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KOMENTARZ

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy! W każdym numerze zachęcamy 
Was do prenumerowania „Spotkań z Zabytkami”, 
przede wszystkim w Zakładzie Kolportażu SUNRISE 
- obecnie wszystkie zobowiązania tego zakładu prze
jęła firma AMOS - podkreślając, że jest to najpew
niejsza droga regularnego otrzymywania naszego mie
sięcznika. Do obecnego apelu skłoniły nas niepokoją
ce zjawiska dziejące się z pierwszymi tegorocznymi 
numerami, np. z numerem styczniowym. Zapotrzebo
wanie na ten numer było bardzo duże, chyba większe 
niż nakład, tymczasem wiemy z różnych stron kraju, 
że w kioskach prawie go nie było. Dotyczy to szcze
gólnie Warszawy, gdzie - ze względu na dodatek 
„Spotkania z Warszawą” - skierowaliśmy największą 
liczbę egzemplarzy i gdzie w ciągu następnych dni nie 
można było dostać pisma w kioskach (sami próbowa
liśmy w różnych dzielnicach miasta!) i skąd prawie 
połowa egzemplarzy... wróciła do redakcji; do dzisiaj 
jest to numer najbardziej przez Czytelników poszuki
wany. Wszystko to przekroczyło nasze możliwości ro
zumienia tego „zjawiska” i stąd nasz kolejny apel: 
DOKONUJCIE WPŁAT NA PRENUMERATĘ (wa
runki na s. 40), CENY NIE ZMIENIAMY!!!

UWAGA!!!
Zabawa za 1, 2, 3 miliony złotych

Naszym stałym Czytelnikom chcemy sprawić 
niespodziankę. Drukujemy na str. 4 kupon, który 
może przynieść 1 000 000 złotych. Taka właśnie 
kwota jest w zasięgu każdego, kto wytnie kupon, 
naklei na kartce pocztowej lub widokówce i przę
śle na adres naszej redakcji: „Spotkania z Zabyt
kami”, 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11. Mi
lion złotych rozlosujemy pomiędzy wszystkich, 
którzy nadeślą kartki z kuponem nr 1 do 10 sierp
nia br. Nazwisko szczęśliwca opublikujemy na ła
mach „Spotkań z Zabytkami”.

Kto zechce poczekać na większe szczęście, 
niech powstrzyma się od wysyłki. W następnym 
numerze naszego miesięcznika opublikujemy bo
wiem kupon nr 2. Kto wówczas prześle do nas 
kartkę z dwoma kuponami, ten weźmie udział w 
losowaniu nagrody wartości 2 000 000 złotych.

Kto jednak wykaże najwięcej cierpliwości i 
prześle 3 kupony (trzeci kupon opublikujemy we 
wrześniowym numerze „Spotkań”), ten weźmie u- 
dział w losowaniu nagrody w wysokości 3 000 000 
złotych.

A więc zaczynamy zabawę. Powodzenia!

Dawno nie czytałem w „Spotkaniach z Zabytkami” o 
kopalni soli w Wieliczce. Tymczasem szybkimi krokami 
zbliża się do niej dramat. Wpisana w 1978 r. na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO, jest rzeczywiście unikatem w skali całego 
świata: ponad 2000 komór, 200 korytarzy, około 7,5 mi
liona m2 powierzchni wnętrz, wykute w soli wspaniale 
sale, kaplice z rzeźbami, 700 lat eksploatacji i polskiej 
tradycji przemysłowej.

Na zabezpieczenie zabytkowych wyrobisk potrzeba 
150 miliardów zł. Tych pieniędzy nie ma i najpewniej nie 
będzie, tymczasem olbrzymi nacisk solnego górotworu 
na wyrobiska i coraz liczniejsze wycieki wód kopalnia
nych - nie czekają na poprawę stanu budżetu państwa. 
Nie ma pieniędzy na bieżące zabezpieczanie kopalni 
(np. podsadzanie piaskiem wyrobisk leżących przy za
bytkowej części kopalni), nie ma ich także na eksploata
cję nowych zasobów (obecne kończą się).

W1991 r. kopalnię zwiedziło 490 tysięcy osób, co dało 
9 miliardów zł, a w tym samym czasie koszt zabezpie
czenia wyrobisk wyniósł 39 miliardów! Kopalnia trakto
wana jest jak każde normalne produkcyjne przedsię-

Nacisk górotworu powoduje trzaskanie belek stropowych w kory
tarzach i komorach

(fot. Andrzej Gaczot)

biorstwo ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami 
finansowymi. W kraju mamy kilka takich obiektów, któ
re są przede wszystkim dobrami kultury, naszym kultu
ralnym dziedzictwem, a dopiero potem zakładami pro
dukcyjnymi. Kopalnia w Wieliczce już od dawna powin
na mieć specjalne uprawnienia uwzględniające jej war
tość zabytkową i funkcje muzealno-turystyczne. Wtedy 
pieniądze na „produkcyjne” podatki mogłaby przezna
czać na ratowanie wyrobisk. Tylko z takim specjalnym 
statusem może przetrwać obecny kryzys budżetowy.

P.S. Gwałtowny wyciek wody (300 litrów na minutę) 
nastąpi! w kwietniu. Akcja ratunkowa trwa, każdy jej 
dzień kosztuje około 500 milionów zł, co stanowi o- 
gromne obciążenie dla kopalni. Zagrożenie całego o- 
biektu wystąpi, jeśli zabraknie pieniędzy...





P
iękno renesansowej architektury w 
sposób szokujący kontrastowało z ów
czesnym sposobem użytkowania zam
ku. Komnaty pierwszego piętra wypeł
nione były po parapety okienne zbożem, na 

krużgankach parteru i na pierwszym piętrze sto
sy worów ze zbożem obciążały sklepienia kruż
ganków, które w wielu miejscach popękały, kil
ka jońskich kapiteli kolumnady parterowej dzie
dzińca arkadowego było pękniętych na pół, pęk
nięcia widoczne były też na kilku kolumnach 
parteru, wyłamane parapety krużgankowe wraz 
z tralkami na piętrze i na balustradach klatki 
schodowej. Pomieszczenia piwniczne wypełnio
ne były ziemniakami i burakami, a w suterenie 
baszty południowo-zachodniej znajdował się 
skład paliw miejscowej spółdzielni produkcyj
nej. W arkadach pod Galerią Tylmanowską u- 
rządzono magazyn siana i słomy. Otaczający za
mek teren był kompletnie zdewastowanym i ot
wartym na wszystkie strony wygonem, rozjeż
dżonym przez traktory garażujące w budynku 
dawnej stajni.

Profesor Majewski wspomina

W komnatach traktu północnego, na wysokości 
parteru, ulokowana była jednostka wojskowa 
pilnująca drewnianego mostu na Wiśle pod Ba
ranowem. W momencie naszego wejścia na re
nesansowy dziedziniec arkadowy kilku żołnie
rzy tej jednostki grało w piłkę nożną. Na wyso
kim parterze w trakcie wschodnim dwie komna
ty zajmował na mieszkanie dozorca zamku Jan 
Szal z rodziną, który jeszcze przed wojną tu pra
cował i był' oddany zamkowi całą duszą, chro
niąc go w miarę swoich możliwości przed dewa
stacją.

Spotkanie 
z Baranowem

Moje pierwsze spotkanie 
z zamkiem w Baranowie 

miało miejsce 
w czasie objazdu zabytków 

Polski centralnej, 
który przeprowadziliśmy 

wspólnie z prof. 
Jerzym Szabłowskim 

latem 1953 r. 

Taki stan zamku w kilka lat po drugiej wojnie 
budził najwyższy niepokój o przyszłość tego za
bytku, będącego jednym z cenniejszych pomni
ków architektury naszego kraju. Należało więc 
przede wszystkim usunąć z zamku magazyny 
zbożowe i wykwaterować przypadkowych użyt
kowników. Opracowany przeze mnie memoriał, 
zilustrowany przeszło 20 zdjęciami ukazującymi 
stan zniszczenia zamku, podpisany przez 21 pro
fesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Poli
techniki Krakowskiej, skierowany został z datą 
15 października 1955 r. do trzech kompetent
nych instytucji: KC PZPR, przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go i ministra kultury i sztuki. Równocześnie o 
dewastacjach poinformowana została prasa i ra
dio.
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1.2.3. W 1955 r. pod arkadami zamku 
w Baranowie zalegała słoma i worki 
ze zbożem (1,2), a w przyziemiach 
wędrowały kury (3)
4.5. Trzynaście lat później.... 
(zdjęcia: 1,2,3-Irena Markiewicz, 4, 
5 oraz na s. 2 i 3- Emil Rachwat)

W 1954 r. Kierownictwo Odnowienia Zamku
Królewskiego na Wawelu opracowało założe
nia projektowe dla odbudowy zamku w Barano
wie, które zostały zatwierdzone przez ministra
kultury i sztuki 14 sierpnia 1954 r.; koszt przed
sięwzięcia określono na kwotę 8 milionów 250 
tys. zł. Dokument ten stanowił formalną podsta
wę do rozpoczęcia prac. Jednocześnie minister
kultury i sztuki przekazał pierwsze 300 tys. zł na

podjęcie prac związanych z zabezpieczeniem 
zamku. Umożliwiło to wykonanie w latach 
1955-1957 podstawowych pomiarów architek
tonicznych obiektu i pomiarów geodezyjnych 
jego otoczenia przez geodetę J. Cisło i arch. Ka
zimierza Hurlaka. Projekt odnowienia zamku 
wykonał autor tych wspomnień. Na terenie nie 
istniejącej już stajni zamkowej zaprojektowany 
został hotel o 25 pokojach z łazienkami, prze
znaczony dla użytkownika zamku i turystów. W 
1956 r. podjęte zostały prace budowlano-konse- 
rwatorskie przez Kierownictwo Odnowienia 
Zamku Królewskiego na Wawelu - inwestora i 
generalnego realizatora. Pomieszczenia zamko
we były już opróżnione zarówno przez magazy
ny zbożowe, jak i spółdzielnię rolniczą.
Odkrycie przez prof. Pawłowskiego w pobliżu 
Baranowa wielkich złóż siarki i rozpoczęcie w 
1956 r. budowy pierwszej odkrywkowej kopalni 
siarki w Piasecznie - przyszły w sukurs dziełu 
odnowienia zamku baranowskiego. W czasie 
zwiedzania zamku w 1957 r. minister przemysłu 
chemicznego Antoni Radliński na moją propo-
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zycję, aby podjąć wspólnie odbudowę zamku, 
wyraził na to zgodę, deklarując poniesienie 
przez resort przemysłu chemicznego 50% ko
sztów jego odnowienia. Przygotowana w tym 
celu umowa między dwoma resortami została 
podpisana przez ministra kultury i ministra prze
mysłu chemicznego 29 września 1958 r.
Odbudowa zamku i aranżacja jego wnętrz oraz 
urządzenie terenu otaczającego zamek łącznie z 
wybudowaniem hotelu zamkowego trwały od 
1956 r. do 1968 r.; koszty całego przedsięwzięcia 
wyniosły 55 milionów zł. W dniu 4 grudnia 1964 
r. nastąpiło uroczyste przekazanie odnowionych 
wnętrz recepcyjnych zamku w Baranowie Ko
palniom i Zakładom Przetwórczym Siarki „Siar
kopol” w Tarnobrzegu, jako użytkownikowi i 
administratorowi obiektu. Zamek w Baranowie 
stał się pierwszym w Polsce przykładem spra
wowania mecenatu nad obiektem zabytkowym 
przez wielki zakład przemysłowy.

Alfred Majewski
5



Jerzy Gąssowski

Sztuka 
pra

dziejowa (4)

R
ealistyczny nurt przedstawień figuralnych 
młodszej epoki paleolitu należy do szcze
gólnych ewenementów w dziejach sztuki 
najdawniejszego człowieka. Najważniej
szy jest tu fakt, że w bardzo wczesnej 

fazie biologicznej i społecznej rozwoju człowie
czeństwa powstała sztuka, która pod względem for
malnym i warsztatowym sięgała w malarstwie pozio
mu czasów nowożytnych. Innym zastanawiającym 
faktem jest także jej ograniczony zasięg terytorialny 
- zwłaszcza że znów dotyczy to malarstwa. Wreszcie 
może dziwić fakt, że następujące później społecznoś
ci, mimo że wznoszą się na coraz wyższy poziom 
życia społecznego, bardzo długo tworzą sztukę z na
szego punktu widzenia pod każdym względem 
znacznie prymitywniejszą. Takie zjawisko trwało 
przez wiele tysiącleci. Wyjaśnienie tych kwestii sta
nowiłoby zarazem rozwiązanie podstawowych pro
blemów nurtujących historyków sztuki najdawniej
szej.
Jak już wspomniano w poprzednim odcinku, treścią 
jaskiniowych przedstawień w malarstwie paleolitycz
nym był prawie wyłącznie świat zwierzęcy, reprezen
tujący faunę tamtych czasów wraz z wymarłymi ga
tunkami, jak mamuty i nosorożce włochate. Cechą 
malowideł jaskiniowych jest także to, że mimo pozo
rów, spowodowanych często znacznym zagęszcze
niem postaci zwierzęcych, nie przedstawiają one scen 
zbiorowych - np. widoku stada zwierzęcego - ani 
układów tematycznych, lecz stanowią oddzielne ma
lowidła poszczególnych zwierząt.
Wybitny badacz francuski sztuki paleolitycznej, And
re Leroi-Gourhan, wyodrębnił cztery fazy stylowe jej 
rozwoju. Faza pierwsza należy do okresu prefigura- 
tywnego, z rysunkami typu macaroni i obrysami dło
ni. Fazy druga i trzecia - to okresy stopniowego dos
konalenia rysunku i malarstwa, początkowo mono
chromatycznego. Faza czwarta jest pod wieloma 
względami bardzo interesująca, gdyż na nią przypada 
aż 54 procent wszystkich malowideł i rytów jaskinio
wych. Na początku tej fazy malowidła osiągnęły naj
pełniejszą dozę realizmu, a umiejętności warsztatowe 
twórców wyzwoliły biegłość w stosowaniu polichro
mii - nawet uzyskiwania tą drogą efektów światłocie
nia i częściowej perspektywy. Wartość tych efektów 
zwiększa bardzo ograniczona paleta barw, polegają
ca na nielicznych składnikach mineralnych, głównie 
różnobarwnych odmian ochry. Późny okres tej fazy 
znamionuje szybki upadek sztuki jaskiniowej i reali
stycznej plastyki.
Od dawna zastanawiano się nad istotą treści rysun
ków i malowideł jaskiniowych, zakładając słusznie, 
że nie tylko radość tworzenia powołała je do życia. 
Powszechną aprobatę uzyskiwał pogląd, że przyczy-
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ną ich powstania była magia myśliwska. Malowidła 
zatem służyły obrzędom magicznym, które miały 
spowodować skuteczność polowań. Wiemy zresztą 
skądinąd, że łowiectwo stanowiło wówczas główną 
podstawę wyżywienia gromad ludzkich.
Profesor Leroi-Gourhan wystąpił z nową, zupełnie 
odmienną tezą. Dokonał on analizy ilościowo-tema- 
tycznej, obejmującej zarówno sztukę naskalną, jak i 
mobilną. Jego statystyka obejmuje tematy liczone nie 
pojedynczo, lecz w układach zbiorczych (np. po
wierzchnia z przedstawieniami turów liczona jest 
jako jeden tur).
Jak wiemy, pewne postacie częste w malarstwie rza
dziej występowały w plastyce figuralnej, i odwrotnie. 
Tak się ma z przedstawieniami mężczyzn oraz ko
biet. Uwzględniając jednak pełny bilans ówczesnej 
sztuki, można stwierdzić, że wbrew pozorom jest w 
niej około pół procenta więcej wyobrażeń męż
czyzn.

Trzy grupy tematyczne dominowały wśród przedsta
wień figuralnych: konie, żubry (bizony) i znaki sym
boliczne (54 procent przedstawień). Można by są
dzić, że albo zainteresowania myśliwych skupiały się 
na tych dwóch kategoriach zwierząt, albo też one 
reprezentowały największą obfitość fauny. Andre Le
roi-Gourhan sądzi jednak, że symbolika tych przed
stawień miała charakter odutylizowany i sięgała 
warstwy mitu oraz wątków religijnych. Pomogła mu 
w tym analiza treści znaków symbolicznych, które 
według niego należą głównie (czasami drastycznie) 
do symboliki płci. Znaków tych jest dużo - blisko 15 
procent wszystkich przedstawień. Drobiazgowa ana
liza wykazała także zasadniczą równowagę liczby 
znaków męskich i kobiecych. Okazało się również, że 
już od czasów drugiej fazy stylowej pewnym gatun
kom przedstawianych zwierząt towarzyszyły reali
stycznie wyobrażane ludzkie organy płciowe, mające 
tu walor determinantów płci w ogóle. Symbole te 
uległy w następnych fazach geometryzacji, towarzy
sząc nadal tym samym rodzajom zwierząt. Znaki 
symbolizujące płeć męską występowały zawsze w 
skojarzeniu z koniem (także w rozumieniu klaczy), a 
znaki o symbolice żeńskiej - z żubrami lub turami.
Leroi-Gourhan pisał: „Wbrew temu, co uważano za 
stwierdzone, ludzie paleolitu posiadali w tej dziedzi
nie bardzo silne hamulce psychiczne. Nie zatracili 
nigdy znaczenia znaków symbolicznych, co pewien 
czas pojawiają się interpretacje realistyczne, ale po
dejście ludzi paleolitu do spraw seksualnych było 
bardzo aluzyjne”. I dalej: „Jedno jest pewne, że za
równo znaki jak i zwierzęta występują w postaci sko
jarzonej, a nie w pozycji kopulacyjnej”. Można do
dać, że dotyczy to w tej samej mierze postaci ludz
kich. Poprzez skojarzenie należy tu rozumieć fakt

7



3

3, Leżący bizon - malowidło z jaskini Altamira (Hiszpania)
4.5. Jaskinia Lascaux (Francja): koń (4) i bizon (5)

parzystego współwystępowania znaków męskich i 
żeńskich oraz innych symboli wizualnych dotyczą
cych płci.

Teorie Leroi-Gourhana nie wyjaśniają do końca 
wszystkich zawiłości interpretacji sztuki paleolitu, a 
samo ich wyłuszczenie zajęłoby tu zbyt wiele miejsca. 
Wszelako jego wielką, niezaprzeczalną zasługą jest 
zwrócenie uwagi na związek tej wspaniałej sztuki z 
ideami wyższego rzędu, a nie - jak dotychczas sądzo
no - jedynie ze sprawą przyziemnych potrzeb. W 
jego interpretacji mroczne komory jaskiń, w których 
jaśnieją malowidła kłębiące się od mnogości przed
stawień zwierzęcych, były ośrodkami wielkich miste
riów kultowych, czymś na kształt pierwszych świą
tyń, jakie znała ludzkość. To właśnie owe wzniosłe 
potrzeby, a nie tylko mechanizmy magii myśliwskiej 
złożyły się na kluczowe bodźce dla stworzenia reali
stycznego stylu interpretacji świata zwierzęcego, rea
lizując dzieła, które i dziś budzą nasz podziw.

Jerzy Gąssowski



D
o przedstawienia analizy zawartości 
artykułów prasowych na temat ochro
ny zabytków powracamy po trzech la
tach (zob. „Spotkania z Zabytkami” nr 
3, 1989). Czy miniony okres, bogaty w wydarze

nia w tej dziedzinie, wypełniony dyskusjami i 
podejmowaniem nowych prac ustawodawczych 
regulujących tę sferę kultury, wpłynął zasadni
czo na sposób ukazywania tematyki ochrony za
bytków w prasie? Przybliżoną odpowiedź po
winna dać zamieszczona niżej analiza treści 277 
artykułów poświęconych tym zagadnieniom, 
wyodrębnionych z gazet codziennych, tygodni
ków i miesięczników, które ukazały się w ostat
nim kwartale 1991 i pierwszym kwartale 1992 
r.
Wśród tych publikacji można wydzielić trzy 
podstawowe grupy tematyczne: o pracach kon
serwatorskich, o służbie konserwatorskiej i o u- 
żytkowaniu zabytków. W zależności od tonacji 
artykułów, grupy tematyczne zostały dodatko
wo podzielone na zawierające publikacje o wy
mowie pozytywnej i negatywnej. Artykuły zo
stały uznane za pozytywne lub negatywne, jeśli 
więcej niż połowa wyodrębnionych w nich wą
tków tematycznych miała zabarwienie pozy
tywne lub negatywne. Podział ten ilustruje po
niższa tabelka:

Pozytywnie Negatywnie

PRACE
KONSERWATORSKIE 52 54

SŁUŻBA
KONSERWATORSKA 8 12

UŻYTKOWANIE
ZABYTKÓW 11 90
OGÓŁEM 71 156

Ewa A. Kamińska

Prasa 

o zabytkach 

Dla porównania: w 1988 r. (objętym analizą 
przed trzema laty) o pracach konserwatorskich 
pisano częściej pozytywnie (154) niż negatywnie 
(130), o służbie konserwatorskiej również (odpo
wiednio: 10 i 8), natomiast wydźwięk publikacji 
o użytkowaniu zabytków był częściej negatyw
ny (265) niż pozytywny (72).
W obrębie każdej z zestawionych w powyższej 
tabelce grup tematycznych można przeprowa
dzić analizę zawartości artykułów, rozbijając je 
na poszczególne wątki tematyczne. W rezultacie 
powstaje następujące zestawienie:
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PRACE KONSERWATORSKIE - POZYTYWNIE
52 artykuły (zawierające różne wątki tematyczne)

Wątek tematyczny
Liczba tek

stów, w któ
rych wystąpił

1. Prace konserwatorskie wykonane przez 
PKZ-ty w terminie mimo trudności finanso
wych i materiałowych 50
2. Prace konserwatorskie wykonane przez fir
my prywatne 43
3. W trakcie wykonywania prac konserwator
skich przez PKZ-ty przebudowano częściowo 

•obiekt, ale zachował on swój zabytkowy cha
rakter 15
4. W efekcie prac wykonywanych przez PKZ- 
ty odtworzono dokładnie pierwotny wygląd o- 
biektu 10
5. Prace konserwatorskie wykonane przez o- 
soby prywatne we własnym zakresie 8
6. Prace konserwatorskie wykonane przez fir
my zagraniczne 4
7. Prace konserwatorskie wykonane przez 
wojsko 1

W 1988 r. wątki tematyczne rozkładały się po
dobnie. Jednak wówczas z wyraźnie dodatnim 
nastawieniem pisano o uznawaniu rewaloryzacji 
za integralną część planu zagospodarowania 
miasta - ten temat obecnie się nie pojawił. Czyż
by nie znajdowało się to już w centrum zaintere
sowania władz? Przecież współgranie rewalory
zacji z planowaniem przestrzennym nadaje ran
gę dziedzictwu kulturalnemu.
Częściej pisze się teraz o remontach podejmo
wanych przez firmy prywatne, osoby prywatne, 
firmy zagraniczne, co jest wyraźnym znakiem 
czasu. Zaskakuje pewna nowość - udział wojska 
w pracach konserwatorskich; ten temat dawno 
nie był podejmowany.

Trzy lata temu przeważały subiektywne przy
czyny negatywnego przedstawiania prac konse
rwatorskich. Obecnie wyraźnie wybija się przy
czyna obiektywna - brak funduszy. Jednak musi 
zastanawiać wstrzymanie prac z powodu... bra
ku inwentaryzacji! A już zniszczenie obiektów 
w trakcie remontu - to prawdziwy skandal (tak 
było w Cieszynie, o czym doniósł tygodnik „Pra
wo i Życie” z 9 XI 1991 r.)

PRACE KONSERWATORSKIE - NEGATYWNIE
54 artykuły (zawierające różne wątki tematyczne)

Wątek tematyczny
Liczba tek

stów, w któ
rych wystąpił

1. Trudności finansowe uniemożliwiają ukoń
czenie prac konserwatorskich przez PKZ-ty 40
2. Trudności finansowe uniemożliwiają podję
cie prac konserwatorskich przez PKŻ-ty
3. Trudności finansowe uniemożliwiają ukoń
czenie prac konserwatorskich przez firmy pry-

38

watne 20
4. Brak inwentaryzacji wstrzymał prace PKZ- 
tów 8
5. Całkowicie przebudowany przez firmy pry
watne obiekt stracił swój zabytkowy charak-
ter 7
6. Całkowicie przebudowany przez PKZ-ty o- 
biekt stracił swój pierwotny charakter
7. W trakcie wykonywania remontu przez 
prywatną firmę budowlaną obiekty zostały

4

zniszczone 1

O służbie konserwatorskiej nadal pisze się mało, 
ale w sposób bardziej zróżnicowany niż trzy

SŁUŻBA KONSERWATORSKA - POZYTYWNIE
8 artykułów

Wątek tematyczny
Liczba tek

stów, w któ
rych wystąpił

1. Ukierunkowanie nabywców obiektów za
bytkowych na prawidłowe ich wykorzystanie
2. Inicjowanie i nadzorowanie prac remonto
wo-konserwatorskich wykonywanych przez 
PKZ-ty
3. Sprawdzanie zgodności remontów wykony
wanych przez firmy prywatne z zasadami etyki 
konserwatorskiej
4. Wytwarzanie u prywatnych właścicieli za
bytków świadomości celowości korzystania z 
porad fachowców przed podjęciem prac mo
dernizacyjnych

4

2

1

1
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SŁUŻBA KONSERWATORSKA - NEGATYWNIE
12 artykułów

Wątek tematyczny
Liczba tek

stów, w któ
rych wystąpił

1. Nieobejmowanie nadzorem prac remonto
wo-konserwatorskich podejmowanych przez 
PKZ-ty 7
2. Niesprawdzanie zgodności remontów prze
prowadzanych przez firmy prywatne z zasada
mi etyki konserwatorskiej 5

UŻYTKOWANIE ZABYTKÓW - POZYTYWNIE
11 artykułów

Wątek tematyczny
Liczba tek

stów, w któ
rych wystąpił

1. Obiekty adaptowane przez osoby prywatne 
do celów mieszkaniowych 5
2. Obiekty adaptowane na siedziby prywa
tnych firm 3
3. Obiekty wykorzystane na siedziby mu
zeów 3

było „tylko” trzy razy mniej. Teraz nie wystąpiły wą
tki prawidłowego użytkowania zabytków przez re
sort rolnictwa, wspólnoty religijne, adaptowanie ich 
na ośrodki kultury. Jedyny plus - to podkreślanie 
dodatniego stosunku osób prywatnych mieszkają
cych w zabytkach do tychże zabytków. To chyba 
sygnał wzrostu poczucia odpowiedzialności ludzi za 
własne dobro - nikt ich w tym nie zastąpi.

Obiekty niszczeją czekając na właścicieli, a stosunki 
własnościowe nie są rozwiązane. Obiekty wykorzy
stywane przez dawne PGR-y zamieniane są na... ma-

lata temu. Artykuły pozytywne silniej akcentują 
wysoką rangę „policji konserwatorskiej”, nega
tywne - paradoksalnie przypisują jej również 
dużą rolę - pretensje pod jej adresem są prze
cież odzwierciedleniem wiązanych z działaniem 
tej służby nadziei na poprawę stanu zabytków. 
Artykułów przedstawiających pozytywne użytkowa
nie zabytków było aż osiem razy mniej niż publikacji 
opisujących nieprawidłowe ich wykorzystywanie. To 
dane alarmujące! W 1988 r. artykułów pozytywnych

(wszystkie rys. Małgorzata Tabaka)

UŻYTKOWANIE ZABYTKÓW - NEGATYWNIE
90 artykułów

Wątek tematyczny
Liczyba tek
stów, w któ
rych wystąpił

1. Obiekty zabytkowe opuszczone przez do
tychczasowych użytkowników, zdewastowane, 
czekające na właścicieli 70
2. Obiekty użytkowane przez resort rolnic
twa 12
3. Obiekty użytkowane przez wspólnoty reli
gijne 6
4. Obiekty użytkowane przez prywatnych 
właścicieli 2

sarnie. Nie zabezpieczone kościoły padają łupem zło
dziei. Czy potrzebny tu jeszcze komentarz?

★ ★ ★

Tematyka ochrony zabytków podejmowana jest czę
sto na łamach prasy, przeważnie jednak (nadal) z 
wydźwiękiem negatywnym. Nie wiadomo, w jakim 
stopniu artykuły obiektywnie odzwierciedlają rze
czywistą sytuację zabytków, a w jakim dziennikarze 
kreują tę rzeczywistość. Sytuacja przedstawiona w 
prasie niepokoi, a niepokój prowadzi zwykle do zain
teresowania daną problematyką - w tym kontekście 
publikacje o stanie obiektów zabytkowych zdają się 
pełnić funkcję pozytywną.

Ewa A. Kamińska



Akcja dwory

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Boglewice 
i piękna 
pani B.

Są miejscowości do tego stopnia 
nasycone rozmaitymi interesującymi 

wydarzeniami, że aż trudno o nich 
napisać coś sensownego. Pod pióro ciśnie 

się bowiem powieść obyczajowa, a nie 
tylko dzieje i analiza zabytkowych 

budowli. Do takich miejscowości należą 
Boglewice pod Grójcem, które autorzy 

niniejszego artykułu odwiedzili 
kilkakrotnie w ciągu minionej zimy, 

pozostając pod wrażeniem osobowości 
ostatniej właścicielki dóbr boglewickich, 

Justyny z Waltuchów 
Edwardowej Berson.

O
 samej wsi nie mamy zbyt wielu wiado

mości. Nieoceniony Słownik Geogra
ficzny wspomina, że drewniany kościół 
parafialny istniał tu w 1428 r. i że stąd 
wywodziła się rodzina Boglewskich. 

Nas zdecydowanie interesują dzieje znacznie póź
niejsze. W pierwszej połowie XIX w. Boglewice wraz 
z Wolą Boglewską należały do Stanisława Wincente
go Ryxa (1800-1849), po czym przeszły w ręce boga
tej żydowskiej rodziny Bersonów, która pod koniec 
ubiegłego stulecia zupełnie się zasymilowała, a jeden 
z jej przedstawicieli, Matias Berson (1824-1908), 
bankier, historyk, historyk sztuki i kolekcjoner, poło
żył duże zasługi dla kultury polskiej. Z tej-rodziny 
pierwszym właścicielem Boglewic był Majer Berson 
(1787-1873), kupiec warszawski. Potem Boglewice i 
Osiny przeszły na jego trzeciego z kolei syna, Jana 
(1829-1913), absolwenta Instytutu Agronomicznego 
w Marymoncie, sędziego handlowego, prezesa Za
rządu Towarzystwa Akcyjnego w Cukrowni Czersk i 
Michałów, prezesa Komitetu Synagogi na Tłoma- 
ckiem w Warszawie, do którego ponadto należały 
dobra Leszno niedaleko Kampinosu. Majątki ziem
skie Jana Bersona odziedziczyli z kolei jego młodsi 
synowie: Edward otrzymał Boglewice i Osiny, a Mi
chał (adwokat, hodowca koni i właściciel słynnej staj
ni wyścigowej) - Leszno. Bersonowie, tak jak więk
szość plutokracji warszawskiej żydowskiego pocho
dzenia, lgnęli do społeczeństwa polskiego i snobowa- 
li się z upodobaniem na ziemiaństwo.
Okazały neorenesansowy pałac w Boglewicach po
wstał najprawdopodobniej w trzeciej ćwierci XIX w. 
W obecnym stanie badań nie znamy ani dokładnej 
daty jego powstania, ani nazwiska architekta. To tyl
ko pewne, że siedziba Bersonów została doskonale 
skomponowana, nie przeładowano jej ozdobami i 
znakomicie wtopiono w okoliczny krajobraz. Może
my tylko przypuszczać, że twórca jej wywodził się z 
kręgu Henryka Marconiego. Jest to piętrowa budo
wla zdziewięcioosiową elewacją frontową, ożywioną 
jednoosiowymi ryzalitami skrajnymi i trójosiowym 
środkowym, poprzedzonym trójarkadowym porty
kiem podtrzymującym taras pierwszego piętra. Ele
wacja ogrodowa jest natomiast ośmioosiowa, z wy
datnym dwuosiowym ryzalitem pośrodku. Spod por
tyku schodzimy do obszernej sieni z klatką schodową 
prowadzącą na pierwsze piętro. Zachował się w niej 
okazały kaflowy piec i resztki maserowanej dekora
cji. O ile pałac z zewnątrz prezentuje się nieźle, to 
jego wnętrza są dziś gruntownie zdewastowane 
przez nieprawidłowe użytkowanie. Na parterze znaj
dują się biura Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
„Przyszłość”, a na piętrze mieszkania jej pracowni
ków. Wokół rozciągają się resztki krajobrazowego 
parku. Dokładnie na osi pałacu wzniesiono w latach 
1900-1908 neogotycki kościół parafialny według pro
jektu Konstantego Wojciechowskiego.
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1.2. Pałac w Boglewicach od frontu (1) i od ogrodu (2)
3, Mauzoleum Bersonów na cmentarzu grzebalnym

Niezwykłą osobowością związaną z Boglewicami 
była żona Edwarda Bersona, Justyna z Waltuchów, 
której piękne wspomnienie poświęcił Jarosław Iwa
szkiewicz w Podróżach do Polski: „Pod Grójcem 
królowała też kobieta jak z powieści Henry Jamesa. 
Piękna i nieszczęśliwa, światowa i bogata, znakomita 
gospodyni i wierna przyjaciółka, pani Justyna B., któ
rej biografia jest jednym wzruszającym i głębokim 
romansem, nic nie mającym wspólnego z sentymen
talizmem »Trędowatej« - pisał Iwaszkiewicz - Pani 
B. była Żydówką (...) Urodziła się wraz z siostrą jako 
córka bogatego fabrykanta tytoniu w Odessie. Brata

13



panny te nie miały, były więc bardzo posażne. Jej 
mariaż z Edwardem B. ułożono, jak to nam opowiada 
Babel, w Marienbadzie. W ten sposób pani Justyna B. 
stała się Polką i weszła w towarzystwo warszawskie". 
Iwaszkiewicz opowiada dalej o wielkiej i nieszczęśli
wej miłości pani Justyny (kochała się mianowicie w 
teściu pisarza, Stanisławie Lilpopie), o śmierci jej u- 
kochanego siostrzeńca, o śmierci matki i męża, 
wreszcie o jej jedynej przyjaciółce Niemce Elsie, 
wielbicielce Hitlera, przebywającej od lat w domu 
pani Justyny w Boglewicach.

Około 1930 r. pani Justyna kazała wybudować na 
cmentarzu grzebalnym w Boglewicach okazałe mo
dernistyczne mauzoleum z piaskowca według pro
jektu Jana Antoniego Biernackiego. Architekt ustawił 
je na samym końcu głównej alei cmentarza, dokład
nie na osi kościoła parafialnego. Wspomniana już oś 
pałac-kościół została tym samym przedłużona i za
kończona akcentem w postaci mauzoleum. Kształt 
tej budowli jest niecodzienny: na podstawie, złożonej 
z najprostszych brył geometrycznych, wznosi się 
czworoboczna część, otoczona ślepą dorycką kolum
nadą, dźwigającą rodzaj potężnej pokrywy. Nad 
wejściem położono napis: GRÓB RODZINY ED- 
WARDOSTWA BERSONÓW. W tym właśnie mau
zoleum spoczęły zwłoki siostrzeńca pani Justyny, jej 
matki, jej męża i wreszcie jej samej. Na tylnej ze
wnętrznej ścianie mauzoleum, nad płytą Edwarda 
Bersona, pani Justyna kazała wyryć następujący 
wzruszający napis: NIECH CI ZIEMIA BOGLE- 
WSKA / KTÓRĄ NAD WSZYSTKO UMIŁOWA
ŁEŚ / LEKKĄ BĘDZIE, a na samej płycie ŚP/ED- 
WARD/BERSON/WLAŚCICIEL/ DÓBR BOGLE- 
WICE 1 OSINY/ CZŁONEK/ STRAŻY OBYWA
TELSKIEJ/ W 1915 i 1920 R./OCHOTNIK/ WOJSK 
POLSKICH/ CZASU/ INWAZJI BOLSZEWI
CKIEJ. O tragicznych losach najbliższych krewnych 
Edwarda i Justyny Bersonów informuje płyta przy 
elewacji bocznej mauzoleum, położona już po ostat
niej wojnie: ŚP MICHAL/ BERSON/ WŁAŚCI
CIEL DÓBR LESZNO/ UR. 26.11.1874 R./ZGINĄL 
OD BOMBY NIEMIECKIEJ/ W DN. 24 IX/ 1944 R./ 
JADWIGA/ Z WAWELBERGÓW/ BERSON/ UR. 
20 VII 1878 R./ ZAMORDOWANA PRZEZ NIEM
CÓW/ DN. 26 III 1943 R. Mauzoleum i zawarte w 
nim tragiczne losy jednej rodziny mogą być źródłem 
natchnienia dla powieściopisarza i historyka obycza
jów zarazem.

Ale to nie wszystko. Pozostaje jeszcze okupacyjny 
epizod życia pani Justyny. „W wojnę - pisze Iwa
szkiewicz - weszła pani Justyna samotna, siedząc na 
swoim majątku, w swoim wzorowym gospodarstwie, 
gdzie zapoczątkowano słynne dzisiaj grójeckie sa
downictwo. Szczególnie piękne były tu czereśnie z 
gatunku późnych, wielkich (...) Pani Justyna była sama

4. Portret pani Berson Teodora Axentowicza w Muzeum Mazowieckim w Płoc
ku
(zdjęcia: 1, 2, 3 - Waldemar Baraniewski. 4 - zb. Muz. Maz. w Płocku)

znakomitą gospodynią, opiekunką chłopów, w jej wsi 
był żłobek, szkoła, opieka lekarska, biblioteka i coś w 
rodzaju domu kultury. Toteż cieszyła się niezwykłą 
popularnością i po wejściu Niemców cała wieś jak 
jeden mąż stwierdziła, że pani Justyna jest »Aryjką«. 
Niemałą rolę w tym wypadku odegrała Elsa. ” Coś 
jednak Niemcy zwąchali, zażądali bowiem potwier
dzenia „aryjskości” pani Justyny. Ostatecznie zezna
nie pod przysięgą złożyła wiekowa ciotka pani Anny 
Iwaszkiewiczowej. Zeznała nawet, że ojciec pani Ju
styny był wysokim blondynem. Drugim poręczycie
lem „aryjskości” dziedziczki Boglewic był pan Ta
deusz Morawski z Małej Wsi, do którego Niemcy 
mieli zaufanie jako do świetnego gospodarza studiu
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jącego w dodatku na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Pani Justyna szczęśliwie ocalała. Pomimo stałego za
grożenia udzielała w Boglewicach gościny wielu oso
bom ukrywającym się przed Niemcami. Jak nam na
pisał pan Henryk Świderski, jedną z nich „był inży
nier chemik Andrzej Grossman »Żabiński« (po woj
nie profesor Politechniki Gliwickiej), szef łączności 
radiowej w Komendzie Obwodu AK Głuszec-Gró- 
jec. Wykorzystując fakt legalnego posiadania przez 
Niemkę Elsę radioodbiornika, prowadził regularny 
nasłuch wiadomości agencyjnych dla potrzeb konspi
racyjnego tygodnika »Dzwon Polski« wydawanego 
przez grójecki BIP. Znając doskonale język francuski 
redagował biuletyn dla jeńców Francuzów zatrud
nionych w wojskowych warsztatach w Górze Kalwa
rii”. Pani Justyna ukrywała ponadto w gajówce w 
Osinach około 20 młodych mężczyzn z Warszawy, 
Kalisza i Płocka, którzy pracowali jako drwale w 
okolicznych lasach, dostarczała również żywność 
partyzantom w Puszczy Kampinoskiej. Nie pozba
wiony swoistej pikanterii jest fakt, że żywność tę 
transportowała nieraz wierna Elsa. Wszystko to ra
zem składa się na niesamowitą całość, trudną dziś do 
zrozumienia.

Nieustraszona, wspaniała pani Justyna pozostawała 
w Boglewicach do roku 1945. Wyrzucona z majątku, 
bez środków do życia, przeniosła się do Milanówka i 
tam zmarła. „Elsa - pisze Iwaszkiewicz - przewiozła 
jej ciało do tego mauzoleum, gdzie leżą jej mąż, jej 
matka, jej siostrzeniec - i całe jej zapomniane, ale tak 
dziwne życie - i nad którym rosną wysokie cmentar
ne drzewa".

I jeszcze jedno: jak wyglądała piękna pani B.? Otóż 
nie wiemy! W ocalałych na prowincji albumach 
rodzinnych na pewno zachowały się jej zdjęcia, nie 
umieliśmy jednak dotrzeć pod właściwe adresy. W 
Muzeum Mazowieckim w Płocku znajduje się piękny 
portret nie znanej z imienia pani Berson, namalowa
ny przez Teodora Axentowicza i wystawiony w Za
chęcie w 1909 r. Siedząca na kanapce pani zwrócona 
profilem do widza jest śliczna i wytworna zarazem. 
Muzeum Mazowieckie zakupiło ten portret w war
szawskim salonie „Desy” na Nowym Świecie w 1978 
r. Powstaje teraz pytanie, którą panią Berson ten por
tret przedstawia? W rachubę wchodzą dwie damy o 
tym samym nazwisku. Albo jest to wizerunek naszej 
bohaterki, albo bratowej jej męża, Jadwigi z Wawel
bergów Michałowej Berson. Nie umiemy rozwiązać 
tej zagadki i prosimy Czytelników o pomoc. Będzie
my wdzięczni za każdą wiadomość w tej sprawie.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

ZAKŁAD 
CHIRURGII DRZEW 
M, Kubacki, K. Zbroński

90-369 Lodź
ul. Piotrkowska 204/210 m 175

zrzeszony 
w Polskim 

Towarzystwie 
Chirurgii 

Drzew 
wykonuje:

► wszelkie prace przy drzewach - pomnikach przy
rody

► prace przy drzewostanach w ramach zabytko
wych założeń ogrodowych

► prace przy zieleni parkowej, osiedlowej, przy
drożnej, cmentarnej

► ścinanie drzew w trudnych warunkach
► doradztwo techniczne w zakresie pielęgnacji i 

leczenia drzew ozdobnych (opinie, ekspertyzy, 
projekty, nadzory prac)
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Wokół jednego zabytku

Obraz
z Fromborka

Malowidło przedstawia niewątpliwie 
procesję Bożego Ciała: kapłan pod 
baldachimem, stąpając po świeżo u- 
sypanych kwiatach, niesie monstran
cję z Najświętszym Sakramentem, na 
drodze procesji ustawione są cztery 
ołtarze, w górze zaś dwaj aniołowie - 
nad którymi unosi się gołębica Ducha 
Świętego - prezentują cytaty z Pi
sma Świętego odnoszące się do usta
nowienia sakramentu Eucharystii 
(Rdz 14,18; Ps 77,24-25;) 6, 52; Mt 
26,26). Akcja dzieje się na wzgórzu 

6

katedralnym we Fromborku: artysta 
jakby rozwinął północną i wschodnią 
stronę zabudowy wzgórza, umiesz
czając w jednym planie budynek ku
stodii i kurii Najświętszej Marii Pan
ny Wniebowziętej, charakterystycz
ną sylwetę katedry oraz pałac biskupi 
(zwany obecnie starym); czworo
boczna wieża po lewej - to oczywiś
cie słynna „wieża Kopernika”, kano
nia wewnętrzna astronoma (ale nie 
obserwatorium!). Procesja wychodzi 
z zachodniej kruchty katedry, okrąża 

świątynię wąskim obejściem od pół
nocy i wschodu, następnie kieruje się 
w stronę zachodniej bramy zewnęt
rznej i wraca do punktu wyjścia. Ar
chitekturę oddano na obrazie w spo
sób niezbyt udolny, uproszczony, z 
naruszeniem proporcji, mimo to ob
raz zachowuje duże walory ikono
graficzne.
Miejscowa tradycja nadała omawia
nej scenie wymiar zgoła historyczny, 
utożsamiając postać Polonusa, który 
podtrzymuje baldachim u lewego 



boku kapłana - z osobą króla Jana III 
Sobieskiego; kapłan byłby zatem bis
kupem warmińskim Michałem Ra
dziejowskim (rządził w latach 1680— 
1688), późniejszym prymasem. Pró
bowałem dociec źródeł lub przynaj
mniej chronologii takiej identyfikacji. 
Okazuje się, że w fachowej literatu
rze niemieckiej do 1945 r. w ogóle nie 
uwzględniono obrazu. Pomijają go 
milczeniem nie tylko inwentarze za
bytków, ale także przewodniki. Nie 
wzmiankuje o nim ani Julian Ursyn 
Niemcewicz, ani nawet Mieczysław 
Orłowicz w swym znakomitym Prze
wodniku po Mazurach Pruskich i 
Warmii. Można dojść do wniosku, że 
tradycja odrodziła się (?) dosyć póź
no, a w publikacjach ujawniła dopie
ro około 1970 r. Cóż, koło historii 
obraca się ostatnio prędzej niż kiedy
kolwiek dotychczas.
Obraz z Fromborka jest bardzo cie
kawym przykładem aktualizacji w 
malarstwie dojrzałego baroku (choć 
sam tego stylu nie reprezentuje!). 
Tym razem to nie scenę historyczną 
osadzono we współczesnych rea
liach, lecz - za pomocą realiów - u- 
prawdopodobniono do wymiaru au
tentycznego wydarzenia („wprowa
dzono do historii”) temat uniwersal
ny, jakim jest kult Eucharystii. Dato
wanie obrazu zgadza się dokładnie z 
okresem rządów Radziejowskiego na 
Warmii, ale już „aktualizujące” ele
menty jego treści - to gotowa zagad
ka historyczna. Nie jest nawet pewne, 
czy biskup Radziejowski, gospodarz 
Ecclesiae Warmiensis, w ogóle odbył 
we Fromborku procesję Bożego Cia
ła; mogło to się stać przede wszyst
kim w 1683 r. Zupełnie nie był możli
wy udział króla Jana III, który - choć 
jakiś czas przebywał w Gdańsku 
oraz odwiedził kilka miejscowości na 
Pomorzu - na Warmię nigdy nie za
witał.
Co do podobieństwa fizjonomii i po
stury obu wykazujących wyraźne ce
chy portretowe postaci, zdecydowa
nie prędzej można biskupa identyfi
kować z Radziejowskim niż Polonu
sa z królem Janem. Michał Stefan Ra
dziejowski (ur. 1645) - z którym ma

larz stykał się bezpośrednio - w ok
resie powstania obrazu był mężczyz
ną jeszcze młodym, postawnym, acz 
wtedy chyba nie tak dobrze odżywio
nym, jak w swym fromborskim wize
runku. Domniemany Jan III - to z 
kolei na obrazie mąż raczej mikry, 
charakterystyczny typ polskiego 
szlachcica, wyróżniający się przede 
wszystkim dostatnim, ale przecież nie 
królewskim strojem. Takie jego ce
chy, jak sumiasty wąs i podgolona 
czupryna, to za mało, by przesądzić o 
podobieństwie do Sobieskiego. Po
śród graficznych portretów Jana III, 
wykonanych do około 1680 r., nie ma 
takiego, który mógłby posłużyć za 
wzór malarzowi.
Przy założeniu, że mamy do czynie
nia z portretem, należałoby dopatry
wać się w tej postaci jednego z sena
torów Prus Królewskich. W 1683 r. 
byli nimi: Michał Działyński - woje
woda chełmiński, Franciszek Jan Bie
liński - wojewoda malborski, Włady
sław Denhoff - wojewoda pomorski 
(zginął 7 października tego roku w 
pierwszej bitwie pod Parkanami), 
Władysław Łoś - kasztelan chełmiń
ski. Jan Działyński - kasztelan elblą
ski, Jan Piotr Tuchołka - kasztelan 
gdański. Wyżsi rangą byli oczywiście 
wojewodowie. We wrześniu 1681 r. 
Michał Działyński i Władysław Den
hoff, wraz z wojewodą inflanckim 
Teodorem Schliebenem, witali bisku
pa jako prezesa ziem pruskich pod
czas jego ingresu do katedry we 
Fromborku. Podobiznę Denhoffa 
znamy z portretu znajdującego się w 
zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w 
Olsztynie. Nosił się on zupełnie ina
czej i tylko wzrostem oraz tuszą (ale 
tej właśnie brak na obrazie!) przypo
minał Sobieskiego. Pozostają więc 
Michał Działyński i Franciszek Jan 
Bieliński, z których pierwszy zajmo
wał wyższe krzesło w senacie i już w 
1681 r. występował u boku Radziejo
wskiego we Fromborku.
Twórcą obrazu był niewątpliwie Je
rzy Piper (1654-1714) z Lidzbarka, 
dobry malarz cechowy, o bogatym i 
różnorodnym dorobku. Z autopsji 
znanych jest mi prawie czterdzieści 

bardzo charakterystycznych prac z 
jego warsztatu w kilkunastu kościo
łach Warmii; w Muzeum Warmii i 
Mazur znajdują się: „Adoracja Trójcy 
Świętej” i „Św. Maria Magdalena” 
jego pędzla. Największym - pod 
względem rozmiarów - dziełem Pi- 
pera była polichromia chóru muzycz
nego i organów w katedrze frombor- 
skiej, wykonana na zlecenie Michała 
Radziejowskiego (kontrakt z 1685 r.). 
Jerzy Piper był mocno spóźnionym 
manierystą, co tylko dodaje uroku 
jego obrazom utrzymanym w świet
listej, głęboko nasyconej tonacji kon
trastujących ze sobą kolorów. Moty
wy kompozycyjne czerpał między in
nymi z dzieł Hermana Hana, znał 
malarstwo włoskie, często posługi
wał się również wzorami graficznymi 
- tworząc lepsze ze swoich obrazów. 
Procesja Bożego Ciała należy do 
grupy prac samodzielnych, stąd biorą 
się wyraźne słabości warsztatu ma
larskiego, od kompozycji i perspek
tywy poczynając, a kończąc na opra
cowaniu poszczególnych postaci. 
Lepsze fragmenty sceny, jak grupa 
niewiast na pierwszym planie po le
wej lub aniołowie z otwartą księgą - 
motywy powtarzające się na innych 
obrazach Pipera - to kalki ze wzo
rów graficznych. Artysta znakomicie 
„czuje” szczegół. Kostiumolog bądź 
badacz dziejów liturgii mogą stwier
dzić, których (sic!) szat i sprzętów li
turgicznych używali kanonicy i wika
riusze katedralni podczas najważ
niejszych obrzędów. Obrazy na pro
cesyjnych ołtarzach, przedstawiające 
kolejno: patrona katedry, św. An
drzeja, Ostatnią wieczerzę, Ukrzyżo
wanie oraz Immaculatę - to z całą 
pewnością miniatury rzeczywistych 
obrazów z wnętrza świątyni kated
ralnej.
Powraca zatem nieretoryczne pyta
nie: czy jest to tylko „aktualizowane”, 
lecz nie odnoszące się do konkretne
go wydarzenia przedstawienie do
rocznej procesji, czy też jednak kro
nikarski zapis procesji, którą odbył 
biskup Radziejowski, oczywiście... 
bez udziału króla Jana.

Andrzej Rzempołuch



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Dalsze losy
kościoła Św. Elżbiety

Dwa lata temu „Spotkania z 
Zabytkami” (nr 2, 1990) 
przypomniały społeczną 
rolę i artystyczną rangę 
kościoła Św. Elżbiety we 
Lwowie. Jest to najwybit
niejsze dzieło architekta 
Teodora Talowskiego z lat 
1903-1911, profesora Poli
techniki Lwowskiej: trójna- 
wowa hala z transeptem i z 
obejściem wokół prezbite
rium, olbrzymia budowla 
utrzymana w stylu neogoty
ckim z elementami neoro- 
manizmu. Przypomnijmy, 
że pięcioprzęsłowy korpus 
kryje gwiaździste sklepienie 
w nawie głównej, a krzyżo- 
wo-żebrowe w bocznych, 
transept zamykają proste 
ściany, zaś przęsło prezbite- 
rialne przesklepione gwiaz
dą zamyka wieloboczna ab
syda. Podporami są filary 
wiązkowe, zaś ściany pre
zbiterium obiega galeryjka 
„tryforium”, jak w gotyckich 
katedrach francuskich.
Wyniosłe i masywne wieże 
kościoła Św. Elżbiety wro
sły w pejzaż Lwowa i zosta
ły utrwalone w pełnych 
tęsknoty i nadziei słowach 
znanej piosenki. Architek
tura tej świątyni jest najpeł
niejszą syntezą kultury wie
ków średnich łacińskiej, ka
tolickiej Europy. Inspirato
rem budowy był rzymsko
katolicki arcybiskup lwo
wski Józef Bilczewski, opie
kun najuboższych warstw 
polskiego społeczeństwa na 
ziemi lwowskiej. Ofiary na 
budowę ponosili polscy ro
botnicy i rzemieślnicy 
przedmieść Lwowa, a 
szczególnie kolejarze. Koś
ciół stał się wyrazem żywot
ności polskiego ludu we 

Lwowie w naszym stuleciu. 
Od czterech lat zmieniające 
się kilkakroć władze miasta 
i obwodu lwowskiego snuły 
obietnice zwrócenia kościo
ła Św. Elżbiety Polakom 
mieszkającym we Lwowie. 
Obietnice opatrywano wie
loma uciążliwymi warunka
mi wstępnymi. Nasi lwows
cy rodacy mieli pełne prawo 
oczekiwać tego zwrotu: w 
świetle prawa kościół nadal 
jest hipoteczną własnością 
parafii rzymskokatolickiej, 
gwałtem zniszczonej przez 
sowieckiego okupanta. W 
tym oczekiwaniu mieli po
parcie licznych środowisk w 
kraju, m.in. Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i tych 
organizacji, które pojmują 
wymóg solidarności z pol
ską wspólnotą na ziemi 
lwowskiej.
Jesienią ubiegłego roku o- 
becne władze Lwowa pod
jęły decyzję głęboko obu
rzającą. Jawnie odmówiono 
kościoła Polakom wyznania 
rzymskokatolickiego (cały 
czas działał nasz komitet 
parafialny) i przyznano go 
Ukraińskiej Cerkwi Katoli
ckiej (tj. unitom) jako „cer
kiew Św. Olgi”.
W lutym br. oglądałem ro
boty remontowe we wnę
trzu. Jest ono straszliwie 
zdewastowane (w czasach 
sowieckich był tu magazyn 
warzyw). Uchował się jed
nak w strzelistym prezbite
rium okazały ołtarz balda
chimowy na czterech ko
lumnach w oryginalnym 
stylu „kozikowym”, nie
wątpliwie z lat dwudzie
stych, przypominający do
konania „warsztatów kra
kowskich” i projekty Zofii

Kościół Św, Elżbiety w 1912 r.

Stryjeńskiej. Pod tym bal
dachimem stoi wielka figura 
patronki św.Elżbiety z bia
łego marmuru. Szef robót 
powiedział mi, że już w tym 
roku planowany jest de
montaż (!) tego ołtarza i 
przeniesienie figury do le
wej nawy bocznej, a w za
mian wniesienie do prezbi
terium mniejszej figury Ser
ca Jezusowego, która urato
wała się w lewej nawie. Na 
ścianie wschodniej prawej 
nawy planuje się budowę 
„narodowego” ołtarza św. 
Olgi. Plany te oznaczają 
zniszczenie pozostałości o- 
ryginalnego wystroju koś
cioła, gdyż ołtarza św. Elż
biety z uwagi na wymiary 
nie da się ustawić na nawie 
bocznej bez „skróceń”.
Już teraz umieszczono pod 
wykrojem łuku tęczowego 

do prezbiterium monstrua
lny „neogotycki” ikonostas, 
wyjątkowo lichej formy i 
konstrukcji, za to dość wy
soki. Z nawy głównej uczy
niono swoisty korytarz z 
„tkackim bazarem”. Tym
czasowe przepierzenia mię
dzy filarami zarzucono ki
limkami i ręcznikami wy
szywanymi w ukraińskie 
wzory i tandetnymi odpu
stowymi ikonami. Na ław
kach siadują babinki sprze
dające obrazki, emblematy, 
proporczyki. Jest to skrzy
żowanie tureckiego bazaru 
z „chramem” w wiejskiej 
cerkwi i jednocześnie kolej
na okazja do interwencji u- 
rzędowych opiekunów pol
skiej spuścizny artystycznej. 
A może ma coś do powie
dzenia polski konsulat we 
Lwowie, od roku w takich 
sprawach zachowujący tak
tykę „śpiącej królewny”?

Tadeusz M. Trajdos
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

I^wroty (3)

Po przeszło rocznej przerwie 
cykl Powrotów znów na ła
mach „Spotkań z Zabytkami”. 
Powroty w przeszłość - tę 
dawną, historyczną i tę bliższą, 
własną, często dotyczącą lat 
dziecinnych - bywają różne. Są 
niekiedy wymarzone i wyśnio
ne, chciane i latami oczeki
wane, tym bardziej, gdy przesz
łość ta kojarzy się z latami dob
rymi i miłymi. Są to dobre po
wroty. Są też jednak powroty 
nie chciane, nie oczekiwane, 
niekiedy wymuszone. Bywają 
też powroty trudne i smutne, 
niekiedy wręcz tragiczne, gdy 
oczekiwany, wymarzony i wyś
niony powrót przemienia się 
już na miejscu w zaskoczenie, 
żal i ból, a niekiedy w szok. Ro
dzi się wówczas pytanie: czy to, 
co było, pozostało tylko w nas, 
czy wraz z nami odchodzi na 
zawsze? Bo przecież czas nie 
stoi w miejscu, czas idzie na
przód, czas nigdy nie wraca. To 
co było, minęło, to co jest prze
mija i to, co będzie, także prze
minie, a nasz czas...? Jaki jest 
nasz czas - czas ludzi pozba
wionych na zawsze swych oj
cowizn i miejsc rodzinnych, po
zbawionych przemocą, a nie 
porzuconych z własnej woli i z 
własnego wyboru. Jaki jest 
nasz czas - czas ludzi, którzy 
przez ostatnie pięćdziesiąt lat 
mogli odwiedzać kraj lat dzie
cinnych jedynie w snach, bądź 
rzeczywistych, bądź snutych na 
jawie, a przeważnie jednych i 
drugich. Czy można wreszcie 
dziwić się tym, którzy, mając 
możliwość odwiedzenia miejsc 
bliskich i drogich, dokonują 
świadomego wyboru i nie ko
rzystają z tej nieraz jedynej 
okazji. Wolą nie wracać w dzi
siejszą rzeczywistość, będącą 
zarazem zaledwie ich wczoraj
szą przeszłością, bowiem chcą 
tylko pamiętać, nie widzieć, aby 
nie wiedzieć, aby nie utracić... 
Czego nie utracić: złudzenia 
czy siły?!

Ryszard Brykowski

1.2. Latyczów (Letyczew) - 
miasto usytuowane na prawym 
brzegu rzeki Wołk, słynące cu
downym obrazem Matki Bo
skiej. W latach 1606-1638 
wzniesione zostały zabudowa
nia konwentu dominikanów o 
charakterze obronnym., Domi
nikanie przejęli prawdopodob
nie istniejący od 1430 r. kościół 
parafialny: zabudowania koś- 
cielno-klasztorne odbudowy

wano po zniszczeniu w 1652 i 
po pożarze w 1854 r. Kościół 
jednonawowy, trójprzęsłowy, z 
węższym, zamkniętym trój- 
bocznie prezbiterium jest w 
zrębie murów niewątpliwie go
tycki: dwie kaplice po bokach 
nawy, przykryte kopułami, po
chodzą zapewne z drugiej po
łowy XVII w. Ukształtowanie 
przestrzenne kościoła, a szcze
gólnie szczyt zachodni, kojarzy

się z tzw. lubelską grupą koś
ciołów późnorenesansowych. 
Wschodni szczyt kościoła 
wieńczy charakterystyczna mu
rowana wieżyczka na sygnatur
kę.

Na zdjęciach: ogólny wygląd 
kościoła i klasztoru od strony 
południowo-zachodniej (1) i 
baszta miejskich murów ob
ronnych z 1598 r. (2).

3. Bar - dawna nazwa Rów 
od miana rzeki, nad którą 
miejscowość została założona. 
Niegdyś dobra Stanisława Od
rowąża wykupione przez Bonę, 
która nadała miejscowości pra
wa miejskie (1538), wzniosła 
zamek i zmieniła nazwę - na 
pamiątkę swego rodowego 
księstwa Bari. Kościół parafia
lny wzniesiony w 1550 r. (być 
może kolejny) był wielokrotnie 
niszczony, podobnie jak miasto 
i zamek, m.in. przez Kozaków 
Krzywonosa w 1648 r. i Tata
rów w 1752 r. W latach 1610— 
1614 Stanislaw Żółkiewski za
łożył kolegium jezuickie, które 
w 1781 r. przejęli bazylianie, a 
od nich w XIX stuleciu władze, 
przeznaczając je na szkołę pra
wosławną. W Barze były też 
klasztory franciszkanów, domi
nikanów (w 1811 r. zbudowali 
nowy kościół parafialny), kar
melitów. Ten ostatni wzniesio
ny rzekomo przez o.Marka, 
słynnego kapelana Konfedera
cji Barskiej, założonej tu 9 lute
go 1768 r. przeciw Moskalom. 

Obecny kościół parafialny Św. 
Michała Archanioła, zbudowa- 
ńy na przełomie obu ostatnich 
stuleci, w latach trzydziestych 
został zamknięty. Otwarto go 
w czasie wojny w 1942 r. i od 
tego czasu jest nieprzerwanie 
czynny. 

Na zdjęciu: fragment fronto
wej elewacji kościoła, z rzeźba
mi śś. Michała Archanioła, Pio
tra i Pawła oraz płaskorzeźbą 
Matki Bożej, pod której stopy 
powrócił Orzeł Biały i wstęga z 
napisem: Matko módl się za 
nami.
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4. Lackie - nazwa ta utrwa
liła się w ludzkiej pamięci, ale 
dzisiaj próżno jej szukać na 
współczesnej mapie i na drogo
wskazach, brzmi bowiem zbyt 
„z polska” i „z pańska” i dlatego 
zmieniono ją na Czerwone. O- 
koliczni mieszkańcy pamiętają 
jednak dawną nazwę i chętnie 
wskazują drogę, a miejscowi 
prowadzą „do dworu”. Ten 
dwór - to w rzeczywistości 
rządcówka folwarku Kazimie- 
rówka. Dwór stał w innym 

miejscu i przestał istnieć około 
150 lat temu. Z dawnych zabu
dowań dworskich zachowały 
się tylko dwie oficyny i mury 
kaplicy.

Na zdjęciu: Tomasz Strzem
bosz spod dworskiej oficyny 
pokazuje żonie Maryli oraz 
Zosi Adamowej Strzemboszo- 
wej i jej synowi Marcinowi rui
ny rodowej kaplicy na szczycie 
odległej góry.

5. Jarmolince - miasto, prawo 
magdeburskie uzyskało w 1455 
r. od Kazimierza Jagiellończy
ka. Klasztor bernardynów u- 
fundowany tu został w 1761 r. 
przez Pawła Starzyńskiego, u- 
kończony nieco później przez 
Jana Onufrego Orłowskiego, 
łowczego koronnego, po po
wstaniu 1831 r. zamieniony na 
cerkiew prawosławną. Kościół 

parafialny ŚŚ. Piotra i Pawła 
wzniesiony został w 1793 r. z 
fundacji Adama Orłowskiego, 
ukończony (elewacja, częścio
wo wyposażenie) w 1862 r. 
przez malarza Aleksandra Or
łowskiego. Na przełomie obu 
ostatnich stuleci w miejscowym 
dworze znajdowały się liczne 
obrazy Józefa Chełmońskiego, 
Juliusza Kossaka, Aleksandra 

Orłowskiego, Henryka Siemi
radzkiego oraz rzeźby Wiktora 
Brodzkiego. Stanisław August 
Poniatowski w czasie pobytu w 
mieście 10 listopada 1781 r. ze
zwolił na założenie apteki.

Na zdjęciu: elewacja frontowa 
dawnego kościoła parafialnego 
w 1990 r.
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6. Gieranony - w miejsco
wości tej kościół parafialny 
Św. Mikołaja (na zdjęciu), u- 
fundowany w 1411 r. Potem 
wielokrotnie niszczony, odbu
dowywany i przekształcany. W 
zrębie jego obecnych murów 
znajdują się fragmenty budowli 
z 1519 r. Zasadnicza przebudo
wa nastąpiła pod koniec XVIII 
w.; ukształtowanie wnętrza z u- 
bieglego stulecia, klasycystycz- 
ne. W 1883 r. dobudowano do 
prezbiterium dwie obszerne za
krystie. Odnawiany w 1934 r. W 
czasie drugiej wojny światowej 
i po jej zakończeniu nieprze
rwanie czynny.

(zdjęcia: 
Ryszard Brykowski)

Spotkanie z książką

„W miejscu, gdzie Wilenka 
wpada do Wilii, u stóp Góry 
Zamkowej, leży Wilno - piękne 
miasto, tak bliskie sercu każde
go Polaka, ściśle związane z 
historią i kulturą Litwy i Polski 
- narodów żyjących tu razem 
od ponad sześciu stuleci”. Takie 
jest pierwsze zdanie z niewiel
kiej książeczki (68 stron) pt. 
Wilno - przewodnik turystycz
ny (Wydawnictwo PTTK 

„Kraj”). Tego rodzaju prze
wodników z całego świata jest 
w naszych księgarniach coraz 
więcej i choć rzadko na łamach 
pisma goszczą ich anonsy - 
tym razem okazja jest wyjątko
wa. Jest to bowiem pierwszy, 
napisany przez polskiego auto
ra przewodnik po Wilnie od 
1935 r., kiedy ukazało się trze
cie wydanie przewodnika Juliu
sza Kłosa, profesora historii ar
chitektury Uniwersytetu Stefa
na Batorego w Wilnie. Warto 
dodać, że tradycja wileńskich 
przewodników sięga XIX w. - 
w 1859 r. wydane zostały Prze
chadzki po Wilnie Adama H. 
Kirkora.

Autor nowego przewodnika, 
Grzegorz Micuła, prowadzi nas 
przez dzieje miasta, następnie 
czterema głównymi trasami 
przez miasto dzisiejsze, jego 
dzielnice i najbliższe okolice. 
Informacja z adresami i telefo
nami hoteli, restauracji, teatrów 
itd. kończy ten przewodnik. Za
znaczone są w nim - dokony
wane w ostatnich miesiącach - 
zmiany dotychczasowych nazw 
ulic na historyczne, podane są 
także nazwy polskojęzyczne.

(m)

Najtańszy samochód zachodni 
Już jest!

Możesz go obejrzeć i kupić!

MARUTI-SUZUKI
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 98 min 800 tys. zł
Sprzedaż ratalna

i uwzględnione ulgi 
celne

Salon Samochodowy 
„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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Fortyfikacja 
nowożytna (9)

Po sfrustrowanej nocy nie
zbyt twardej pruskiej oku
pacji, również Warszawy, 
przyszła wielka nadzieja i 
wielkie olśnienie - Napo
leon. Geniusz wojny, ale i 
gracz polityczny z oczaro
waną nim armią - w niej o- 
czywiście Polacy - prze
wracał państwa, osadzał na 
tronach królów; potomko
wie niektórych z nich aż do 
dzisiaj przetrwali, jak dyna
stia Bernadotte w Szwecji. 
Stawiał nam twarde warun
ki, żadnych wstępnych usta
leń: „Obaczę, jeżeli Polacy 
godni są być narodem”.O- 
czywiście niezłomny Koś
ciuszko nie uległ pokusie, 
mimo że Napoleon osobiś
cie złożył mu wizytę i nale
gał przez swych ministrów. 
Nie dał się też kupić później 
carowi fikcją Królestwa 
Polskiego, wymyślonego 
przez Adama Czartoryskie
go. Czas boleśnie wykazał, 
że Naczelnik miał rację. Na 
razie zatem nie królestwo, 
tylko księstwo i to nie pol
skie, tylko warszawskie i 
jeszcze bardzo okrojone, a 
na jego czele nie Polak, ale 
Niemiec - król saski Fryde
ryk August, wierny zresztą 
Napoleonowi do końca. 
Wszystko to, by nie drażnić 
naszych zaborców. A Pola
cy, jak to Polacy, okazali się 
wspaniali. Zrobił z nich Na
poleon swą gwardię przy
boczną szwoleżerów, przed 
którymi po szarży pod Sa- 
mosierrą zdjął kapelusz i 
nazwał ich najdzielniejszy
mi z dzielnych. W czasie 
zaś, gdy ogołocił Księstwo z 
wojska, walcząc w Hiszpa
nii, zaatakowali je Austria
cy. Poderwał się wtedy nie
dawny birbant z „Pod Bla
chy” książę Józef Poniato
wski i dalekim rajdem w 
Galicji wymusił włączenie 
do Księstwa dalszych de

partamentów. W czasie 
wojny 1812 r. Polacy stano
wili najsilniejszą armię 
obcą wspierającą Francu
zów i tenże książę Józef Po
niatowski, wierny do końca, 
jako marszałek Francji zgi
nął w nurtach Elstery.
Na razie, choć tak niedale
kie było przywrócenie wy
marzonej Polski, Księstwo 
Warszawskie było tak na
prawdę podporządkowane 
Francji, podobnie armia i 
fortyfikacje. Gospodarka 
Księstwa uginała się pod 
ciężarem wystawiania co
raz to nowych oddziałów 
wojska, przez wiele miesię
cy utrzymaniem Wielkiej 
Armii cesarza i budowy sys
temu fortyfikacji francu
skiej, choć raczej francu
sko-polskiej, bo mimo że 
decyzje i główne projekty 
były francuskie, Polacy je 
wznosili za polskie pienią
dze.
Napoleon był artylerzystą 
bliskim Montalemberta i 
zdawał sobie sprawę z 
przestarzałości fortyfikacji 
bastionowej. Jego inżynie
rowie jednak wznosili takie 
fortyfikacje. Dominowała u 
Napoleona doktryna mak
symalnej koncentracji sił i 
środków na wybranych ob
szarach. Działał w makro
skali strategicznej całej Eu
ropy i - jak twierdzi Walde
mar Łysiak - „twierdzą” dla 
niego był kraj, jej redutą 
Twierdza Centralna maga
zynowa, a fortami zewnęt
rznymi twierdze graniczne 
czy nadmorskie. Ponieważ 
tylko gen. Lazare Nicolas 
Carnot bronił kiedyś Mon
talemberta, Napoleon zlecił 
mu opracowanie dzieła o 
fortyfikacji dla inżynierów 
francuskich, które wydał w 
1810 r. i do roku 1814 uka
zały się już cztery wydania. 
Niestety, opracowanie to 

było tradycyjne i Carnot na
dal proponował systemy 
bastionowe i kleszcze. 
Kładł nacisk na ukryte bate
rie moździerzy i podkreślał 
znaczenie aktywnej obrony, 
ciągłych wypadów z twier
dzy, uważając, że im bliżej 
podchodzi nieprzyjaciel, 
tym krótsze są jego równo
ległe, jest go zatem coraz 
mniej, rośnie przewaga ob
lężonych i należy atakować. 
Pod tym względem Francu
zi byli podobni do Polaków, 
ich temperament sprzyjał 
szarży i atakowi, a nie kry
ciu się w obronie. Tak na
prawdę z Carnota pozostał 
położony nisko, prawie w 
fosie, Mur Carnota, dość 
długo stosowany do po
nownie modnej wtedy ob
rony czołowej z broni ręcz
nej i flankowej artyleryj
skiej z półprzykrytych bate
rii w barkach.
Wiele działo się wtedy na 
naszych terenach: wojna 
polska Napoleona, w wyni
ku której w 1807 r. powsta
ło Księstwo Warszawskie, 
wojna polsko-austriacka w 
1809 r. i wreszcie stąd ru
szyła Wielka Armia na Ros
ję w 1812 r. Powstały liczne 
fortyfikacje połowę i pół
stałe, polskie i francuskie, 
przeważnie stanowiące po
głębianie obrony o lunety i 
reduty starszych fortyfika
cji, jak w Gdańsku, Toruniu, 
Częstochowie czy Sando
mierzu. W 1808 r. powstał 
projekt francuski budowy 
przyczółka mostowego w 
Toruniu, dość zachowaw
czy, bastionowy z lunetami. 
Po wojnie z Austrią stał się 
znowu ważny Zamość. 
Wzmocniono twierdzę 
przez zwiększenie jej siły 
ogniowej, przez budowę 
nowych baterii w czołach 
bastionów i nadszańców w 
szyjach oraz przez pogłę
bienie obrony o słoniczoła 
przed słabszymi bastionami. 
Po zdobyciu na przełomie 
1806 i 1807 r. Twierdzy 
Wrocław Napoleon wydał 
polecenie zburzenia jej for
tyfikacji, co tr vało do poło
wy XIX w.
Najznakomits ym, jednak 
dziełem, i to chyba pomysłu 

Napoleona, było tworzenie 
Place d’Arme w kształcie 
trójkąta o boku około 30 
km ujętego twierdzami: 
Warszawa, Serock i Modlin. 
Ten rejon umocniony, usy
tuowany w centrum pewnej 
dla Napoleona Polski, sta
nowił jakby śródszaniec 
kraju, w węźle dróg komu
nikacyjnych, wodnych i z 
zapleczem dużego miasta. 
Osłonięty ze wszystkich 
stron przeszkodami wodny
mi Wisły, Bugo-Narwi i bło
tami Kanału Królewskiego 
nadawał się do koncentracji 
wielkiej armii. Świetny po
mysł w kategoriach taktycz
nych znacznie gorzej został 
rozwiązany realizacyjnie 
przez nie najwyższego lotu 
inżynierów francuskich. 
Warszawa nie stała się 
twierdzą z prawdziwego 
zdarzenia. Rozbudowywa
no tu zaplecze magazyno
we, koszarowe i szpitalne, 
ale fortyfikacje były ciągle 
typu polowego: policyjno- 
porządkowe Wały Lubo
mirskiego z lat osiemdzie
siątych XVIII w. i zapewne 
systemy otwartych od tyłu 
redut obrony miasta w cza
sie Insurekcji Kościuszko
wskiej oraz obrony w 1809 
r. przed arcyksięciem Fer
dynandem d’Este. Wzniesio
no tylko najpilniej potrzeb
ny przyczółek mostowy po 
stronie praskiej, niewielkie 
dzieło wsparte o Wisłę, z 
rozwiniętym od wschodu 
półkolem trzech kurtyn, 
dwóch bastionów i półba- 
stionu z fosą oraz wysunię
tymi małymi lunetami. Był 
tam jeszcze wcześniejszy 
Wał Lubomirskiego i redu
ty. Nie zrealizowano plano
wanych dwóch dzieł na le
wym brzegu w rejonie U- 
jazdowa i na północ od No
wego Miasta. Dopiero one 
utworzyłyby nowocześniej
szą twierdzę typu monta- 
lembertowskiego.
Drugi flank wschodni Place 
d’Arme wsparto o Serock, 
gdzie u spływu Bugu i Nar
wi na wysokim brzegu za
chodnim otoczono znacznie 
większy teren od istniejącej 
zabudowy (dla obozu woj
skowego) półkolem ziem-
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1, Przyczółek mostowy na Pradze w 
Warszawie. Plan z 1811 r. podpisany 
przez płk. J. Malleta. Późniejszy plan 
Warszawy z fortyfikacjami istniejący
mi w 1831 r. wskazuje, że przyczółek 
ten był zrealizowany i wymagają tyl
ko wyjaśnienia: luneta 4 na samym 
brzegu Wisły i wysunięte przed nią 
na południowy wschód dwie reduty, 
których nie było w 1831 r.
2. Twierdza Serock. Plan z 1811 r. 
podpisany przez płk. J. Malleta. Za
chowały się, według badań autora, 
od strony północnej bez pierwszego 
półbastionu czytelne relikty kolej
nych trzech kurtyn i bastionów oraz 
północno-zachodniego rawelinu (9). 
Wskazują, ze twierdza była realizo
wana na powiększonym narysie.

nych kurtyn i bastionów. Na 
planie z 1811 r. widać sześć 
bastionów i powiększenie 
obwodu do siedmiu. Narys 
jest bardzo tradycyjny, z 
mechanicznym wyprowa
dzeniem linii obrony czół 
bastionów z kątów barko
wych, co w bastionach na 
nieznacznie załamanym po
ligonie spowodowało nie
korzystne nadmierne ich 
spłaszczenie.
Najważniejszym jednak e

lementem tego zespołu 
twierdz był usytuowany na 
zachodnim narożu rozwar
tego na wschód trójkąta 
Modlin, położony u spływu 
Bugo-Narwi do Wisły. Sta
nowił znakomite miejsce 
dla lokalizacji twierdzy, co 
już wcześniej dostrzegli 
Szwedzi i Prusacy. Tak ko
rzystnie usytuowaną przez 
Napoleona twierdzę rozbu
dowywali później Rosjanie 
- mimo ukierunkowania w 

odwrotną stronę - aż do 
czasów pierwszej wojny 
światowej, czyniąc z niej 
jedną z największych 
twierdz w Europie.

Były różne projekty dość 
zachowawczych bastiono
wych dzieł: po stronie mod
lińskiej na krawędzi wyso
kiej skarpy rzecznej, na nis
kim terenie z drugiej kazuń- 
skiej strony Wisły na Wys
pie Szwedzkiej czy zalewo

wym trójkącie w widłach 
Wisły i Bugo-Narwi. Zreali
zowano wspartą o skarpę 
rzek, wznoszoną od począt
ku 1807 r. Cytadelę Modliń
ską, z rozwiniętym od pół
nocy nieregularnym trójką
tem kurtyn i pięciu bastio
nów, z charakterystyczny
mi, wciętymi w stok raweli- 
nami. Bastiony, szczególnie 
II i III frontu północno-za
chodniego, były obszerne, o 
półszyi nawet dłuższej od
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1/4 poligonu wewnętrzne
go, ale podobnie jak w Se- 
•ocku nadmiernie spłasz
czone przy wyprowadzeniu 
czół z kątów barkowych. 
Na południowym brzegu 
Wisły wzniesiono koronę 
Przedmościa Kazuńskiego i 
zapewne umocnienie w 
widłach obu rzek. Dzieła te 
początkowo były realizo
wane przez szefa inżynierii 
Wielkiej Armii - generała 
Francois Chasseloup-Lau- 
bata.
W 1810 r. do prac przy Cy
tadeli Modlińskiej włączył 
się bezpośrednio Napoleon, 
mając już dosyć przestarza

łych fortyfikacji swoich in
żynierów. Z jego inicjatywy 
i pod osobistym nadzorem 
w latach 1811-1812 były tu 
prowadzone prace z o- 
gromnym rozmachem (w 
niektórych dniach pracowa
ło 13 000 robotników i żoł
nierzy). Pułkownik Jean 
Mallet de Granville - do
wódca Wojsk Inżynieryj
nych Księstwa Warsza
wskiego, w odległości około 
600 m na zewnątrz obwaro
wań Cytadeli Modlińskiej 
wzniósł nowoczesne fortyfi
kacje, osłaniając Cytadelę 
narysem trójkąta z wielkimi 
dziełami na narożach, jakby

3. Twierdza Modlin. Projekt częścio
wo tylko zrealizowany (w odniesieniu 
do Cytadeli A przerysowany z pracy 
B. Pawłowskiego, Historia wojny pol
sko-austriackiej 1809 r., '■Narszam 
1935). Bardzo interesujące trzy forty 
gwiaździsto-kleszczowe, jak w Pru
skiej Świdnicy.
4. Twierdza Modlin. Rozbudowana w 
XIX w. centralna partia, ale nie zmie
nione w głównym narysie francusko- 
polskie fortyfikacje Cytadeli, trzech 
koron i Przedmościa Kazuńskiego.
5. Twierdza Modlin. Plan dolnej kon
dygnacji śródszańca artyleryjskiego 
Korony Utrackiej ze strzelnicami dla 
broni ręcznej czołowej obrony fosy 
oraz z fascynująco wybiegającymi w 
przyszłość dwiema kaponierami 
przeciwskarpowymi obrony flanko
wej fosy z broni ręcznej. Na wyższej 
kondygnacji byty strzelnice dla arty
lerii i broni ręcznej. Nad nią występo
wał otwarty taras artyleryjski. Dzieło 
to. podobnie jak trzy korony, powsta
ło pod bezpośrednim nadzorem Na
poleona.

fortami w postaci trzech 
koron. By! też projekt 
trzech dzieł gwiaździsto- 
kleszczowych, jak w pru
skiej Świdnicy. Korony łą
czyła linia krytej drogi, w 
każdej zaś miał być muro
wany śródszaniec artyleryj
ski; śródszaniec zrealizowa
ny został tylko w zachod
niej Koronie Utrackiej 
przez por. Klemensa Ko
łaczkowskiego, późniejsze
go generała. Jest to działo- 
bitnia artyleryjska na niety
powym planie kwadratu, z 

trzema poziomami ognia, o- 
toczona fosą z dwoma ka
ponierami przeciwskarpo
wymi; forty i śródszańce na
wiązują tu do idei Monta- 
lemberta, z tym że tzw. 
Wieże Montalemberta mia
ły plan koła.
W oparciu o Cytadelę Mod
lińską powstał więc obóz 
warowny typu Rognata 
(podobny obszarem do 
Kościuszkowskiego w Kra
kowie w 1794 r.), jakby pol
ska twierdza centralna, bar
dziej skoncentrowana od 
wielkiego Place d’Arme 
Warszawa-Modi in-Serock. 
Na dokończenie realizacji 
tego przedsięwzięcia za
pewne zabrakło jednak cza
su i środków. Może dlatego 
też nie zakończono fortyfi- 
kowania Warszawy, kon
centrując wysiłki w Modli
nie, chociaż tutaj również 
nie dokończono prac.
Napoleon, mimo że poko
nany w Rosji, musiał mieć u 
Rosjan duży autorytet, sko
ro 30 lat później inżyniero
wie rosyjscy skopiowali w 
Warszawie i Dęblinie Cyta
delę Modlińską, a prawie 
100 lat później powtórzyli 
Place d’Arme Warszawa- 
Modlin-Serock, z małą tyl
ko zamianą Serocka na Ze
grze (o czym w następnym 
odcinku).

Andrzej Gruszecki
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Krajobraz
z kapliczkami

Zwyczaj stawiania kapliczek, świę
tych figur i krzyży zwanych dawniej 
Bożą Męką, sięga w Polsce czasów 
bardzo odległych. Pierwotnie wy
konywano je oczywiście wyłącznie 
z drewna i zastępowano co jakiś 
czas nowymi. Były jednym z najbar
dziej charakterystycznych elemen
tów pejzażu dawnej Polski. Wierzo
no, że za ich sprawą wieś czy miasto 
uniknie nie dającego się przewi
dzieć nieszczęścia, np. morowego 
powietrza lub innego kataklizmu. 
Przy drogach i na skrzyżowaniach 

„Wieszadeł” wydał w 1863 r. specja
lny ukaz zabraniający w ogóle sta
wiania nowych kapliczek oraz re
montowania starych.

Jak Rosjanie po Powstaniu Stycz
niowym. tak Niemcy w czasie ostat
niej wojny niszczyli świadomie 
krzyże i kapliczki. Starsi sieradzanie 
pamiętają, że z okazji urodzin Hit
lera 20 kwietnia 1941 r. wycięto 
wszystkie przydrożne krzyże w ów
czesnym powiecie sieradzkim.
Krzyże i kapliczki ziemi sieradzkiej 

ckich we wsi Wrząca koło Błaszek, 
upamiętniający bitwę oddziału 
Wincentego Pągowskiego z huzara
mi ppłka Laworki z garnizonu kali
skiego. stoczoną tu 16 XI 1863 r. 
Przy szosie z Sieradza do Warty, 
tuż przed jej odgałęzieniem do Bar- 
tochowa stoi duży drewniany krzyż 
ku pamięci powstańców poległych 
w bitwie na pobliskich polach. Pod 
krzyżem znajduje się płaskorzeźba 
w bloku piaskowca wykonana w 
1984 r. przez art. Halinę Winciar- 
Ożerską, zdobiona wizerunkiem 
orła i girlandami roślin z napisem 
objaśniającym oraz nazwiskami po
ległych. We wsi Poprężniki koło 
Goszczanowa stoi pięknie wykona
ny metalowy krzyż na mogile uła
nów prawdopodobnie z partii por. 
Bąkowskiego. którzy zdążając na 
koncentrację zarządzoną przez gen. 
Edmunda Taczanowskiego padli tu 
w starciu z moskiewskim oddziałem 
ppłka Bołdyriewa w sierpniu 1863 r. 
W lasach lipieńskich koło Złocze- 

łych na różne epidemie, w miejs
cach związanych z klasztorami ka
noników regularnych, za pośrednic
twem których krzyż ten pojawił się 
w Polsce. Najstarsi mieszkańcy Sie
radza pamiętają takie krzyże na Po- 
świętnej Górce. Podrzeczu i na 
skraju wsi Męcka Wola. Karawaki 
przetrwały we wsi Ligota koło Wi
towa, prawdopodobnie w miejscu 
dawnego cmentarza cholerycznego, 
w Lutomiersku, we wsi Salomony, 
gm. Brąszewice (z odpadniętymi ra
mionami) oraz na skraju wsi Pu
szków (gm. Brzeźnio).

Najliczniejsze we wsiach, choć jed
nocześnie najbardziej prymitywne 
artystycznie kapliczki - to czasami 
rzeźbione w drewnie, najczęściej 
zbite z deseczek małe skrzyneczki 
zawieszone na drzewach lub umo
cowane do słupków. Często ustawia 
się je w obejściach od strony drogi 
lub umieszcza w specjalnie przygo
towanych podczas budowy domu

kapliczki i krzyże pełniły często 
funkcje punktów orientacyjnych dla 
podróżnych. Inne upamiętniały 
miejsca bitew, ustawiane były na 
cmentarzach i przed nimi, często 
stawiano je na miejscach zbrodni i 
wypadków śmiertelnych. Lokalizo
wane na krańcach wsi zapewniały 
boską opiekę przed złymi mocami - 
były to najczęściej figury Matki Bo
skiej. duże krzyże lub kapliczki dla 
patronów danej parafii.

Tragiczną i patriotyczną wymowę 
miały krzyże i kapliczki stawiane 
dla upamiętnienia śmierci powstań
ców 1863-1864 r. Umieszczano w 
nich najczęściej figury Chrystusa 
Frasobliwego, dzięki czemu omija
no zakaz oznaczania i czczenia mo
gił powstańczych. Znaczenie tego 
zjawiska w ówczesnym Królestwie 
Kongresowym musiało być duże, 
skoro gen. gubernator Murawiew- 

można spróbować usystematyzo
wać, zaliczając je do pięciu grup z 
licznymi odmianami ze względu na 
użyty materiał, warsztat, stosowane 
formy. Najpowszechniejszą i nie
wątpliwie najstarszą jest forma 
krzyża. Dawniej w mowie potocz
nej krzyż, czyli figurę z wyobraże
niem ukrzyżowanego Chrystusa na
zywano Bożą Męką. Tak właśnie 
tłumaczy się nazwy wsi (męka Księ
ża. Męka Jamy) objętych teraz gra
nicami miasta Sieradza.

W okolicach Sieradza na szczegól
ną uwagę zasługują krzyże wznie
sione dla uczczenia wydarzeń po
wstania 1863 r. lub na mogiłach po
wstańczych. Wymienić tu należy 
przede wszystkim piękny drewnia
ny krzyż nakryty zdobionym da
szkiem z gontów z cenną artystycz
nie rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowa
nego nie opodal dworku Grodzi- 

wa, w miejscu zwanym „Poległe”, 
obok współczesnego pomniczka 
stoi duży krzyż na miejscu śmierci 
pięciu powstańców i ich dowódcy 
Makarego Drohomireckiego. Także 
w Nowej Wsi przetrwał krzyż po
wstańczy postawiony dla uczczenia 
tragicznej pamięci rozbitego tu 16 
X 1863 r. plutonu Józefa Andro- 
szka.

Niezmiernie ciekawą pamiątką 
przeszłości są ocalałe jeszcze tu i 
ówdzie krzyże z podwójnymi, rów
nolegle do siebie ułożonymi ramio
nami, z których wyższa poprzeczka 
jest krótsza od niższej. Są to tzw. 
karawaki (od nazwy miasta hisz
pańskiego Caravaca), które w prze
konaniu naszych przodków sku
tecznie chroniły osiedla ludzkie 
przed zarazą. Z tą intencją stawiano 
je na krańcach miast i osiedli, na 
cmentarzach, gdzie grzebano zmar- 

1. Kapliczka wykonana z jednego 
pnia drzewa we wsi Lęki Małe, gm. 
Lututów
2.3. Kapliczka przy wjeżdzie do dwo
ru we Wrzącej koło Błaszek (2) i w 
Boczkach, gm. Szadek (3) 

wnękach. Znajdują się w nich wize
runki Matki Boskiej, Chrystusa, pa
tronów właścicieli domów, czasami 
świątki wykonane przez rzeźbiarzy 
ludowych. Na przykład we wsi Ra- 
fałówka koło Rossoszycy do dziś 
wisi na sośnie taka kapliczka jako 
pamiątka śmierci Rafała Siemiątko
wskiego w 1863 r., syna właścicieli 
okolicznych lasów i gruntów. Kap
liczki takie zawieszano na drzewach 
w lesie zwanym Koziołek koło Pia
sków w rejonie Lututowa dla ucz
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czenia śmierci kosynierów z oddzia
łu Antoniego Korotyńskiego. pad- 
łych tu w walce z Moskalami 15 VI 
1863 r.

Bardzo popularną formą kapliczek 
przydrożnych są budowle wznoszo
ne z cegieł najczęściej na planie nie
wielkiego prostokąta, o wysokości 
od 3 do 4 m. W ich górnej części 
umieszczano frontem do drogi 
świętą figurę lub obraz w odpo
wiednio przystosowanej wnęce 
albo prześwicie umożliwiającym 
wędrowcowi wgląd do wnętrza 
kapliczki. Jedną z najstarszych jest 
drewniano-murowana kapliczka z 
Tubądzina, usytuowana przy tam
tejszej plebanii, z wyciętym na de
skach napisem: „Modlący się przy 
tym /Krzyżu codziennie 200 dni/ co 
Piątek tyleż Qvadr/ odpvstv do
zwolił Oyciec św. Pivs VI/ Mady i 
Antonina proszą o westchnienie do 
Boga". Ponieważ Pius VI był papie
żem w latach 1775-1799, kapliczkę 
datuje się na ten okres.

Z początku XIX w. pochodzi bar
dzo zniszczona murowana kaplicz
ka we wsi Dąbrówka koło Sieradza, 
zwana „napoleońską”, ponieważ le
genda podaje, że została zbudowa
na na grobie żołnierzy francuskich 
poległych w 1812 r. w odwrocie 
spod Moskwy w walce z kozakami; 
w prześwicie jej górnej części za
chowała się rzeźba św. Wawrzyń
ca.

Przetrwało także kilka kapliczek 
poświęconych Powstaniu Stycznio
wemu. We wsi Grzyb (gm. Klono
wa) stoi niewielka kapliczka na 
miejscu śmierci czterech kosynie
rów z oddziału Józefa Oxińskiego. 
spalonych tu żywcem 25 II 1863 r. 
We wsi Zaborów koło Zygier we 
wnękach podstawy kapliczki wid
nieją daty: 1830, 1864, 1914 i 1945. 
Bardzo ciekawa jest kapliczka sto
jąca przy drodze we wsi Lęki Małe 
(gm. Lututów), zrobiona z jednego 
pnia grubego drzewa, z wnęką w 
części dolnej i ozdobiona skromny
mi płaskorzeźbami.

Przy wjeździe do dworu we Wrzą
cej koło Błaszek stoi murowana 
kapliczka z czterostronnie trójkąt
nym zwieńczeniem daszku i cenny
mi rzeźbami czterech świętych u- 
mieszczonych we wnękach: Tadeu
sza, Jana Nepomucena, Józefa i 
Róży. Ich wybór tłumaczy się tym, 
że te imiona były najczęściej uży
wane w rodzinie właścicieli Wrzą
cej - Grodzickich herbu Gryf. Na 
uwagę zasługuje także kapliczka 
obok dworu w Kliczkowie Małym 
(gm. Brzeźno) z cenną ludową rzeź
bą św. Jana Nepomucena z pier
wszej połowy XIX w. Prawdopo
dobnie spod jednego dłuta wyszły 
kapliczki stojące w Luboli (skrzyżo
wanie do Brodni i w samej wsi) w 
Dzierząznej oraz w Boczkach, zbu
dowane na silnej podstawie, dźwi
gające na czterech kolumnach pro
stopadłościan z niewielkim krzyżem 
na szczycie. Cenna rzeźba św. Jana 
Nepomucena (rokokowa z XVIII 
w.), o wysokości około 1,5 m zdobi 
murowaną kapliczkę w Tymieni- 
cach.

Do czwartej grupy zaliczam kap
liczki wsparte na słupie drewnia
nym lub murowanym oraz figury u- 
stawione na obelisku. Należy tu wy
mienić tajemniczą kapliczkę wysta
wioną przez miejscowego dziedzi
ca, prawdopodobnie w drugiej po
łowie XIX w., stojącą obecnie w ob
rębie zabudowań rolnika Zarzy
ckiego we wsi Lipnik (gm. Siemko
wice). Jest ona murowana, wysoka 
około 4 m, zakończona pustą obec
nie wnęką przypominającą latarnię. 
Prawdopodobnie spełniała kiedyś 
funkcję drogowskazu na pobliskim 
skrzyżowaniu dróg. Inna kapliczka 
na krótkim słupie stoi przy drodze 
obok kościoła w Gruszczycach. Jej 
górną część stanowi zadaszony oł
tarzyk wsparty na kolumnach, wy
raźnie nawiązujący do stylu stojące
go w pobliżu barokowego kościoła; 
znajduje się w niej doskonale za
chowana figura św. Jana Nepomu
cena. W Kolonii Chrząstawa (gm. 
Widawa), przy drodze z Chrząsta- 
wy do leśniczówki Restarzew stoi 
na drewnianym słupie oryginalna 
kapliczka wzniesiona przez Pacu- 
szkę na początku XX w. Przykryta 
dwuspadowym daszkiem zdobio
nym trzema wieżyczkami rzeźbio
nymi w drewnie, ograniczona na 
bokach czterema kolumienkami, ma 
w części centralnej obraz Matki Bo
skiej z Dzieciątkiem, nad nim. na 
belce, rzeźby Chrystusa Frasobliwe
go w otoczeniu dwóch aniołów. U 
dołu na desce napis (wersja orygi
nalna): „Maryja śliczna dziewicza/ 
Porodziła K rule w i cza i niebieskiego 
Dziedzica Porodzi/ la bez boleści 
Broń/nas od smutku i żałości/ zdro
waś Maryja".

Okazała kapliczka ustawiona na 
wysokiej kolumnie wznosi się przed 
drewnianym kościołem w Kałowie 
koło Poddębic. Wysoki brogowy 
daszek wsparty na czterech rzeź
bionych w drewnie kolumienkach 
chroni rokokową rzeźbę św. Floria
na z końca XVIII w. U dołu napis: 
„Św. Forjanie opiekuj się nami - 
Tomasz i Antonina Patorowie jako 
wotum ufundowali w 1938 r.”. Przy 
klasztorze pobernardyńskim w Zło
czewie (obok drogi wiodącej w 
stronę Błaszek), na drewnianym słu
pie stoi kapliczka, na której zacho
wał się napis: „1865 św. Janie Nepo
mucenie módl się za na/sze/ dusze, 
których ciała leżą tu i na nowym

cmentarzu. Proszą o Zdrowaś Ma
ria." Kapliczka ta jest świadectwem 
istnienia zapomnianego już cmenta
rza przy pobernardyńskim koście
le.

We wsi Boczki koło Szadku w pod
worskim parku należącym niegdyś 
do rodziny Nenckich (Marceli 
Nencki urodzony tu w 1847 r. był 
światowej sławy biochemikiem), na 
końcu alei grabowej stoi figura Ma
tki Boskiej ustawiona na obelisku z 
połączonych ze sobą odłamów ba
zaltu. Pod figurą widnieje tablica z 
napisem: „Matce ludzi pocieszyciel- 
ce strapionych Jej dzieci - Małgo
rzata Nencka 7 VI 1925 r."We wsi 
Szczytniki, przy drodze do Stawu 
stoi figura Matki Boskiej i Chrystu
sa z napisem: „Pamięci ukochanego 
syna Sęp-Sarzyńskiego - 1925 r."W 
Charłupi Małej, tuż nad strugą o na
zwie Meszna (Myją), na wysokim 
kurhanie kultury przeworskiej z ok
resu rzymskiego, na murowanym 
cokole ustawiono figurę św. Jana 
Nepomucena.

Piątą grupę stanowią kapliczki, któ
re zaliczyć można do form drobnej 
architektury sakralnej. Najprostsze 
z nich - to prostokątne budowle 
przykryte dwuspadowym lub bro- 
gowym daszkiem, bez drzwi, z ot
worem z frontu umożliwiającym 
wejście do wnętrza i odmówienie 
modlitwy. Bardziej rozbudowane 
formy sprawiają wrażenie małych 
kościółków z wieżyczką na sygna
turkę, ozdobionymi szczytami i ścia
nami rozczłonkowanymi pilastrami. 
Niektóre z nich wyposażone są na
wet w ganki wsparte na kolumnach. 
Wiele z nich jest usytuowanych w 
pobliżu kościołów i niektóre speł
niały ongiś funkcje kaplic grobo
wych, stanowiąc jedyny ślad za
pomnianych cmentarzy.

Kapliczka tego typu przetrwała 
m.in. w Warcie przed klasztorem 
bernardynów. Wzniesiona została 
w 1726 r. z cegły na planie prosto
kąta. Ciekawy rodowód ma drew
niana kapliczka w Dzierlinie koło 
Sieradza. Stanowiła ona pierwotnie 
kruchtę drewnianego kościoła 
wzniesionego w Charłupi Małej w 
1765 r. a po jego rozbiórce na po
czątku XX w. została przeniesiona 
w pobliże dworu w Dzierlinie, gdzie 
dotychczas stoi. Kapliczka św. Ka-
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4. Kapliczka na kolumnie w Kałowie 
koło Poddębic
5. Kapliczka na obelisku w podwor
skim parku w Boczkach, gm. Sza
dek
(zdjęcia: 1, 3. 5- Jan Marszałkowski,
4 - Andrzej Ruszkowski) 

jetana na Poświętnej Górce w Sie
radzu powstanie swoje zawdzięcza 
znalezieniu dużej liczby ludzkich 
kości, zapewne w czasie kopania 
fundamentów pobliskiego browaru. 
W odległych czasach obok istnieją
cego tu do 1812 r. kościoła Św. Mi
kołaja znajdował się prawdopodob
nie cmentarz choleryczny. Właści
ciel browaru. Kajetan Trąbczyński, 
polecił złożyć kości w jedno miejsce 
i wybudować obok około 1900 r. 
neogotycką kapliczkę z dwuspado
wym wysmukłym dachem i wysoką 
wieżyczką na sygnaturkę. Podobny 
rodowód ma barokowa kapliczka w 
Pstrokoniach (gm. Zapolice), stoją
ca również obok dawnego cmenta
rza cholerycznego.

Prawo stanowi, że o zabytek powi
nien dbać jego właściciel. Jeżeli o- 
biekt jest wpisany do rejestru za
bytków, ochronę winien mu zapew
nić wojewódzki konserwator. Naj
częściej jednak krzyże i kapliczki 
przydrożne nie figurują w tych reje
strach. A poza tym, kto jest właści
cielem krzyża lub kapliczki stoją
cych na rozstajach dróg? To ważne 
pytanie, bowiem z obserwacji wyni
ka. że nawet te o niewątpliwych wa
lorach artystycznych pozbawione 
są jakiejkolwiek opieki. Wydaje się. 
że niejako „z urzędu" zainteresowa
nie krzyżami i kapliczkami powi
nien przejawiać administrator właś
ciwej terytorialnie parafii. Doświad
czenie jednak wskazuje, że pro
boszczowie rzadko zwracają uwagę 
na stan tych zabytków. Zdarzało się, 
że nie reagowali na ich usuwanie, 
zdarza się, że przyzwalają na zastę
powanie pięknych drewnianych 
krzyży - nowymi, wykonanymi np. z 
rur metalowych, szpecącymi pobo
cza dróg i otoczenie kościołów.

Zachowanie kapliczek i krzyży 
przydrożnych winno być przedmio
tem wspólnego zainteresowania 
konserwatorów zabytków i konse
rwatorów diecezjalnych. Ich konse
rwacją powinny zająć się wspólnoty 
parafialne, inspirowane - gdy to 
niezbędne - przez proboszczów, 
znających te obiekty i orientujących 
się w stanie zachowania materia
lnych świadectw wiary katolickiej 
ludu polskiego.

Andrzej Ruszkowski
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Na mapie turystycznej je
ziora Śniardwy lub Wiel
kich Jezior Mazurskich bez 
trudu można odszukać na
zwę Sowiróg*, która w 
chwili obecnej ma tylko 
znaczenie fizjograficzne, 
odnoszące się do uroczyska 
w sercu Puszczy Piskiej. 
Przed kilkudziesięciu laty, 
podobnie jak nazwy Prze
rosi, Struga, Lipa Przednia, 
Lipa Tylna i wiele innych, 
nazwa Sowiróg nie była 
„pustym” słowem.
Sowiróg rozsławił w świę
cie niemiecki pisarz mazur
skiego pochodzenia - Ernst 
Wiechert. Akcja powieści 
Dzieci Jerominów (Jero- 
minkinder) rozgrywa się w 
tej miejscowości.
Ernst Wiechert urodził się 
18 maja 1887 r. w leśni
czówce Piersławek na Ma
zurach, położonej między 
Rucianem-Nidą a Mrągo
wem. W niej spędził dzie
ciństwo i młodość. Obok 
Siedfrieda Lenza, urodzo
nego w 1926 r. w Sulejkach 
koło Olecka i Hansa Hell- 
muta Kirsta, urodzonego w 
1914 r. w Ostródzie, Wie
chert należy do wybitnych 
przedstawicieli niemieckiej 
literatury obecnego stule
cia. Podobnie jak w wypad
ku Guntera Grassa, związa
nego w młodości z Gdań
skiem, kresowe pochodze
nie Wiecherta, wychowane
go na styku różnych kultur i 
narodów, zaowocowało o- 
ryginalnymi dziełami litera
ckimi. Grono miłośników 
jego twórczości (zarówno z 
Niemiec, jak i z Mazur) za
mierza stworzyć w leśni
czówce Piersławek muzeum 
z pamiątkami po pisarzu, na 
wzór muzeum K. I. Gał
czyńskiego w Praniu nad 
Jeziorem Nidzkim. Wszyst
ko wskazuje na to, że utwo
rzenie tej placówki ma duże 
szanse powodzenia. Podob
ne muzeum działa już w 
Duisburgu (Niemcy); zorga
nizowali je członkowie To
warzystwa Twórczości 
Wiecherta, dawni mie
szkańcy Mazur. W Pier-

Zabytki w literaturze

T ej wsi
już nie ma...

1. Tu była osada Sowiróg; pamięta ją usychający dąb
2. Leśniczówka Piersławek tzw. Wiechertówka 
zdjęcia: Ryszard Pawlicki

stawku odsłonięto tablicę 
pamiątkową z okazji setnej 
rocznicy urodzin pisarza w 
tej leśniczówce. Częstym 
gościem na Mazurach jest 
córka pisarza mieszkająca 
na stałe w Szwajcarii.
Na temat Wiecherta napisa
no już wiele, natomiast o 
Sowirogu - chyba nieświa
domie - zapomniano. Jest 
on co najwyżej wymieniany 
w opracowaniach poświę
conych pisarzowi. W do
tychczas wydawanych prze
wodnikach turystycznych 
Sowiróg jest również wy
mieniany z nazwy, jako 
wieś rzekomo jeszcze ist
niejąca (I). Ten stan niewie
dzy winien ulec zmianie, bo
wiem Sowiróg za sprawą 
Wiecherta zasłużył na na
szą pamięć.
Osada została założona na 
prawie chełmińskim, po za
chodniej stronie Jeziora 
Nidzkiego, naprzeciw osa
dy Lipa Tylna, leżącej po 
drugiej stronie jeziora. W 
momencie powstania ob
szar wsi liczył 4 włóki (1 
włóka - 16,8 ha). Nazwę 
wsi zmieniono w 1934 r. na 
Loterswalde, w warunkach 
narastającej germanizacji 
tych ziem. Pod koniec XIX 
w. założono tu szkołę, do 
której według spisu po
wszechnego z 17 maja 1939 
r. uczęszczało 18 uczniów, a 
wieś liczyła wtedy 169 mie
szkańców.
Najłatwiej można dostać 
się do Sowirogu z Pisza. W 
powieści występuje w kilku 
miejscach opis tej drogi z 
powiatowego miasta nie 
wymienionego z nazwy; 
jest to Pisz. Cywilizacja za
tarła ślady drogi, jednak os
tatni odcinek zachował 
swój dawny urok. Tak samo 
jak w powieści jest to stara 
polna droga, z przydrożny
mi skarpami, wspinająca się 
na zbocza ku rozległym la
som. Na przydrożnych 
skarpach można odpocząć, 
latem zobaczymy tu wy
grzewające się w słońcu 
jaszczurki, a nad bagnami 
usłyszymy pokrzykujące
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czajki. Nie ma już jednak 
dużej polany stykającej się 
z jeziorem, z zagubioną 
wioską pośród lasów, ba
gien i mokradeł, środkiem 
której biegła pylista droga, 
ginąca w lesie, w pustko
wiu.
Sowiróg, który główny bo
hater powieści - Jons, nazy
wa Sowim Zakamarkiem 
(Eulenwinkel), od 47 lat nie 
istnieje. Nad Mazurami od 
dziesięcioleci przetaczały 
się najróżniejsze katakliz
my, jednak ostatnia wojna 
pozostawiła najbardziej o- 
krutne piętno. Rok 1945 stał 
się małą apokalipsą. Naj
pierw nastąpiła ewakuacja 
ludności cywilnej przed 
zbliżającym się frontem z 
rozkazu gauleitera Ericha 
Kocha, później szabrownic- 
two pozostawionego mająt
ku i napływ osadników 
(głównie z Kurpii), którzy 
nie potrafili uszanować od
rębności kulturowej garstki 
autochtonów. Podwójny 
dramat tych ludzi polegał 
na tym, że każda ze stron 
chciała ich unarodowić po 
swojemu: Niemcy chcieli z 
nich zrobić Niemców, a Po
lacy - Polaków. Tymcza
sem mieli oni duże poczucie 
odrębności etnicznej, a na
wet w pewnym sensie rów
nież narodowej. Skutek 
tamtej polityki jest taki, że 
na Mazurach nie ma dzisiaj 
Mazurów. Są oni rozpro
szeni głównie w Niemczech, 
dokąd ciągnęła ich znajo
mość języka, wyznanie e- 
wangelickie oraz inna orga
nizacja życia społecznego.
Po 1945 r. w tej części Ma
zur ponad połowa gruntów 
ornych leżała odłogiem. W 
latach następnych były one 
stopniowo zagospodarowy
wane przez osadników lub 
tworzące się PGR-y w 
miejscu poniemieckich ma
jątków ziemskich. Najwięk
szy jednak problem stano
wiły kompleksy odłogów 
śródleśnych i przyjezior- 
nych, np. właśnie w Sowiro- 
gu. Położone z dala od o- 
siedli, szybko pokryły się 

samosiewem i w rezultacie 
Sowiróg i inne osady nad 
Jeziorem Nidzkim (Prze
roś!, Lipa Przednia, Lipa 
Tylna oraz Struga) nie zo
stały zagospodarowane i 
przekazano je w zarząd leś
nictwa.
Dzisiaj po Sowirogu pozo
stały ślady fundamentów 
dawnej zabudowy, Stara 
dzika grusza i wiekowy dąb 
pośrodku dawnej osady 
oraz zarośnięty i zapomnia
ny cmentarzyk. Wśród po
sadzonych drzew można 
jeszcze napotkać przerdze
wiałe fragmenty narzędzi 
rolniczych, resztki ceramiki 
stołowej, rozbite czerwone 
dachówki lub opalone ka
wałki konstrukcji drewnia
nych. W ubiegłym roku zna
lazłem nawet żeliwną ta
bliczkę z inskrypcją „No 73” 
- stanowiącą zapewne o- 
znaczenie domostwa. Nie 
zachowały się niestety ślady 
po promie, który znajdował 
się na zwężeniu jeziora po
między Sowirogiem a Stru
gą. Skracał on drogę o kil
kanaście kilometrów do 
osad leżących po wschod
niej Strobie Jeziora Nidzkie- 
go. Prom ten jest zaznaczo
ny na niektórych starych 
mapach z lat trzydziestych 
lub czterdziestych. Nielicz
ne ocalałe pamiątki po osa
dzie winny znaleźć się w i- 
zbie muzealnej, aby przypo
minać historię tego miejs
ca.

Ryszard W. Pawlicki

* W artykule Cmentarze Pu
szczy Piskiej (nr 2, 1992) mogli
śmy przeczytać m.in.: „po 
wschodniej stronie jeziora 
Nidzkiego, opodal leśniczówki 
Sowiróg, Ernst Wiechert u- 
miejscowił akcję swej powieści 
„Dzieci Jerominów”. Może tam 
pozostał jakiś ślad ludzkiej byt
ności?” Fragment ten zawiera 
dwie nieścisłości: Sowiróg nie 
leży po wschodniej, lecz po za
chodniej stronie jeziora i nigdy 
nie było ani nie ma w nim leśni
czówki; najbliższe znajdują się 
w Zamordejach i Jaśkowie. Te 
pomyłki oraz pytanie zawarte 
w ostatnim zdaniu - zdecydo
wały o napisaniu tego artyku
łu.

Dla kolekcjonerów amatorów

Walka
z korozją (7)

Konserwacja metali 
nieżelaznych
Stal i żeliwo przewyższają 
swą masą i częstotliwością 
występowania inne metale, 
które również przychodzi 
nam konserwować. Dlatego 
nie wolno tracić z pola wi
dzenia na pewno mniej licz
nych, ale przez to właśnie 
może i cenniejszych ekspo
natów nieżelaznych. Nie 
podejmujemy tu próby war
tościowania zabytków me
talowych i odpowiadania na 
pytanie, co jest cenniejsze - 
siedemnastowieczny miecz 
stalowy ćzy osiemnasto
wieczna statuetka brązowa. 
Oba przedmioty są ekspo
natami historycznymi, które 
należy tak samo szanować, 
dbać o nie i odpowiednio 
konserwować.
O ile do konserwacji sta
tuetki, pierścienia, monety 
czy spinki brązowej może
my zastosować niemal 
wszystkie dostępne metody, 
takie jak redukcja proce
sów korozji wodorem, go
towanie w wodzie destylo
wanej cży impregnacja 
próżniowa; o tyle trudno so
bie wyobrazić podobne po
stępowanie w stosunku do 
kutej stalowej bramy, że
liwnego ogrodzenia grobu 
czy potężnego obelisku. Nie 
wartość eksponatu, ale jego 
gabaryty determinują sto
sowanie określonych metod 
konserwacji.
Wielka różnorodność meta
li nieżelaznych ogromnie 

komplikuje dobranie meto
dy konserwacji. Praktycznie 
nie mamy tu do czynienia z 
czystymi jednorodnymi me
talami, ale najczęściej z róż
nymi ich stopami. Ekspona
ty określane jako srebrne są 
w rzeczywistości wykonane 
ze stopu zawierającego o- 
prócz srebra miedź, a czę
sto również cynk, cynę i ni
kiel. Podobnie jest i z ek
sponatami zwanymi mie
dzianymi czy cynowymi. 
Jeszcze 150 lat temu tych 
metali nie potrafiono otrzy
mywać tak jak dziś w stanie 
czystości określanej cztere
ma dziewiątkami - 99,99%; 
miedź i cyna zawierały nie
raz 3-5% różnych metali i 
pierwiastków niemetalicz
nych.
A stopy miedzi? Tych od 
dawna było wiele, dlatego 
konserwacja metali nieże
laznych jest zadaniem bar
dzo skomplikowanym. W 
tym i następnych odcinkach 
naszego cyklu, poświęco
nych konserwacji miedzi i 
jej stopom, srebru, cynie i 
ołowiowi, podamy tylko in
formacje najważniejsze. 
Szczegółów należy już szu
kać w literaturze fachowej.

Konserwacja miedzi 
Przystępując do konserwa
cji eksponatów z miedzi i 
jej stopów, a więc z mosią
dzu czy brązu, już na wstę
pie napotykamy istotne róż
nice w stosunku do konse
rwacji stali i żeliwa. Po

za



Z WARSZTATU KONSERWATORA

1. Czyszczenie do połysku przed
miotów z brązu pokrytych szlachetną 
patyną uznaje się za wandalizm
2. Schemat mechanizmu powstawa
nia i działania „trądu” na przedmio
tach z brązu
3. Układ punktowego gniazda korozji 
chlorkowej brązu

(fot. Stanisław Jabłoński)

przednio podstawowym 
warunkiem byto możliwie 
jak najdokładniejsze usu
nięcie z powierzchni tych 
metali produktów korozji 
albo ich trwałe związanie w 
nieaktywne związki meta
loorganiczne. Z produktami 
korozji miedzi i jej stopów 
sprawa przedstawia się nie
mal odwrotnie.
Zdarza się często, że wy
tworzone na przedmiocie 
produkty korozji stanowią 
integralną, nierozerwalną 
część danego zabytku i dla
tego zdejmowanie ich lub 
usuwanie jest zupełnie nie
dopuszczalne (np. wyroby z 
miedzi i jej stopów, głównie 
brązu). Takich przedmio
tów, pokrytych szlachetną 
patyną nie wolno czyścić aż

do odsłonięcia metalu. Cza
sem jednak wyroby mie
dziane czy brązowe trzeba 
oczyścić całkowicie ze 
wszystkich produktów ko
rozji. Decyzja jest często 
trudna, nie wolno jej podej
mować pochopnie. W ta
kich wypadkach konsultacji 
udzielić musi koniecznie fa
chowiec.
Miedź i jej stopy przyspa
rzają aż tylu problemów, 
ponieważ w tym wypadku 
mechanizm korozji w po
równaniu z korozją stali 
jest bardziej skomplikowa
ny. Znajomość „chorób” 
miedzi i jej stopów ułatwi 
nam ich „leczenie”.
Zupełnie niegroźnym obja
wem korozji miedzi i jej 
stopów jest powolne two

rzenie się w warunkach na
turalnych nalotów barwy 
malachitowej, zwanych pa
tyną szlachetną. Patynę 
szlachetną tworzą dobrze 
związane z podłożem 
związki: zasadowy węglan 
miedzi (CuCOrCufOH)’) i 
siarczan miedzi (CuSCh). 
Warstwa ta jest dla podłoża 
nieszkodliwa, a nawet sku
tecznie chroni przed dalszą 
korozją. Dlatego patyny 
szlachetnej nigdy nie usu
wamy; wytwarzamy ją cza
sem sztucznie na wyrobach 
nowych albo odnawianych. 
Drugą grupę produktów 
korozji miedzi stanowią 
tlenki. Tworzą one naloty - 
zależnie od składu - barwy 
ceglastej, czerwonej lub 
czarnej. Tlenki miedzi nie 

byłyby w zasadzie szkodli
we, gdyby nie ich skłonność 
do życia w swoistej symbio
zie z tzw. trądem brązu, sta
nowiącym najgroźniejszą z 
odmian korozji miedzi i sto
pów tego metalu. Co gor
sza, tlenki miedzi są pożyw
ką dla tego typu korozji.

Trzecią grupę produktów 
korozji omawianego metalu 
stanowią związki chloru z 
miedzią. To z nich wywodzi 
swój rodowód trąd brązu. 
Początkowo w obecności 
jonów chloru powstaje 
chlorek miedzi (1) (CuCl) o 
barwie szarobrunatnej. Pod 
wpływem wilgoci i tlenu, 
który może pochodzić z po
wietrza albo z tlenku miedzi 
(II) (CuO), powstają dwa 
chlorki - miedzi (II) (CuCh) 
i zasadowy chlorek miedzi 
(II) (CuCh-3Cu(OH)2). Chlo
rek zasadowy o barwie zie
lonej nie jest specjalnie 
groźny. Za to chlorek obo
jętny, ten o barwie brązo- 
wożółtej, dobrze rozpu
szczalny w wodzie, łatwo 
rozkłada się na tlenek mie
dzi (II) (CuO) oraz kwas sol
ny (HC1).

Kwas solny z kolei atakuje 
metaliczną miedź, powstaje 
chlorek miedzi (I) (CuCl) i 
cały cykl się powtarza. W 
rezultacie niewielka ilość 
chlorków wywołuje koroz
ję groźną w następstwach, 
bo podlegającą lawinowej 
autokatalizie. I to jest właś
nie trąd brązu.
Należy więc przede wszyst
kim wykryć, a następnie e- 
nergicznie zwalczyć jedynie 
korozję chlorkową, czyli 
właśnie trąd brązu. To za
gadnienie omówimy do
kładniej w następnym od
cinku.

Stefan Sękowski
29



POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE

Pierwsza kaplica 
w Padwie

Polacy do Padwy przyjeżdżali 
od dawna. W XV, XVI i XVII 
w., aby studiować na obu słyn
nych padewskich uniwersyte
tach (Universitas iuristarum i 
Universitas artistarum), obec
nie zaś przejeżdżają tędy pol
skie pielgrzymki zdążające na 
środową audiencję do Rzymu. 
Zatrzymują się na kilka godzin, 
aby obejrzeć pamiątki, jakie 
zostały po poprzednich poko
leniach ich rodaków. Najwięcej 
polskich śladów odnaleźć mo
żna na padewskim uniwersyte
cie, w jego głównym budynku 
zwanym II Bo oraz w bazylice 
Św. Antoniego.
Mimo że Padwa jest siedzibą 
biskupa i ma katedrę, najważ
niejszym kościołem w mieście 
jest bazylika. Nic dziwnego, że 
Polacy studiujący w Padwie 
właśnie ją obrali za miejsce 
wiecznego spoczynku dla 
swoich ziomków. Gdy wchodzi 
się do bazyliki, w pierwszym 
przęśle lewej, północnej nawy 
do dzisiaj stoi ołtarz, wokół 
którego skupione są polskie na
grobki.
W 1592 r. studenci polscy zor
ganizowali się na wzór innych 
w samodzielną organizację 
zwaną Nacją Polską, na czele 
której stał konsyliarz. Na pier
wszym posiedzeniu Nacji uch
walono, że w bazylice Św. An
toniego należy zbudować kryp
tę. Potem planem tym objęto 
także ołtarz. Na początku 1593 
r. franciszkanie zarządzający 
bazyliką przydzielili Polakom 
miejsce w północnej nawie 
kościoła. Zatwierdzono plan 
wzniesienia ołtarza z obrazem 
świętego lub świętej oraz kryp
ty z herbami i emblematami. 
Wszystko miało być zgodnie z 
przepisami wydanymi przez 
Sobór Trydencki, również wła
dze miejskie wydały zgodę na 
budowę.

Zaczęto zbierać fundusze. Ofia
ry składali zarówno członko
wie Nacji, jak i Polacy będący 
w Padwie przejazdem. Ci ostat
ni w nagrodę byli wpisywani do 
Księgi Nacji. Rodacy nie byli 
chyba zbyt hojni, gdyż dopiero 
w 1606 r. podjęto decyzję o 
realizacji pomysłu sprzed 14 
lat. Zawarto wówczas kontrakt 
z padewskim rzeźbiarzem Ce
sare Bovo, który zobowiązał 
się zbudować kryptę i ołtarz za 
680 dukatów. Pieniądze braku
jące do tej sumy wyłożył ów
czesny konsyliarz Nacji Pol
skiej Mikołaj Ossoliński, mimo 
że nie był katolikiem. Za swój 
dar został wynagrodzony wy
ryciem nazwiska na tablicy fun
dacyjnej. Uroczyste poświęce
nie ołtarza i krypty pod wezwa
niem Św. Stanisława bpa odby
ło się w 1607 r., co uwiecznia 
owa tablica.
Obecnie stojący w bazylice oł
tarz nie pochodzi z początku 
XVII w. Pierwotny ołtarz zo
stał rozebrany w 1809 r., a na 
jego miejscu postawiono inny z 
przełomu XVII i XVIII w. za
kupiony z padewskiego kościo
ła S. Prosdocimo. Jest to monu
mentalne czterokolumnowe re
tabulum z plamiastego afry
kańskiego marmuru w kolorze 
brązowo-beżowym. O wyglą
dzie pierwszego ołtarza dowia
dujemy się z inwentarza bazyli
ki sporządzonego w 1740 r. Ca
łość wykonana była z różowe
go piaskowca z licznymi mar
murowymi wstawkami, cztery 
kolumny z biało-czarnego mar
muru miały głowice kompozy
towe (łączące cechy porządku 
jońskiego i korynckiego). Kom
pozycję uzupełniało 16 figurek, 
zapewne świętych polskich. W 
ołtarzu tym znajdował się ob
raz, który obecnie wisi na fila
rze w południowej nawie bazy
liki. Przedstawia on w głównej

1. Ołtarz polski z obrazem Pietra Annigoni „Chwata św. Maksymiliana Kolbe"
2. Fragment obrazu Pietra Malombry za scenami: „Wskrzeszenie Piotrowina” i 
„Świadczenie przed królem"
3. Epitafium Stefana Ubaldiniego (zm. 1621)
4. Epitafium Stanisława Friznekiera (zm. 1687)
(reprod. 2 - Jerzy Kowalczyk, zdjęcia: 3. 4, 5 - Dorota Kowalczyk)

scenie, zgodnie z wezwaniem 
ołtarza, św. Stanisława bpa 
wskrzeszającego Piotrowina. 
W tle sceny przedstawiono 
inny epizod z życia świętego 
„Świadczenie przed królem”. 
Ponad tym otwiera się niebo z 
Trójcą Świętą, Marią Pośred
niczką i św. Jackiem Odrową
żem, wówczas niedawno kano
nizowanym. W prawym dol
nym rogu obrazu widnieje po

stać nie należąca do żadnej ze 
scen. Jest to portret fundatora 
Hieronima Czyżowskiego. Jego 
postąć w stroju hiszpańskim 
zwrócona jest, zgodnie z trady
cją wenecką, twarzą do widza. 
Malowidło to wykonał malarz 
wenecki Pietro Malombra. Ob
raz po niewielkim przycięciu 
został przeniesiony do wspom
nianego wcześniej nowego oł
tarza. Był w nim do niedawna,
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gdyż w 1979 r. zastąpiono go 
dziełem zmarłego kilka lat 
temu Pietra Annigoni. W 
związku z tym tablica fundacyj
na obrazu Malombry została 
przeniesiona z predelli (podsta
wa retabulum) na ścianę obok 
ołtarza, a na jej miejsce wsta
wiono inną, dotyczącą nowego 
malowidła. Przedstawia ono 
Chwałę św. Maksymiliana Kol
bego otaczanego opieką przez 
Matkę Boską.
Przez półtora wieku ołtarz św. 
Stanisława był miejscem ob
chodzenia świąt narodowych. 
Przy nim oprócz mszy w każdy 
piątek i niedzielę, odprawiano 
uroczyste nabożeństwa z oka
zji koronacji kolejnych królów 
Polski i zwycięstw polskich 
wojsk. Pełnił funkcję Ara Pa
triae (Ołtarza Ojczyzny), gdyż 
na marmurowych wstawkach 
pierwotnego retabulum wyryte 
były nazwy ziem składających 
się na Rzeczpospolitą Obojga 
Narodów oraz prawdopodob
nie ich herby. Dwa z tych napi
sów zachowały się wmurowane 
z prawej i lewej strony obecne
go ołtarza.
W najbliższym otoczeniu pol
skiego ołtarza umieszczonych 
było siedem nagrobków i epita
fiów. Pierwszy z nich - to płyta 
nagrobna Stanisława Mińskie
go, umieszczona w posadzce w 
1611 r. Był on doradcą króla 
Zygmunta 111 i delegatem do 
papieża Klemensa VIII w spra
wie kanonizacji Jacka Odrową
ża, zmarł w Padwie w 1607 r. W 
drugiej połowie XIX w. płyta 
została wyjęta z posadzki i za
ginęła.
Na pierwotnym miejscu, na fi
larze po prawej stronie ołtarza, 
pozostało epitafium innego Po
laka - Stefana Ubaldiniego. 
Zwiedzającego zmylić może 
włoskie nazwisko - rodzina 
zmarłego, pochodząca rzeczy
wiście z Florencji, osiadła jed
nak w XVI w. we Lwowie. Na
cja Polska szczególnie zabiega
ła o upamiętnienie 36-letniego 
uczonego, gdyż zapisał on w te
stamencie 200 dukatów na od
prawianie mszy przy polskim 
ołtarzu.
Dwa podobne do siebie epitafia 
braci Sapiehów: Aleksandra 

Kazimierza ( + 1619) i Krzyszto
fa (+1637), niegdyś wmurowa
ne po obu stronach ołtarza, zo
stały przeniesione do drugiej 
kaplicy polskiej powstałej pod 
koniec XIX w. Oba upamięt
niają Polaków zmarłych w 
Padwie, mimo że ich ciała zo
stały przewiezione do ojczyz
ny.

Przez ponad 40 lat nie przyby
wało nagrobków wokół ołtarza 
św. Stanisława. Ale ten, który 
powstał po tak długiej przer
wie, jest najwspanialszy ze 
wszystkich. Jest to umieszczony 
na filarze naprzeciw polskiego 
ołtarza pomnik Orazia Secco, 
padewczyka, który w wieku 18 
lat zmarł na skutek ran odnie
sionych w bitwie pod Wied
niem. Związek jego z Polską 
jest oczywisty, jeśli wspomni 
się cześć, jaką darzono w 
Rzeczpospolitej Weneckiej 
Jana III Sobieskiego za jego 
obronę Europy przed Turkami, 
których Wenecja obawiała się 
szczególnie. Nagrobek został 
wykonany przez weneckiego 
rzeźbiarza Filippa Parodiego.
Serię pomników Nacji Polskiej 
zamyka epitafium doktora filo
zofii i medycyny z Krakowa 
Stanisława Friznekiera, zmarłe
go w wieku 26 lat. Znajduje się 
ono od początku w tym samym 
miejscu, wysoko na filarze po 
lewej stronie ołtarza. Wykona
ne w 1690 r. prawdopodobnie 
przez Filippa Parodiego otrzy
mało oryginalną formę: anioł 
śmierci trzyma czarną tablicę 
inskrypcyjną okoloną białą ko
tarą; całość wyrzeźbiona jest z 
marmuru.

Nacja Polska przy uniwersyte
cie padewskim formalnie prze
stała istnieć w 1745 r., ale jesz
cze jeden polski pomnik przy
był w otoczeniu ołtarza św. 
Stanisława. Był to klasycy- 
styczny nagrobek Karoliny ks. 
Jabłonowskiej, zmarłej w 1840 
r. w Wenecji. Podzielił on los 
dwu płyt Sapiehów i obecnie 
można go oglądać w nowej 
kaplicy polskiej urządzonej w 
końcu XIX w. przez o. Jana 
Warchała.

Dorota Kowalczyk
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Barcelona - 
igrzyska i Gaudi

Rozpoczyna się najwięk
sza na świecie międzyna
rodowa impreza sportowa
- letnie igrzyska olimpij
skie w Barcelonie. Przypo
minamy, że starożytne i- 
grzyska po raz pierwszy 
rozegrane zostały w roku 
776 p.n.e., następne odby
wały się co cztery lata do 
393 r.n.e., kiedy rzymski 
cesarz Teodozjusz Wielki
- dopatrując się w sporto
wych zmaganiach oznak 
pogańskich - zakazał ich 
rozgrywania. Ideę olimpij
ską wskrzesił Pierre de 
Courbertin w 1896 r. - od 
tego roku igrzyska organi
zowano co cztery lata (z 
wyjątkiem wojennych lat 
1916, 1940 i 1944) w róż
nych krajach świata.
Barcelona wita zawodni
ków i kibiców nie tylko 
wspaniałymi stadionami. To 

katalońskie miasto - rzym
skie Barcino - ma niezwy
kłe zabytki sięgające właś
nie czasów rzymskich (za
chowane fragmenty mu
rów), średniowiecza (np. ro
mańskie i gotyckie kościo
ły), baroku (np. pałace). Jed
nak nie tylko te najstarsze 
zabytki wzbudzają zainte
resowanie zwiedzających 
Barcelonę...
Chodzi tu przede wszyst
kim o obiekty z epoki „Art 
Nouveau” z przełomu XIX i 
XX w., związane głównie z 
twórczością Antonio Gau- 
diego - architekta, którego 
twórczość nie przestaje fas
cynować dzięki swojej nie
powtarzalnej oryginalności. 
Całe życie Gaudiego zwią
zane było z Katalonią. Uro
dzony w 1852 r. w Reus, w 
pobliżu Tarragony, studio
wał w Barcelonie, potem tu

działał i tu zrealizował 
większość swoich proje
któw. Gaudi wypracował 
własny styl, stanowiący od
mianę modernizmu. Wpro- 
wadzij faliste i płynne linie, 
nieregularne plany oraz 
graniczące z fantazją rzeź
biarskie elementy architek
toniczne, operując przy tym 
niesłychanie bogatą kolory

styką. W początkowej fazie 
swojej twórczości Gaudi 
był zwolennikiem neogoty- 
ku, ale wkrótce, w zrealizo
wanym w latach 1889-1895 
pałacu biskupim w Astorga, 
ujawniło się jego indywi
dualne podejście do sztuki. 
W końcu lat dziewięćdzie
siątych ubiegłego wieku 
można dostrzec wyraźny
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1. Casa Vicens - elewacja od strony 
ogrodu
2. Mozaika elewacji kościoła Santa 
Coloma de Cervello na terenie Colo
nia Giiell
3. Casa Mila (La Pedrera) - fragment 
elewacji frontowej
4. Casa Batlló - elewacja frontowa
5. Sagrada Familia - detal partii 
środkowej kościoła

przełom w jego twórczości. 
Powstające w tym czasie 
realizacje związane były z 
patronatem znanego prze
mysłowca Eusebia Giiella. 
W kościele Santa Coloma 
de Cervello, na terenie Co
lonia Giiell, artysta zaczyna 
już swobodnie kształtować 
przestrzeń architektonicz
ną. Również w obiektach i 

formach ogrodowych parku 
Guell ujawnia się nowy styl 
Gaudiego, przejawiający 
się w fantastycznym pro
gramie, na który składają 
się bramy o cechach orien
talnych, tarasy, promenady i 
schody, w połączeniu z nie
konwencjonalną rzeźbą ar
chitektoniczną i figuralną. 
Należy do tego dodać kolo

rystykę osiągniętą za pomo
cą takich środków, jak poła
mane kafelki lub potłuczo
na ceramika stołowa.
Na terenie Barcelony Gaudi 
zrealizował kilka budyn
ków mieszkalnych, a wśród 
nich najbardziej znane to: 
Casa Vicens, Casa Mila (zw. 
La Pedrera) i Casa Batlló. 
Każdy został zaprojekto

wany w innej konwencji. 
Casa Vicens (z lat 1878- 
1880) ukształtowany w for
mach prostych i spicza
stych; Casa Mila (z lat 
1905-1910) rozwiązany na 
swobodnym planie, bez u- 
życia kątów prostych, a 
jego falująca fasada uwień
czona rzeźbiarsko ukształ
towanymi kominami; Casa
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6, Sagrada Familia - docelowy pro
jekt kościoła (partie ciemniejsze - 
zrealizowane)

Batlló (z lat 1905-1907) ma 
bardzo malarsko potrakto
waną, mozaikową elewa
cję.
Dziełem Gaudiego, które 
przyniosło mu największy 
rozgłos, jest kościół Świętej 
Rodziny - Sagrada Familia. 
Zrealizowanie tej gigan
tycznej budowli przerosło 
możliwości architekta za 
jego życia, jak również po 
śmierci, ponieważ kościół 
dotąd nie jest ukończony. 

Budowę rozpoczęto w 1882 
r., a pierwotny projekt zo
stał wykonany w formach 
neogotyku. W 1884 r. prace 
przy budowie kościoła zo
stały powierzone Gaudie- 
mu, który początkowo re
spektował, a potem zaczął 
zmieniać pierwotny projekt. 
Po 1900 r. Gaudi zarzucił 
całkowicie gotyk i zastąpił 
go własnym stylem. Tę 
przemianę najlepiej widać 
w wieżach wschodniej ele
wacji transeptu. Bardzo cie
kawy był sposób, w jaki 
Gaudi przetwarzał swoją 
wizję architektoniczną, roz
wiązując wiele szczegółów 

bezpośrednio na budowie 
we współpracy z rzemieśl
nikami. Ta aktywna działal
ność architekta została 
przerwana jego nagłą 
śmiercią w 1926 r. Prace 
przy budowie kościoła 
wznowiono w 1940 r. i wte
dy rozpoczęto realizację 
zachodniej elewacji tran
septu, którą dopiero nie
dawno zakończono. Sagra
da Familia - to dzieło na 
miarę gotyckich katedr i 
jednocześnie zabytek, który 
ciągle jest jeszcze realizo
wany.

Stanisław Grzelachowski 

Mała grupa wysp, obejmująca 
główną wyspę Maltę oraz wy
spy Gozo i Comino, położona 
na południe od Sycylii na 
skrzyżowaniu ważnych szla
ków morskich basenu śród
ziemnomorskiego, ulegała 
przez wieki wpływom różnych 
cywilizacji i prądów kulturo
wych. Była miejscem wysoko 
rozwiniętej cywilizacji neoli
tycznej, o której świadczą po
zostałości monumentalnych 
budowli sakralnych wzniesio
nych z ogromnych kamiennych 
płyt o delikatnie dekorowanej 
powierzchni, ze śladami wspor
nikowych sklepień. W czasach 
historycznych zaznaczyli tu 
swe wpływy Fenicjanie i Rzy
mianie, cesarstwo wschodnio- 
rzymskie i Arabowie, a później 
jako część Królestwa Sycylii 
Malta przeszła pod panowanie 
Normanów, Andegawenów i 
Aragonów.
W 1530 r. cesarz Karol V oddał 
wyspy rycerzom Zakonu św. 
Jana Jerozolimskiego, zwanym 
odtąd Kawalerami Maltański
mi, którzy panowali tu do 1798 
r. Od 1814 r. Malta była w po
siadaniu Wielkiej Brytanii. W 
1964 r. uzyskała niepodległość i 
stała się republiką.
„Konwencję w sprawie ochro
ny światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego” 
UNESCO podpisała Malta w 
1978 r. Trzy obiekty z jej tery
torium zostały wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa.

Ggantija - pozostałości duże
go neolitycznego kompleksu 
świątyń na wyspie Gozo, na 
wschód od głównego miasta 
Victoria. Składa się z dwóch o- 
sobnych świątyń otoczonych 
wspólnym murem zewnętrz
nym. Większa południowa 
świątynia, zbudowana z o- 
gromnych bloków wapiennych, 
jest prawdopodobnie wcześ
niejsza.

Hal Saflieni - hypogeum neoli
tyczne na wyspie Malcie w po-
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Lista Światowego Dziedzictwa

1. Rozmieszczenie obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa na 
Malcie
2. La Valletta, usytuowanie fortów i ważniejszych budowli zabytkowych: 1 - 
katedra Św. Jana, 2 - Auberge d’ltalie, 3 - Auberge de Provence, 4 - Auberge 
de Castille et León, 5 - pałac Wielkich Mistrzów, 5 - biblioteka Zakonu

lice przecinają się pod kątem 
prostym, jest jednym z wcześ
niejszych przykładów nowo
czesnego planowania miast. 
Masywne fortyfikacje, położo
ne bliżej nasady półwyspu i 
zwrócone ku wnętrzu wyspy, 
zaprojektowane przez Pietra 
Paola Floriani z Maceraty, 
mają wysokie wieże i głębokie 
fosy, co nadaje miastu charak
terystyczny wygląd. W mieście 
tym znajduje się również zabu
dowa mieszkalna o znacznej 
wartości architektonicznej oraz 
wiele monumentalnych budo
wli, ujawniających wpływ wło
skiej tradycji artystycznej. 
Dobrym przykładem sztuki 
włoskiej XVI-XV11 w. jest ka
tedra Św. Jana. Zbudował ją w 
latach 1573-1577 w stylu wło
skiego manieryzmu Gerolamo 
Cassar, a ozdabiali w XVII w. 
liczni artyści - malarze i rzeź
biarze. Wśród wielu dzieł wy
mienić trzeba dekorację sufitu i 
dzieła ołtarzowe Mattia Preti, 
malowidła Caravaggia, gobeli
ny Rubensa ze scenami z życia 
Chrystusa. Posadzka wyłożona 
jest płytami z kolorowego mar
muru, zawierającymi przedsta
wienia emblematów Zakonu 

Maltańskiego i sceny z życia 
jego rycerzy.
Cassar był również architektem 
innych kościołów, a także ober
ży i zajazdów wznoszonych dla 
różnych sekcji Zakonu: Auber
ge d’ltalie - surowa w stylu bu
dowla, zbudowana w 1574 r„ 
rozbudowana w 1683 r., obec
nie jest gmachem Sądów; Au
berge de Provence - zbudowa
na w 1575 r., później rozbudo
wana, jest- siedzibą Muzeum 
Narodowego; Auberge de Ca
stille et León - przebudowana 
w 1744 r. przez Domenico Ca- 
chia.
Pałac Wielkich Mistrzów, o- 
becnie pałac rządowy, rozpo
częty w 1572 r. przez Cassara i 
przebudowany w połowie 
XVIII w., przetrwał grabieże 
dokonywane w XIX w. i zacho
wał wyposażenie: gobeliny, 
meble, ceramikę, malowidła. 
Statua Neptuna na dziedzińcu 
przypisywana rzeźbiarzowi 
Giambologna jest prawdopo
dobnie dziełem Leone Leoni. 
Wśród wielu kościołów na u- 
wagę zasługują: kościół Gesu, 
zaprojektowany w stylu kontr
reformacji przez Filippa Bona- 
mici da Lucca z malowidłami

bliżu miejscowości Pawia, od
kryte w 1902 r. Jest to znakomi
cie zachowany zespół drążo
nych głęboko w skale na trzech 
poziomach pomieszczeń służą
cych do ceremonii religijnych, 
złożony z labiryntów, galerii, 
połączonych izb i nisz, niektó
rych z drzwiami i sufitami ma
lowanymi w czerwone spiralne 
wzory, jak np. miejsce wyrocz
ni (święte wśród świętych): kil
ka z pomieszczeń ma rzeźbie
nia imitujące megalityczne ka
mieniarstwo: fasady, wsporniki, 
trylity. Świątynie rozbudowy
wane były prawdopodobnie 
przez kilka wieków. W hypo- 
geum znaleziono broń, krze
mienne i obsydianowe narzę
dzia, ceramikę z rytą, geome
tryczną dekoracją, a także tera
kotowe i kamienne statuetki, 

szczególnie kobiece, symbole 
płodności - obecnie znajdujące 
się w Muzeum Narodowym w 
La Valletta.

La Valletta - Stare Miasto. 
Stolica Państwa Maltańskiego 
położona jest na północnym 
wybrzeżu Malty, na cyplu pół
wyspu rozdzielającego zatoki- 
porty: Wielki i Marsamuscetto. 
Miasto zostało założone w 
1566 r. przez Jeana de la Valet- 
te, wielkiego mistrza Zakonu 
Maltańskiego, od którego 
wzięło nazwę. Fortyfikacje za
projektował i wybudował 
Francesco Laparelli (1521— 
1570) z Cortony, który także o- 
pracował plan miasta i rozpo
czął jego budowę w asyście 
maltańskiego architekta Gero
lamo Cassar. Valletta, której u-
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3. Widok na umocnienia portu La
Valletty
4. Fragment zabudowy Starego Mia
sta
5. Fasada katedry Św. Jana
6. Auberge de Castille et León

7. Fragment patacu Wielkich Mi
strzów

(rys. Bogdan Michalak, zdjęcia: 
Grzegorz Micuta)

m.in. Mattia Preti; kościół Św. 
Pawła, bogato dekorowany, z 
drewnianą statuą wykonaną 
przez Melchiora Gafa i malo
widłami wielu artystów; kościół 
jezuitów pw. św. Marii, zbudo
wany przez Cassara; kościół 
Św. Franciszka z 1600 r., prze
budowany w 1681 i inne. Wy

posażenie ich wnętrz jest dzie
łem malarzy i rzeźbiarzy przy
bywających licznie z pobliskiej 
Italii, a także miejscowych, ule
gających jednak silnie wpły
wom włoskiej tradycji arty
stycznej. Biblioteka Zakonu 
zaprojektowana została przez 
pochodzącego z Katanii Stefa

no Ittara; dekoracyjny styl bu- 
dynku poprzedza neoklasy- 
cyzm.
Charakterystyczną cechą archi
tektury maltańskiej jest wysu
nięta, nadwieszona „galeria” 
pochodzenia orientalnego, 
wprowadzona na wyspę przez 

Kawalerów Maltańskich i zaa
daptowana do projektów przez 
architektów włoskich.

Barbara Lenard

W tekście wykorzystano: Encyclo
pedia of World Art, vol. IX, wyd. 
Mc Graw-Hill Book Company Inc., 
New York-Toronto-London 1964.
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Ród Fertnerów
i „szkoła częstochowska”
Nazwisko Fertner kojarzy się za
zwyczaj ze słynnym aktorem. 
Jedynie niektórzy historycy 
sztuki, specjalizujący się w twór
czości artystów cechowych 
(zwłaszcza częstochowskich) 
wiedzą, że ród Fertnerów - to 
przede wszystkim artyści-pla- 
stycy, najbardziej chyba repre
zentatywni przedstawiciele 
„szkoły częstochowskiej". Tra
dycja artystyczna w tej rodzinie 
musiała być bardzo silna, skoro 
talent i zamiłowanie przekazy
wano z pokolenia na pokolenie. 
Przetrwała ona cały wiek XIX i w 
nieco zmienionej formie dotrwa
ła do naszych czasów. Dzieła ar
tystów z rodziny Fertnerów znaj
dują się w wielu zabytkowych 
kościołach częstochowskich, 
muzeach (Muzeum Narodowe w 
Warszawie i Częstochowie), w 
zbiorach Biblioteki Jagielloń
skiej i Archiwum Państwowego 
w Krakowie, a także w licznych 
zbiorach prywatnych.

1. Obraz - wypuktorzeżba Piotra 
Partnera „Ecce Homo” z potowy XIX 
w.
2.3. Dzieta Janiny Plucińskiej-Zem- 
brzuskiej: z cyklu „Żałobnice" (2) i z 
cyklu „Macierzyństwo” (3)

Rodzina Fertnerów pochodzi z 
terenów cesarstwa austro-wę- 
gierskiego. Najstarsze znane 
nam źródła wskazują Rothwa- 
sser jako miejsce osiedlenia 
przodków rodu. Żył tam niejaki 
Józef Fertner (fonetyka polska), 

urodzony w 1776 r. Jego syn, 
Franciszek Fertner, ożeniony z 
Maryanną Effenberg, także za
mieszkiwał jeszcze w Rothwa- 
sser. Z małżeństwa tego naro
dził się w 1816 r. syn Piotr i od 
tego momentu rozpoczyna się 
interesująca nas historia. Otóż 
tenże Piotr Fertner z nieznanych 
nam przyczyn opuścił strony ro
dzinne i około 1840 r. przybył do 
Częstochowy. On właśnie został 
założycielem częstochowskiego 
rodu rzeźbiarzy, a wkrótce jed
nym z najbardziej znanych rzeź
biarzy cechowych w Częstocho
wie i okolicach. Już wtedy (w 
wieku 20 lat!) mógł poszczycić 
się otrzymanym w 1836 r. od 
gminy Oberlitz w Austrii stop
niem mistrza. Miał więc prawo 
otwarcia własnej pracowni i za
trudniania uczniów (terminato
rów i czeladników).
Rycina Adriana Głębockiego z 
1872 r. przedstawia pracownię 
Piotra Fertnera wraz z jego po
dobizną, ukazując wiernie jej kli
mat i charakter. Piotr zatrudniał 
kilku uczniów, a także kształcił 
własne dzieci - między innymi 
syna Jana, swego następcę. 
Piotr Fertner ożenił się z często
chowską panną Pauliną Fijałko
wską i tym samym stał się praw
dziwym obywatelem Często
chowy. Wrósł w to niezwykłe 
miasto, wrósł w Polskę, choć nie 
było jej wówczas na mapie poli
tycznej Europy. Stał się Pola
kiem z wyboru i tę polskość 
przekazał swoim dzieciom, wnu
kom, prawnukom. Tragicznym 
na to dowodem jest słynna bo
haterska śmierć Ludomira Bia
łeckiego (syna Fertnęrówny z 
domu), spalonego w czołgu pod 
Monte Cassino. Również inny 
potomek Fertnerów - syn Pauli- 
ny Fertnerówny-Szwabskiej, 
Mieczysław, lekarz i oficer - za
ginął w czasie ostatniej wojny 
światowej na terenach okupo
wanych przez Armię Czerwoną. 
Piotr Fertner wykonywał wiele 
prac - płaskorzeźby, wypukło- 
rzeżby, ołtarze, feretrony, krucy
fiksy - dla częstochowskich

kościołów, a przypuszczalnie 
także dla klasztoru jasnogór
skiego. Według tradycji rodzin
nej współpracował głównie z 
kościołem Św. Rocha. Trudno 
dziś z całą pewnością zidentyfi
kować dzieła tego artysty, bo
wiem archiwa kościelne są nie
kompletne i trudno dostępne. W 
dodatku rzeźbiarze często
chowscy niezwykle rzadko sy
gnowali swoje prace. Wiadomo 
jednak, że Piotr Fertner wykony
wał przede wszystkim duże 
rzeźby sakralne, wyspecjalizo
wał się w przedstawieniach 
Chrystusa Ukrzyżowanego i Ma
donny. W zbiorach prywatnych 
zachował się piękny, dużych 
rozmiarów, bogato polichromo
wany i złocony obraz-wypukło- 
rzeżba „Ecce Homo". Podziwia
my szczególną siłę psycholo
giczną w przedstawieniu pełnej 
cierpienia, nie idealizowanej 
twarzy i niezwykłą wprost eks
presję pięknych, jakby żywych 
dłoni Chrystusa. Podobny obraz 
- lekko stylizowana podobizna 
Czarnej Madonny (technika olej
na połączona z płaskorzeźbą) - 
zaginął niedawno w zagadko
wych okolicznościach. Twór
czość Piotra Fertnera, a także in
nych artystów z tej rodziny, o- 
mawia szczegółowo Słownik ar
tystów polskich i obcych w 
Polsce działających (PAN).

Syn Piotra, Jan Fertner (urodzo
ny w 1848 r.) także rzeźbił w 
drewnie. Nie osiągnął już jednak 
znaczącej pozycji swego ojca. 
Może dlatego, że był jego wier
nym naśladowcą, kontynuato
rem tej samej maniery artystycz
nej. Często prace Jana mylone 
są z dziełami Piotra i tylko 
wprawne oko dojrzy różnice ja
kościowe dzielące warsztat 
syna od twórczości ojca. Syn 
Jana, Andrzej Fertner, także był 
rzeźbiarzem. Znacznie więcej 
wiadomości historia przekazała 
nam o sztycharzach, Karolu i 
Romanie. Karol Fertner, brat 
Piotra (urodzony w 1804 r.), o- 
prócz własnej pracowni posia
dał też sklep artystyczny pod 
Jasną Górą. Wiadomo, że płacił 
zań podatki w latach 1836-1838. 
Z podanych dat wynika, że Karol 
wcześniej niż Piotr wyemigrował 
z rodzinnych stron i osiadł w 
Częstochowie (przekazy i doku
menty rodzinne nic na ten temat 
nie wspominają). Widocznie 
pod jego wpływem lub też za 
jego przykładem przybył tam 
również młodszy brat. Jako cie
kawostkę można tu dodać fakt, 
że wnukiem Karola był właśnie 
Antoni Fertner - wybitny polski 
aktor.
Z kolei Roman Fertner, syn Ka
rola (urodzony w 1829 r.), kształ
cił się w pracowni ojca, a na
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stępnie kierował szkołą rysun
kową przy cechu. Posługiwał się 
on różnymi technikami graficz
nymi, przede wszystkim stalory- 
tem i litografią. Ryciny te repre
zentują dobry, solidny, choć nie
co nierówny poziom. Wynikało 
to z tego, że Fertnerowie-szty- 
charze pracowali zarówno na 
zamówienia tak zwanych lep
szych klientów, jak i „dla ludu”, 
dla zwyczajnych pielgrzymów 
podążających na Jasną Górę. 
Naturalnie, różnica w jakości jest 
łatwo dostrzegalna. Ponadto 
obaj sztycharze - ojciec i syn - 
sygnowali swe prace tylko dla 
wyżej wymienionej „lepszej" 
klienteli. Sygnatury te nie są 
również jednakowe. Sztychy 
swe sygnowali różnie: „Karol 
Fertner", „Roman Fertner w 
Częstochowie", „u Karola Fert- 
nera w Częstochowie” itp. Wyni
ka stąd, ze część tych prac ryto- 
wana była przez uczniów lub tyl
ko częściowo przez mistrza, na 
co wskazuje sygnatura „u Karo
la...”, co sugerowałoby, że ryci
na powstała wprawdzie w pra
cowni Karola, ale niekoniecznie 
została przez niego samego wy
konana. Miedzioryty Karola za
chowane są w Gabinecie Rycin 
Biblioteki Jagiellońskiej, Archi
wum Państwowym w Krakowie 
(w tekach Grabowskiego) i w 
warszawskim Muzeum Narodo
wym. Prace Romana Fertnera 
znajdują się w wielu domach 
prywatnych. Ryciny obu tych 
sztycharzy zainspirowały twór
czość ludową okolic Często
chowy.
Charakterystycznym zwyczajem 
artystów częstochowskich ubie
głego stulecia było zawieranie 
związków małżeńskich przede 
wszystkim w obrębie własnego 
środowiska (faktycznie raczej 
hermetycznego). I tak młodzież z 
rodu Fertnerów łączyła się kilka
krotnie z przedstawicielami zna
nej częstochowskiej rodziny 
malarzy cechowych - Szwab- 
skich. W ten sposób doszło do 
połączenia dwóch znakomitych 
artystycznych rodzin w swoisty 
wszechstronnie uzdolniony 
klan. Malarze, Feliks i Julian 
Szwabscy (bracia) byli wówczas 
uznanymi twórcami częstocho
wskimi i obaj zostali mistrzami 

cechu w 1849 r. Dwóch synów 
Juliana ożeniło się z Fertnerów- 
nami. Jeden z wnuków, wspom
niany już Mieczysław Szwabski, 
został - według informacji ro
dzinnych - zamordowany w Ka
tyniu przez NKWD w 1940 r.
Jednakże historia rodziny na 
tym się nie kończy. Prawnuczką 
Piotra Fertnera i wnuczką Jana 
była zmarła niedawno wybitna 
artystka-malarka Janina Pluciń- 
ska-Zembrzuska (1922-1987). 
Po raz pierwszy eksponowała 
swe prace w 1947 r„ ma w 
swoim dorobku przeszło 100 
wystaw indywidualnych i znacz
nie więcej zbiorowych oraz wie
le nagród i medali za pracę 
twórczą. Uprawiała różnorodne 
rodzaje plastyki: olej, akwarelę, 
temperę, rysunek, collage, tusz, 
grafikę i rzeźbę. Prace artystki 
znajdują się w muzeum często
chowskim oraz w zbiorach pry
watnych. Odejście malarki w 
pełni sił twórczych jest ogromną 
stratą, ale jej niezwykłe obrazy 
żyją i przechowują pamięć o 
wszystkich pokoleniach jej arty
stycznych przodków. Jerzy Zie
mowit Mikołajtis napisał o sztu
ce Janiny Plucińskiej: „Stoimy 
przed sztuką osobliwą i sponta
niczną. Twórczość Janiny Plu- 
cińskiej-Zembrzuskiej nie da się 
wtłoczyć w ramy określonej 
konwencji..." Głównym tematem 
prac artystki jest człowiek i jego 
stany uczuciowe (cykle: „Żałob
nice", „Golgota", „Stan wojen
ny” itp).

Sztuka Janiny Plucińskiej należy 
już do naszej epoki, ale jest jed
nocześnie kontynuacją starej 
„szkoły częstochowskiej". Po
nadto niektóre z jej serii, na 
przykład „Stan wojenny" - to też 
już na szczęście historia, zabytki 
tragicznej przeszłości. Tak jak 
tragiczne było życie artystki, któ
remu usiłowała stawić czoła.
Być może ten skromny szkic 
przyczyni się do upamiętnienia 
dorobku artystycznego rodu 
Fertnerów i „szkoły częstocho
wskiej” w ogóle, a także spowo
duje zainteresowanie badaczy 
tym mało dotąd eksploatowa
nym w historii sztuki zagadnie
niem.

Anna Klejzerowicz

Perła w Dukli

Nikt by nie pomyślał, że Duklę - 
małe miasteczko położone niegdyś 
nad granicą polsko-węgierską, łączy 
cokolwiek z Warszawą, a tym bar
dziej z Europą. Dziś świat tu deskami 
zabity. W średniowieczu zaś przez 
przełęcz dukielską przewożono do 
Polski wyborowe węgierskie wina, 
sukna i inne towary, i dzięki temu 
ożywionemu handlowi mata wieś już 
w 1380 r. uzyskała prawa miejskie. Z 
Polski wędrowali właśnie tędy ludzie 
żądni wiedzy, aby zdobyć ją na uni
wersytetach Bolonii, Padwy, a potem 
Rzymu, i byli wśród nich także Mazo- 
wszanie. Rozgłosu miastu przydał 
Jan zwany później św. Janem Kan- 
tym i jego pustelnia, do której przy
bywały liczne pielgrzymki. Już wtedy 
stał tu kościół Marii Magdaleny, usy
tuowany zgodnie z tradycją średnio
wieczną poza obrębem centrum 
handlowego, przy głównym trakcie 
wiodącym z Krosna ku granicy. Po
wstał on zapewne przed 1380 r. jako 
murowany, a więc fundatorami jego 
byli, jak należy przypuścić, ówcześni 
właściciele klucza obejmującego 
miasto i 15 wsi, synowie kanclerza 
króla Kazimierza Wielkiego - Janu
sza Bogorii, którym monarcha po
twierdził w Krakowie prawa do włości 
po ojcu.
Oprócz tych pozytywnych wydarzeń 
nadgraniczne położenie miasta przy
niosło mu w ciągu wieków bardzo 
wiele klęsk, nie wyłączając ostatniej 
wojny. Przełęczą dukielską bowiem 
wdzierały się do Polski obce wojska, 
które nie tylko rabowały juczne wozy 
z towarami, ale również niszczyły 
miasto i kościół. Jedna z większych 
napaści miała miejsce w 1474 r., gdy 
wojska króla węgierskiego Macieja 
Korwina w sile 6000 żołnierzy zamie
niły całe miasto w ruinę. Po pożarze 
kościół odbudowali następni właści
ciele Dukli - Kobylańscy. Żaden his
toryk nie prześledził, ile było tego ro
dzaju katastrofalnych wydarzeń, brak 
jest bowiem odpowiednich przeka
zów źródłowych. Kościół, mniej lub 
bardziej niszczony, zawsze odbudo
wywano po pożarach. O tym, że byty 
one nieraz totalne, świadczy fakt, że 
w obecnym wnętrzu nie zachowały 
się żadne relikty średniowieczne z 
XVI, XVII i początku XVIII w. Jedno 
jednak nie ulega wątpliwości - świą
tynia od samego początku była mu
rowana, jednonawowa z trójbocznie 
zamkniętym prezbiterium, trójprzęs- 
łową nawą, zakrystią i skarbcem po 

obu stronach prezbiterium oraz 
kruchtą stanowiącą przedsionek do 
nawy. Pian kościoła nosi zatem 
wszelkie cechy typowe dla średnio
wiecza.
Czy istnieją fundamenty z XIV w. - 
nie wiadomo, ponieważ nie przepro
wadzono żadnych badań w celu wy
jaśnienia tej wątpliwości, podobnie 
jak i w katakumbie pod główną nawą. 
Emanuel Świejkowski, architekt i his
toryk sztuki, autor monografii kościo
ła w Dukli pierwszy (i bodajże jedyny 
po dzień dzisiejszy) wykonał przed 
1903 r. pomiary kościoła, ukazując 
jego plan gotycki z osiemnasto
wiecznymi kaplicami założonymi na 
owalu; potężne fundamenty kaplic w 
linii bocznych ścian kościoła mogą 
być dowodem, że istniały one tu od 
XIV w. Fasada i elewacje boczne 
mają charakter klasycyzujący, a ich 
dekoracja ogranicza się do rytmicz
nych podziałów pilastrowych ramują
cych okna zamknięte tukiem koszo
wym. Całość wieńczy dwufazowy, 
silnie wysunięty ku przodowi gzyms. 
Jedynym elementem barokowym na
wiązującym do wnętrza jest szczyt fa
sady o miękkim tuku wieńczącym i 
esowatych spływach. To skromne, 
lecz bardzo dobre pod względem 
proporcji rozwiązanie zaprojektował 
Leonard Andres (u E.Świejkowskie- 
go - Andrys), nadworny architekt 
Mniszchów, pochodzący niewątpli
wie z Czech. Bogate wnętrze o ce
chach jednolicie rokokowych to wy
nik pracy wielu artystów. Po pożarze 
w 1758 r. kościół odbudowano w la
tach sześćdziesiątych, prace nad 
jego wystrojem -trwały następnych 
dziesięć lat, lecz odnaleziona przez 
autorkę tego artykułu data ukończe
nia malowideł - rok 1772 - nie jest 
datą finalną dla wszystkich elemen
tów wnętrza. W tym właśnie roku 
nagle umarła fundatorka, a wykona
nie dla niej nagrobka musiało po
trwać jeszcze jakiś czas.
Mecenasami kościoła byli: Jerzy Au
gust Wandalin Mniszech oraz jego 
żona Maria Amalia Bruhlówna, córka 
„wszechministra" Augusta III. Obie 
postacie są kontrowersyjne politycz
nie, obie miały wszechstronne wy
kształcenie, obie także należały do 
loży masońskiej. Wydaje się przy 
tym, że Maria Amalia górowała talen
tami artystycznymi i umiejętnością 
robienia intryg dworskich oraz pań
stwowych nad swym małżonkiem. U- 
rodziła się w Dreźnie, znała biegle aż

38



ROZMAITOŚCI

1.2. Kościół Marii 
Magdaleny w Dukli: 
fasada (1) oraz nawa i 
prezbiterium (2)
3. Nagrobny pomnik 
Marii Amalii Mnisz
chowej
(zdjęcia: Witalis Wol

ny)

pięć języków, oczywiście niemiecki 
jako ojczysty, francuski, angielski, 
włoski, polski i łacinę. Ponadto byta 
rozmiłowana w literaturze i filozofii. 
Ze względu na to wtaśnie jej należa
łoby przypisać ikonograficzną i iko- 
nologiczną ideologię całego wystro
ju oraz staranny i logiczny dobór nie
tuzinkowych treści ze Starego i No
wego Testamentu w obrazach poli
chromowanych zdobiących kościół i 
kaplice. W tych sprawach konsultan
tem był zapewne Durini, nuncjusz a- 
postolski i jednocześnie... honorowy 
proboszcz kościoła w Dukli.
Nie ma tu miejsca na opisywanie ar
cydzieła, które powstało dzięki umie
jętnemu doborowi utalentowanych 
artystów: Leonarda Andresa, archi
tekta, który zapewne byt spokrew
niony z Janem Andresem malarzem 
sztalugowym pracującym w Cze
chach w połowie XVIII w. (być może 
także miał swój udział w zdobieniu 
kościoła w Dukli), włoskiemu zespo
łowi artystów, którzy wykonali malo
widła freskowe oraz polskich wybit
nych rzeźbiarzy ze Lwowa - Jana 
Obrockiego i Macieja Polejowskie- 
go; w obecnym stanie badań przypi
suje się im niemal wszystkie posta
cie figuralne. Wyjątkowo piękna i 
zdecydowanie odmienna snycerka 
elementów zdobniczych każę jednak 
szukać wykonawcy poza naszym 
krajem, do dziś nie znany jest autor 
pomnika Marii Amalii Mniszchowej 
(być może był to Włoch). Tak więc 
sugerowane dotychczas ze względu 
na pochodzenie fundatorki wptywy 
czy zgoła udział artystów saskich w

zdobieniu kościoła - na tym etapie 
badań jest nie do przyjęcia.
Kościół w Dukli jest tak jednolicie 
przemyślany i ma tak wysokie walory 
artystyczne, że sprawia wrażenie jak
by był dziełem jednego warsztatu. 
Jest to arcydzieło o wartości znacz
nie przekraczającej granice Polski, 
po prostu perła Europy zagubiona na 
przełęczy dukielskiej. Wnętrze ce
chuje przepiękna kolorystyka: na 
ścianach róż w kilku odcieniach kon
trastujący z zielenią, delikatnym brą
zem o odcieniu beżowym i partiach 
pokrytych kolorem szarym, zapewne 
pierwotnie szarosrebrnym. Ponad 
wszystko jednak olśniewają pozłaca
ne elementy dekoracyjne, białe ołta
rze, na biało malowane wspaniałe 
rzeźby i umieszczone w obu kapli
cach lustra. Tego kościoła nie da się 
opisać, trzeba go poznać i wchłonąć 
jego atmosferę, pozwalającą tu właś
nie, a nie gdzie indziej, przybliżyć się 
do rokoka wiążącego sprawy sakral
ne ze świeckimi, które są im podpo
rządkowane. Jest to mówiąc krótko 
osiemnastowieczny „salon Pana 
Boga".
Wstrząsające, że ta wtaśnie perła Eu
ropy, którą oglądałam pierwszy raz w 
pełnej krasie na początku lat sie
demdziesiątych, dziś jest ruiną. 
Przez ponad 30 lat od ostatniej kon
serwacji nie prowadzono tu żadnych 
prac restauratorskich. Sypią się więc 
spudrowane dekoracje ścienne - 
dzieło artysty włoskiego'wielkiej kla
sy, cała, dosłownie cała stolarka 
przeżarta jest przez kołatka, podob
ny los spotkał rzeźby figuralne, obie 

kaplice zaciekają od góry, niektóre 
malowidła są już nieczytelne. Wielo
barwna polichromia ścian całkowicie 
wyblakła, kościół wymaga też eks
pertyzy architektonicznej wobec pio
nowych pęknięć ścian oraz natych
miastowej reperacji partii zaciekają
cych i odwodnienia fundamentów. 
Ostatni i jedyny architekt pracował tu 
przy powojennej odbudowie tego o- 
biektu dzięki staraniom wielce zasłu
żonego prałata ks. Stanisława Gło
gowskiego. Powoli, ale systematycz
nie rozpada się też nagrobek Marii 
Amalii Mniszchowej. Utraciły swą ba
rwę oba portrety fundatorów, które z 
niezrozumiałych względów wiszą 
koło chóru zamiast znajdować się w 
prezbiterium. Jedyna zachowana bez 
zmian partia - to dekoracja sklepie
nia prezbiterium i nawy z malowidła
mi rekonstruowanymi przez konse
rwatorów i artystów malarzy - Kon
stantego i Janinę Tiuninów.
Po dokładnym zapoznaniu się z po
trzebami konserwatorskimi złożyłam 
obszerny raport pisemny konserwa
torowi wojewódzkiemu w Krośnie, 
który całkowicie solidaryzując się ze 
mną, przestał go prawowitemu właś
cicielowi kościoła ks. proboszczowi 
Stanisławowi Siarze. Od tej pory mi
nął już długi okres ciszy, zapewne 
wypełnionej dalszym pozłacaniem e- 
lementów zdobniczych i... żelaznych 
drzwi w przybudówce, które nieba
wem przeobrażą się w „rokokowe ar
cydzieła" pokryte drogim, płatkowym 
złotem. Nie pozostaje nic innego, jak 
krzyczeć: ratunku, ginie kościół i nie 
narodzi się już drugi taki sam!!!
Można by jednak odstąpić od „zaba
wy w rokoko" i przez akcje kultural
no-oświatowe, np, koncerty, uroczy
stości kościelne, festyny ludowe pod 
protektoratem Kościoła - zebrać jak 
najszybciej pieniądze na remont 
tego arcydzieła, abyśmy także w za
kresie kultury nie znaleźli się poza 
Europą.

Romana 
Zdziarska-Rewska

Z napływającej do redakcji kore
spondencji zwraca uwagę list Stałej 
Czytelniczki z Warszawy. „We wsi 
Cieksyn koto Nasielska jest bardzo 
stary kościół, mocno zaniedbany. 
Kilka lat temu ks. proboszcz zaanga
żował jakiegoś ma/sterka, który wyz
łocił i odpacykowat, co się dało. Na 
szczęście na główny ołtarz me star
czyło pieniędzy". I dalej: „Ksiądz sta
ra się jak może, ale przy takich pra
cach brak wiedzy jest gorszy od bra
ku pieniędzy" - pisze Czytelniczka i 
apeluje o pomoc dla księdza w for
mie konserwatorskiej porady. Koś
ciół Św. Doroty w Cieksynie jest za
bytkiem późnogotyckim z XV w„ 
przebudowanym w stylu renesansu 
w XVIII w.; w barokowym wnętrzu 
znajdują się zabytki gotyckie. Prag
niemy zainteresować tą sprawą służ
bę konserwatorską w Ciechanowie.

Pani Anna Niesiołowska z Gdań
ska porusza sprawę „tzw. sponso
rów w dziedzinie zabytkowej”. Doty
czy to remontów obiektów zabytko
wych, utrzymywania muzeów, wy
dawnictw, w tym czasopism i folde
rów. „Od dawna dajecie anons o po
szukiwaniu współwydawcy dla 
"Spotkań z Zabytkami« i - jak widać 
- do dziś nikł się tym nie zainte
resował. Wynika z tego i z wielu in
nych faktów smutna prawda o upa
dającej kulturze wśród naszych mi
lionerów, którym zależy wyłącznie na 
robieniu - czystych lub nieco przy
brudzonych - pieniędzy".

Z kolei pan Jerzy Smoleń z Wał
brzycha zwraca uwagę na sprawę 
zabytkowych kopalń, które nie mają 
pieniędzy na utrzymywanie izb mu
zealnych i konserwację starych, za
chowanych urządzeń (zob. „Komen
tarz" na s. 1). „Najczęściej zabytkowy 
sprzęt kopalniany jest likwidowany I 
przeznaczany na złom. Niepokój bu
dzi zmiana stosunku ludzi do tych o- 
biektów na krańcową ignorancję, 
wręcz chamstwo i wandalizm".
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Warunki prenumeraty 
„Spotkań z Zabytkami”

Cena 1 egz. - 12 000 zł. Wpłata na minimum trzy numery 
dokonana do dnia 10 każdego miesiąca zapewnia rozpo
częcie dostawy pisma w następnym miesiącu. Wpłat do
konujemy na konto firmy AMOS (która przejęta zobo
wiązania Zakładu Kolportażu SUNRISE), 01-506 War
szawa, ul. Szenwalda 1, PKO VIII O/Warszawa, nr 1586- 
-77578-136, (z dopiskiem „Spotkania z Zabytkami” i po
daniem, których numerów dotyczy wpłata). Dla prenume
ratorów zamawiających minimum 10 egz. - jeden dodat
kowy egzemplarz pisma. Prenumerata zagraniczna jest o 
100% droższa. UWAGA: firma AMOS nie pobiera dodat
kowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można uzy
skać pod numerem telefonu: 39-17-52.

Prenumerata w Centrali Kolportażu 
„Prasa-Książka-Ruch”

Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na kwartał. Cena 
prenumeraty krajowej na kwartał wynosi 36 000 zł. Prenu
merata ze zleceniem dostawy zagranicę jest o 100% wyż
sza od krajowej. Wpłaty na prenumeratę przyjmują: na 
teren kraju - jednostki kolportażowe „Ruch” i urzędy 
pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedzi
by prenumeratora; na zagranicę - Zakład Kolportażu 
Prasy i Wydawnictw, 00-958 Warszawa, konto: PBK, XIII 
O/Warszawa, nr 370044-1195-139-11.

Dostawa zamówionej prasy następuje:
- przez jednostki kolportażowe „Ruch” w sposób uzgod
niony z zamawiającym,
- przez urzędy pocztowe - pocztą zwykłą lub na wskaza
ny adres, w ramach opłaconej prenumeraty z wyjątkiem 
zlecenia dostawy na zagranicę pocztą lotniczą do odbior
cy zagranicznego, której koszt w pełni pokrywa prenume
rator.
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 Zabyt
kami” można nabywać w Wydawnictwach ODZ 
(00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p„ pok. 18) w 
poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00-14.00, (tel. 26- 
-93-57) oraz w firmie AMOS (01-506 Warszawa, ul. Szen
walda 1, tel. 39-17-52).

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

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich u- 
sług związanych z ratowaniem zabytków, a także 
wszystkie Inne - prosimy nadsyłać pod adresem 
redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11), 
wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu zamó
wienia przez redakcję należy wpłacić odpowiednią 
sumę na konto: Firma AMOS PKO VIII O/Warszawa nr 
1586-77578-136. Ceny: 6000 zł za jedno słowo w 
wypadku ogłoszeń tekstowych ze składu drukarskie
go, albo 5 000 000 zł za reklamę zajmującą jedną 
stronę druku, 2 500 000 zł-0,5 strony, 1250 000 zł-0,25 
strony; w wypadku koloru zwyżka o 100%.
UWAGA: przy stałym rocznym zamówieniu (12 rek
lam lub ogłoszeń) przysługuje zniżka 10%, przy za
mówieniu półrocznym (6 reklam lub ogłoszeń) - 
zniżka 5%.

Meble zabytkowe - to kolejny temat naszego cy
klu, opracowanego w formie schematycznych 
tablic ilustracyjnych. Ze względu na obszer- 
ność materiału z zakresu historii mebli, będącej jedną z 

gałęzi ogólnej historii sztuki i kultury, zamieszczane 
obok rysunki mają postać uproszczonych, syntetycznych 
schematów mebli, występujących w poszczególnych ok
resach historycznych w Europie. Nie są to precyzyjne 
wzorce stylów, nie ukazują wszystkich ich odmian i sub
telności, mają jedynie stanowić pomoc w ogólnej o nich 
orientacji. Rozpoczynamy od mebli romańskich.

W okresie panowania w Europie sztuki romańskiej (XI-XIII w.) 
stolarstwo meblowe stało na bardzo niskim poziomie. Meble uży
wane w tym czasie były bardzo prymitywne, miały prostą, ciesiel
ską konstrukcję, wzmocnioną licznymi metalowymi okuciami, i 
ciężkie, masywne formy. Później okucia stały się bardziej delikatne 
i przekształciły się w element zdobniczy. Pojawiła się też dekora
cja rzeźbiarska - elementy figuralne, architektoniczne, ornamen
ty-
Meble romańskie były na ogół malowane farbami o żywych, o- 
strych kolorach; nie stosowano tapicerki.
Sprzętem podstawowym była skrzynia - służyła do leżenia, sie
dzenia, przechowywania dobytku. Najwcześniejszą jej formę sta
nowił wydrążony pień drzewa. Później skrzynie wykonywano z 
bali, a następnie masywnych desek, na południu Europy na ogół 
świerkowych, na północy - dębowych.
Pewnego rodzaju odmianą skrzyni, jakby skrzynią podwyższoną 
była szafa. Wykonywana była z ciesielsko obrobionych dyli, łączo
nych czopami. Jej zwieńczenie stanowił dwuspadowy lub pirami
dalny daszek albo płaskie belkowanie. Jako wzmocnienie kon
strukcji i jednocześnie element dekoracyjny szafy stosowano czę
sto metalowe taśmy.
Meble przeznaczone tylko do siedzenia występowały w tym cza
sie dość rzadko. Były to krzesła składane (oparte na wzorach 
antycznych), bardzo wysokie krzesła słupowe oraz ciężkie fotele z 
siedzeniem skrzyniowym. Krzesła słupowe oraz fotele były bardzo 
sztywne (głównie z powodu toczonych nóg i wysokiego, prostego 
oparcia na słupach) i w związku z tym dość niewygodne. Niektóre 
z nich wyróżniały się dekoracją rzeźbiarską w formie elementów 
figuralnych, powierzchniowych ornamentów, arkadek czy balu
strad.
Stoły używane w epoce romanizmu były prawdopodobnie zwykły
mi kozłami z nałożoną na wierzch płytą; do celów kościelnych słu
żyły też stoły z kamienia.
Większego znaczenia zaczęły nabierać w tym czasie łoża, których 
forma wywodziła się z typu bizantyjskiego. Ich konstrukcję stano
wiła rama oparta na toczonych nogach; od XII w. zaczęto stoso
wać nad łożami baldachimy.
Oryginalnych mebli romańskich zachowało się do naszych czasów 
bardzo niewiele - tylko nieliczne obiekty w wyposażeniu zamków 
i wnętrz kościelnych. W Polsce przetrwało ich wyjątkowo mało i 
są to na ogól skrzynie (np. dwunastowieczna skrzynia pochodząca 
z Brzegu na Śląsku lub trzynastowieczna skrzynia w muzeum kla
sztornym w Mogile). O występowaniu na terenach polskich w tym 
czasie innych sprzętów możemy jedynie sądzić na podstawie źró
deł ikonograficznych.

Materiał ilustracyjny i tekstowy oparty został na publikacji: G.Kaesz, Me
ble stylowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 
1990.

1. Wczesnośredniowieczna skrzynia z terenu obecnej Szwajca
rii
2. Skrzynia z ciężkimi okuciami
3. Szafa z okuciami; jest w zasadzie podwyższoną skrzynią z 
żelaznymi klamrami, ma drzwi i dwuspadowy daszek
4. Szafa z okuciami z późniejszego okresu (XIII w.), umiarko
wanie ozdobiona elementami architektonicznymi
5. Skrzynia z bogatymi ślimakowatymi okuciami z żelaza, po
chodząca z terenu obecnej Francji
6. Fotel na toczonych nogach (XI-XI1 w.)
7. Krzesło na toczonych nogach z wysokim oparciem
8. Fotel skandynawski z dekoracją snycerską (XII w.)

(rys. Bogdan Michalak)



MEBLE ZABYTKOWE
I. Meble romańskie



Zamki 
w Polsce

1. Głogówek koło Prudnika - zamek książęcy (opol
skiej linii piastowskiej) z XIII w., następnie rycerski 
m.in. rodziny Oppersdorffów od 1561 do 1945 r. 
(sic!), którzy zbudowali obecną rezydencję magnac
ką w XVI-XVII w; widok na dziedziniec zamku górne
go
2. Jeden z zamków Orlich Gniazd w Mirowie, zbudo
wany jako nadgraniczna strażnica przez Kazimierza 
Wielkiego, przebudowany przez rycerski ród Lisów 
(XIV w.), rozbudowany w XVI w. przez Myszkow
skich, opuszczony w 1787 r., stanowi dziś malowni
czą ruinę na wapiennym wzgórzu; widok od strony 
wschodniej

3. Rycerski zamek w Gołuchowie koło Pleszewa; 
właścicielami byli Leszczyńscy i Działyńscy, którzy 
w latach 1872-1885 przebudowali go w stylu rene
sansowych zamków francuskich (architekci: Z. Gor- 
golewski i M. Ouradou, doradcą był słynny Viollet- 
le-Duc); obecnie oddział poznańskiego Muzeum Na
rodowego

4. Z krzyżackiego zamku z XIV w. w Starej Kiszewie 
koło Kościerzyny pozostała brama wjazdowa, ba
szta i czworoboczny zarys murów; w XVI-XVII w. 
zachowane części zamku przebudowali polscy sta
rostowie w stylu renesansu (widoczne dekoracyjne 
boniowanie górnych partii murów i szczyty)

(zdjęcia: Agnieszka i Włodek Bilińscy)


