czeka na lepsze czasy. A może 
znajdzie się jakiś inwestor, który mógłby 
sfinansować odbudowę stupa? Byłaby to 
dla sponsora świetna reklama, a na pl. Unii 
przestałoby nam wreszcie czegoś brako- 
wać Tomasz M. Lerski

Hej! Polonia, Polonia! Warszawski sport

Na piłkarskie mecze Polonii chodziło się i chodzi 
na stadion przy ul. Konwiktorskiej z entuzjazmem 
- gdy jest szansa na poprawienie lokaty w pier
wszej, drugiej czy trzeciej lidze, wraca się zaś 
przysięgając sobie, że więcej nasza noga nie 
przekroczy bramy stadionu. Taka huśtawka na
strojów - to cecha tego najstarszego warsza
wskiego klubu od ponad 70 lat, kiedy w 1921 r. 
rozegrane zostały pierwsze rozgrywki o mistrzos
two Polski w piłce nożnej. Polonia powstała 
wcześniej: przyjmuje się maj 1912 r. za datę u- 
tworzenia klubu z połączenia drużyn piłkarskich 
ze szkół: Zgromadzenia Kupców, Konopczyń
skiego, Ziemi Mazowieckiej, Chrzanowskiego i 
Wawelberga.
Te szkolne drużyny, z których utworzono Polonię 
graty ze sobą znacznie wcześniej. Pierwszy udo
kumentowany mecz piłkarski w Warszawie roze
grany został w 1907 r. w Ogrodzie Saskim na 
boisku o długości około 30 m (sic!) (był to dzie
cięcy ogródek Raua z około 1900 r.) pomiędzy 
drużynami szkoły im. gen. Chrzanowskiego i 
szkoły Ziemi Mazowieckiej; wygrały „chrzany" 
2:1. W tym samym roku powstało Warszawskie 
Koto Sportowe organizujące sportowe życie w 
stolicy Królestwa Kongresowego, przede wszyst
kim na terenie parku Agrykola (konkursy hippicz-

Rok 1946 - Polonia jest pierwsza w pierwszych 
po wojnie mistrzostwach Polski; Edward Atasze- 
wski - znany karykaturzysta i także piłkarz Polonii 
- narysował Syrenkę wręczającą kwiaty Henryko
wi Boruczowi (bramkarz) i Władysławowi Szcze
paniakowi (słynny obrońca jeszcze sprzed woj
ny) 

ne). Przy WKS zorganizowano Sekcję Gier Ru
chowych i do niej zapisywały się uczniowskie 
drużyny. Bankier Leon Goldstand (zob. artykuł 
„Niebotyk" Leona Goldstanda) ufundował puchar 
przechodni dla najlepszej drużyny, zaś hrabia Ra
czyński - stypendium dla najlepszego gracza. 
Dzięki takim zachętom od 1911 r. odbywały się 
regularne rozgrywki piłkarskie, a szkolne drużyny 
miały swoje nazwy, np. Korona, Stella, Merkury. 
Połączenie właśnie tych trzech drużyn zapropo
nował Wacław Denhoff-Czarnocki - kapitan ze

społu Korony. On też wymyślił dla nowej drużyny 
nazwę o brzmieniu bardzo patriotycznym i czar
no-białe barwy klubowe. Wacław Denhoff-Czar
nocki - uznany założycielem Polonii - był jej pier
wszym kapitanem na boisku. 8 października f915 
r. w lokalu przy ul. Zgoda 12, z inicjatywy Tadeu
sza Gebethnera - ze słynnego warszawskiego 
rodu księgarzy, wydawców i... piłkarzy Polonii - 
klub został oficjalnie ukonstytuowany.
W 1928 r. - drugim roku istnienia polskiej ligi pił
karskiej - otwarte zostało boisko Polonii przy ul. 
Konwiktorskiej. Nie był to jeszcze stadion, ale 
„Przegląd Sportowy" notował wówczas: po 
twardych klepiskach boisk warszawskich, ziele
niąc się gęstą runią teren walki przedstawiat kon
trast, bijąc wprost w oczy."(inauguracyjny mecz 
ligowy: Polonia - Wisła Kraków 2:7). Dla widzów 
były wtedy tylko miejsca stojące na koronie wału 
ziemnego, stanowiącego część umocnień pobli
skiego fortu. Stopniowo przybywało tam ławek, 
lecz obecną formę stadion zyskał dopiero w 1950 
r. (inauguracyjny mecz ligowy: Polonia - Legia 
Warszawa 2:1).

Ku pokrzepieniu kibiców i piłkarzy drugoligowej, 
osiemdziesięcioletniej dziś Polonii warto było 
przypomnieć garść tradycji, a na zakończenie 
także jedną zwrotkę klubowego hymnu z 1917 
r.:

„WEuropie sławę wyrobioną mamy
Bo czy Lodź czy Kraków, każdym radę damy:
Toteż drodzy moi 
Każdy się nas boi 
Hej! Polonia, Polonia!"


