
KULTURA • TRADYCJE • PAMIĄTKI 

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAAAI

Indeks 377325 • Cena 12 000 zł

nr 12 (70) 
1992



Konkurs świąteczny 2
Neogotyk w Polsce 
Tadeusz S. Jaroszewski 4
Zegary i literatura 
Jerzy Chumiński 9
Sztuka pradziejowa (9) 
Jerzy Gąssowski 13
Wokół jednego zabytku: Tryptyk z Oliwy 
Anna Klejzerowicz 16
ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
Neogotycki kościół w Pabianicach 
Jan Dominikowski 18
Fortyfikacja nowożytna (13) 
Andrzej Gruszecki 20
Uratowany fort „Grębałów” 
Anna Łukasik 24
Z WARSZTATU KONSERWATORA
Rzeźby w zimie 
Stanisław A. Sikorski 27
Walka z korozją (11) 
Stefan Sękowski 28
TO TEŻ SĄ ZABYTKI
Powrót ligawki 
Grzegorz Micuła 30
Kobierce 
Marta Michałowska 32
ZBIORY I ZBIERACZE 
Kolekcja dla króla
Anna Żerańska 35
Z ZAGRANICY
Lista Światowego Dziedzictwa: Ukraina 
Antoni Strzembosz 38
Skarby Peczerskiej Ławry 
Ewa Pokorzyna 39
W Ostuni 
Ewa Kotus 39
ROZMAITOŚCI 
Krótka pamięć
Zdzisław Skrok 40
Asymetryczna dama 
Beata Zięba 40
Inskrypcje na murze 
Wanda Puget 41
Zapomniany artysta 
Robert Swat 42
Inicjatywa 43
Spotkanie z Pieskową Skałą 
Stanisław Jędrzejek 43
Odnalezione 44
Szembekowie 
Władysław R. Szeląg 44
Listy 45
Meble zabytkowe: VI. Meble rokokowe 
Barbara Grątkowska-Ratyńska 48

NA OKŁADCE:
Środkowa część tryptyku „Święta Rodzi
na” przedstawia Madonnę z Dzieciąt
kiem. Ten Bożonarodzeniowy obraz 
powstał ok. 1520 r. i prezentuje tradycje 
szkoły niderlandzkiej przy wpływach wło
skiego renesansu. Dzieje tryptyku w ar
tykule na s. 16.

(fot. Anna Klejzerowicz 
i Paweł Szwabski)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
MIESIĘCZNIK 
POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
12(70) XVI Warszawa 1992

ADRES REDAKCJI: 
00-052 Warszawa, 
ul. Mazowiecka 11,1 p., pok. 7, 
tel. 27-64-77

REDAKCJA:
Lidia Bruszewska 
(zastępca red. nacz.) 
Ewa Kamińska 
(sekretarz redakcji) 
Krzysztof Nowiński 
(redaktor naczelny) 
Robert Pasieczny 
Zdzisław Skrok

KONSULTACJE: 
doc. dr Ryszard BRYKOWSKI 
prof, dr Tadeusz S. JAROSZEWSKI 
mgr Mieczysław KURZĄTKOWSKI

Współpracuję:
Tadeusz Chrzanowski, Michał 
Gradowski, Janusz Miliszkiewicz, 
Jan P. Pruszyński, Janusz Sujecki, 
Tadeusz M. Trajdos, Andrzej Wa- 
wrzeńczak

Opracowanie techniczne: 
Iwona Bocianowska

Korekta:
Jolanta Zamojska

Wydawca:
Firma AMOS, 01-506 Warszawa, 
ul. Szenwalda 1
tel. 39-17-52

Numer zamknięto w październiku 1992 r. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
wprowadzania zmian i skrótów w mate
riałach przeznaczonych do publikacji. 
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada.

Skład, druk i oprawa w Wojskowych 
Zakładach Graficznych,
Warszawa, ul. Grzybowska 77
Zam. 8171

ISSN 0137-222X



Od wydawcy

Od redakcji
ZAPRASZAMY CZYTELNIKÓW DO 
UDZIAŁU W NASZYM ŚWIĄTE
CZNYM KONKURSIE! Naprawdę 
nie jest trudny: wystarczy przewrócić 
tę stronę, zapoznać się z warunkami, 
przypomnieć sobie nie tak dawne 
numery „Spotkań z Zabytkami” i 
wypełnić kartkę pocztową według ins
trukcji. Życzymy powodzenia w walce 
o cenne nagrody!
Oprócz konkursu naszym prezentem 
dla Czytelników z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku jest nieco 
powiększona objętość tego numeru. 
Znajduje się w nim wiele artykułów 
do poczytania: od prezentacji pol
skiego neogotyku (s. 4 i okł. s.IV), po
przez artykuł o zegarach w literatu
rze (s. 9) i o mało znanym instrumen
cie muzycznym (s. 30), do przedsta
wienia kolekcji obrazów przeznaczo
nych dla króla Stanisława Augusta (s. 
35). Czytelnikom życzymy miłej lek
tury, spokojnych świąt i dobrych mie
sięcy nadchodzącego roku! Aby ten 
spokój był całkowity, proponujemy 
zainteresować się prenumeratą — 
warunki podajemy na s. 47, a przekaz 
pocztowy na s. 45. O tym, że warto 
prenumerować „Spotkania z Zabyt
kami”, przekonają się wszyscy pre
numeratorzy, bowiem nasz wydawca 
— Firma AMOS — proponuje im na
stępną zabawę (zob. obok).

W tegorocznym konkursie-zabawie, w 
wyniku losowania nadesłanych trzech 
kuponów (nr 1 z lipca, nr 2 z sierpnia, 
nr 3 z września) ufundowaną przez 
Firmę AMOS nagrodę 3 min zł wy
grał p. TADEUSZ PIŁAT z Rzucewa. 
Gratulujemy!

Przetrwać kryzys
Kiedy wiosną br. zdecydowaliśmy się na niełatwe zadanie 
wydawania „Spotkań z Zabytkami”, przyświecał nam jeden 
cel: utrzymać pismo na rynku czytelniczym. Zagrożeń było (i 
jest nadal) wiele. Największe wśród nich to: rosnące w szyb
kim tempie koszty przygotowania, druku i kolportażu, coraz 
gorsze wyniki sprzedaży, kurczący się rynek odbiorców.
W ciągu kilku miesięcy dokonaliśmy zmiany drukarni. Sy
stematycznie i skutecznie poszukiwaliśmy źródeł zakupu tań
szego, choć wcale nie gorszego papieru. Już tylko w tym za
kresie — nie obniżając poziomu technicznego czasopisma — 
zmniejszyliśmy koszty o prawie 30%. Licząc na wyrozumia
łość autorów — za co serdecznie im dziękujemy — na nie
zmienionym poziomie utrzymaliśmy wysokość honorariów 
redakcyjnych. Oszczędzaliśmy na wszystkim i w sumie, mimo 
wzrostu cen materiałów, usług i energii zmniejszyliśmy defi
cyt „Spotkań z Zabytkami”.
Nie sposób przy tym nie wspomnieć o działaniach służących 
poprawie warunków wyników sprzedaży pisma. Przykładem 
tego może być m.in. publikowana w tym numerze lista na
szych sojuszników — muzeów, które obok kiosków „Ruchu” 
są stałymi punktami sprzedaży miesięcznika.
Oczywiście walki o przetrwanie pisma jeszcze nie wygraliś
my. Tym bardziej, że znów wszystko podrożało. Zmusiło to 
nas — niestety — do podwyższenia ceny pisma.
By jednak nie pogłębiać deficytu miesięcznika, otwierać bę
dziemy szerzej łamy dla artykułów sponsorowanych i płat
nych reklam. Rozszerzać będziemy rynek zbytu pisma, po
większać grono prenumeratorów, najwierniejszych naszych 
Przyjaciół. Na przekór trudnościom chcemy zwiększyć na
kład, aby pismo było dostępne we wszystkich województwach 
i gminach. Poszukując nowych Czytelników, wprowadzać 
będziemy na łamy materiały przydatne administracji pań
stwowej, odpowiedzialnej za ochronę zabytków, społecznym 
opiekunom zabytków, właścicielom obiektów zabytkowych, 
kolekcjonerom i krajoznawcom.
„Spotkania z Zabytkami” — jedno z niewielu już pism po
święconych historii, tradycji i kulturze polskiej — musi 
przetrwać czas kryzysu. Liczymy, że obok pomocy General
nego Konserwatora Zabytków, dzięki któremu istnieje pismo, 
na listę dobroczyńców miesięcznika wpiszą się nowi jego 
przyjaciele.
Dla najwierniejszych Czytelników „Spotkań z Zabytkami” — 
naszych prenumeratorów przygotowaliśmy specjalną niespo
dziankę:

MILIONOWE PREMIE
1) kto zaprenumeruje pismo na I kwartał 1993 r., weźmie 
udział w losowaniu premii 1 000 000 zł i 50 nagród książko
wych,
2) kto opłaci prenumeratę za całe półrocze, weźmie udział w 
losowaniu dwóch premii po 2 000 000 zł i 100 nagród książ
kowych,
3) kto zaprenumeruje pismo na cały 1993 r., weźmie udział w 
losowaniu trzech premii po 3 000 000 zł i 200 nagród książ
kowych.
Losowanie dla prenumeratorów kwartalnych odbędzie się w 
końcu stycznia, dla półrocznych — w końcu lutego, dla ro
cznych — w końcu marca 1993 r. W losowaniu będą brali udział 
prenumeratorzy indywidualni i zbiorowi. WYSTARCZY 
OPŁACIĆ PRENUMERATĘ! Nie są to jedyne niespo
dzianki przygotowane dla naszych Czytelników w roku przy-

Pełnomocnik Firmy AMOS



KONKURS 
ŚWIĄTECZNY 
Pokazujemy 12 zdjęć fragmentów różnych zabytków. 
Do uczestników konkursu należy rozpoznanie ich i 
odpowiedź na jedno lub dwa pytania, zależnie od od
powiedzi na pytanie pierwsze, w którym może być za
warta odpowiedź prawdziwa lub nieprawdziwa. W wy
padku przekreślenia w odpowiedzi na pytanie pierwsze 
„tak” i pozostawienia „nie”, prosimy o odpowiedź na 
pytanie drugie.
Na wysłanych pod adresem redakcji (00-052 Warsza
wa, ul. Mazowiecka 11, I p., pok. 7 ) kartkach poczto
wych należy nalepić kupon konkursowy zamieszczony 
na s. 7 oraz podać: numer ilustracji, właściwą literę od
powiedzi na pytanie pierwsze („a” lub „b”) oraz ewen
tualną odpowiedź na pytanie drugie.
Wśród Czytelników, którzy do dnia 10 stycznia 1993 r. 
(decyduje data stempla pocztowego) nadeślą prawid
łowe rozwiązania, rozlosowane zostaną następujące 
nagrody:
NAGRODA I ufundowana przez Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami — 6 000 000 zł
NAGRODA II także Towarzystwa Opieki nad Zabyt
kami — 4 000 000 zł
NAGRODA III ufundowana przez Stowarzyszenie 
Konserwatorów Zabytków — 2 000 000 zł
NAGRODA IV ufundowana przez firmę „W. Węgiełek i 
Ska” — 1 000 000 zł
oraz pięć wyróżnień po sześć tomów reprintów o 
Lwowie — ufundowanych przez Fundację Kultury Pol
skiej.

Rozwiązanie konkursu i nazwiska nagrodzonych opub
likujemy w numerze 3, 1993; nagrody wyślemy pocztą.

UWAGA: O wszystkich widocznych na zdjęciach za
bytkach pisaliśmy na naszych łamach!!!

1. Fragment ratusza w Łowiczu? 
a) tak b) nie
Jeśli nie, to co to jest?

5. Rzeźba głowy władcy asyryjskiego? 
a) tak b) nie
Jeśli nie, to czyją głowę przedstawia rzeźba?

9. Portal cerkwi w Sosnowcu? 
a) tak b) nie
Jeśli nie, to czego i gdzie?
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kamienicy „Pod2. Fragment elewacji 
Gwiazdą” w Toruniu? 
a) tak b) nie 
Jeśli nie, to co to jest?

6. Czy ta brama prowadzi do zamku w Mal
borku?
a) tak b) nie 
Jeśli nie, to gdzie?

10. Czy jest to dwór w Dylewie koto Mogielni
cy?
a) tak b) nie
Jeśli nie, to co to jest i gdzie?

3. Portret Iwana Sapiehy z Kodnia? 
a) tak b) nie
Jeśli nie, to czyj jest to portret?

7. Wazon z XVIII w.?
a) tak b) nie
Jeśli nie, to co to jest i z jakiego okresu?

11. Fragment elewacji hali „na Koszykach" w 
Warszawie?
a) tak b) nie
Jeśli nie, to czego jest to elewacja?

4. Fragment zamku w Baranowie? 
a) tak b) nie
Jeśli nie, to co to jest?

8. Czy ta rzeźba Iwa stoi przy widocznym w 
głębi pałacu w Zaborowie?
a) tak b) nie
Jeśli nie, to gdzie?

12. Fragment ilustracji E. Andriollego do Sta
rej baśni I. Kraszewskiego?
a) tak b) nie
Jeśli nie, to jaki i czyj jest to obraz?



N
urt neogotycki w architekturze pol
skiej pojawił się niemal jednocześnie 
z neoklasycyzmem. Zrazu nikły i nie 
rzucający się w oczy, z czasem coraz 
wyraźniejszy, interpretowany był zawsze jako 

jeden z przejawów rodzącego się romantyzmu. 
Pierwsza znana nam budowla neogotycka w 
Polsce — to brama triumfalna na Rynku Starego 
Miasta w Warszawie, wzniesiona z okazji koro
nacji Stanisława Augusta Poniatowskiego w li
stopadzie 1764 r., do ostatnich zaliczyć wypada 
kościoły Józefa Piusa Dziekońskiego i Konstan
tego Wojciechowskiego, budowane na obszarze 
Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w. 
Przykłady te reprezentują bardzo odległe od sie
bie fazy tego samego nurtu, ponadto zachodzi 
pomiędzy nimi ogromna różnica, wynikająca z 
odmienności postaw artystycznych ich twórców. 
Repertuar form gotyckich stosowany w pier
wszych realizacjach nurtu neogotyckiego był 
nader skromny. Z czasem, w miarę rozwoju ba
dań naukowych nad architekturą średniowiecza, 
repertuar ten znacznie się rozszerzył, nawet o 
elementy gotyku rodzimego. Ważną rolę odegra
ły w tym procesie wydawnictwa ilustrowane i 
czasopisma fachowe, którymi posługiwali się 
polscy architekci. W obecnym stanie badań 
spróbujemy wyodrębnić fazy nurtu neogotyc
kiego w Polsce.
Faza pierwsza przypada na lata 1764—1812. 
Rok 1764 — to powstanie pierwszej znanej nam 
budowli neogotyckiej w Polsce, wspomnianej już

Tadeusz S. Jaroszewski

Neogotyk 
w Polsce

Neogotyk wywołuje u nas do dziś wiele 
kontrowersji. Jednym się podoba, innym 
nie. Nie byłoby w tym nic szczególnego, 
gdyby nie fakt minimalnej znajomości 

dziejów tego zjawiska w Polsce. Dlatego 
też proponujemy Czytelnikom, aby 

najpierw obejrzeli „sine ira et studio” 
opublikowane w artykule i na IV str. 

okładki fotografie, a potem zapoznali się 
z poniższym tekstem.

bramy triumfalnej. Rok 1812 — to wypowiedzi 
na temat neogotyku Chrystiana Piotra Aignera i 
Sebastiana Sierakowskiego, pierwszych polskich 
teoretyków architektury, którzy dostrzegali ten 
nurt jako jedno ze zjawisk architektury współ
czesnej. Rzecz interesująca, że nurt ten już w 
pierwszej fazie przejawił się nie tylko w dekora
cyjnych pawilonach ogrodowych, lecz również w



1 Arkadia kolo Nieborowa, Dom 
Gotycki wzniesiony w latach dziewięć
dziesiątych XVIII w, (proj. Szymon 
Bogumił Zug)
2. Elewacja boczna pałacu ks. Sta
nisława Poniatowskiego w Korsuniu, 
wzniesionego w latach 1787—1789 
(proj. Jan Lindsay)
3. Pałac Paców w Dowspudzie z lat 
1822—1823 (proj. Henryk Marconi)
4. Projekt zamku cesarskiego w Al. 
Ujazdowskich w Warszawie wykona
ny przez Adama Idżkowskiego przed 
1834 r.
5. Zator, zamek piastowski gruntow
nie przebudowany w 1836 r. dla Anny 
z Tyszkiewiczów Potockiej-Wąsowi- 
czowej (proj. Franciszek Maria Lanci)
6. Pałacyk Szydłowskich w Patryko- 
zach z początku lat czterdziestych 
XIX w. (proj. Franciszek Jaszczołd)

budowlach rezydencjonalnych. I tak architekt 
Jan Lindsay zaprojektował dla ks. Stanisława 
Poniatowskiego (bratanka króla) neogotycki pa
łac w Korsuniu, wzniesiony w latach 
1787—1789, a Chrystian Piotr Aigner przed ro
kiem 1807 przekształcił w stylu gotyckim elewa
cję zachodnią zamku w Łańcucie, należącym 
wówczas do ks. Izabeli Lubomirskiej.
Do szybkiego rozwoju nurtu neogotyckiego w 

Polsce w drugiej połowie XVIII w. przyczyniła 
się niezawodnie moda na Anglię, gdzie gotyk 
nigdy nie wygasł i przetrwał przez cały okres 
nowożytny jako nurt drugoplanowy. Modna by
ła w Polsce literatura angielska, a szczególnie 
romans grozy („the Gothic Story”), gatunek li
teracki posługujący się chętnie gotyckimi zam
kami i klasztorami jako tłem dla ożywionej i 
makabrycznej akcji. W Polsce gatunek ten na-
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7. Jabłoń, pałac Zamoyskich z lat 1904—1905 według projektu wiedeńskiego 
atelier Fellner i Helmer
8. Tzw. zameczek w Radziejowicach odbudowany w 1802 r. z inicjatywy hr. Ka
zimierza Krasińskiego (proj. Jakub Kubicki)
9. Fragment zamku w Kamieńcu Ząbkowickim z lat 1838—1872 — jednej z naj
wspanialszych siedzib neogotyckich w Europie (proj. Karl Friedrich Schinkel)
10. Pałac w Wiatrowie koło Wągrowca wzniesiony w 1856 r. dla hr. Ignacego 
Moszczeńskiego
11. Pałac w Kopicach koło Grodkowa — jedna z najpiękniejszych rezydencji 
neogotyckich na Śląsku z lat 1 859—1897 (proj. Karl B. Ludecke i Karl Heyden- 
reich)
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11

śladowała na początku XIX w. hr. Anna Mo
stowska. Źródłem form gotyckich dla architek
tów polskich były przede wszystkim wydaw
nictwa ilustrowane, głównie angielskie. Archi
tekci, którzy pierwsi próbowali swych sił w no
wej konwencji — to Szymon Bogumił Zug (au
tor m.in. Domu Gotyckiego w parku Arkadia ko
ło Nieborowa), wspomniani już Aigner i Lind
say oraz Jakub Kubicki, który w 1802 r. 
odbudował zrujnowany zameczek w Radziejowi
cach i nadał mu powierzchowność gotycką.

Druga faza neogotyku w Polsce przypada na 
lata od 1812 do około 1870. W okresie tym nurt 
neogotycki już okrzepł dzięki uznaniu gotyku 
za sztukę równie wartościową, jak sztuka anty
czna. Gotyk uznano również za styl chrześcijań
ski, szczególnie zaś katolicki, czego następstwem 
było stosowanie go w licznych świątyniach. Poza 
tym gotyk uważano za synonim przeszłości i ko
jarzono automatycznie z dawnymi czasami. Dla
tego też uznano ten styl za najodpowiedniejszy 
dla siedzib arystokratycznych, będących jedno
cześnie muzeami pamiątek przeszłości. Bodaj 
najlepszym przykładem takiej siedziby jest za
mek w Kórniku, wspaniale przebudowany w sty
lu gotyckim w latach 1843—1860. W Polsce nie 
przyjęła się jednak, tak żywa w Niemczech, 
Francji i Anglii — koncepcja uznania gotyku za 
styl narodowy. Wpływy angielskie w ciągu trwa
nia tej fazy uległy w Polsce znacznemu osłabie
niu na rzecz niemieckich, co wytłumaczyć mo
żemy oddziaływaniem twórczości Karla Friedri

cha Schinkla i Friedricha Augusta Stillera oraz 
korzystaniem przez polskich architektów z nie
mieckich czasopism architektonicznych, takich 
jak „Architektonisches Album”, „Architektonis- 
ches Skizzen-Buch...” i „Zeitschrift fur Bauwe- 
sen...”. Popularne było również austriackie cza
sopismo „Allgemeine Bauzeitung...”. Zamykają
ca drugą fazę neogotyku data — około 1870 r. 
zbiega się z zaprzestaniem działalności czoło
wych polskich neogotycystów urodzonych około 
1800 r.: Henryka Marconiego, Franciszka Marii 
Lanciego, Adama Idźkowskiego i Franciszka Ja- 
szczołda. Jednocześnie — co należy podkreślić 
— w ciągu trwania tej fazy moda na gotyk opa
nowała całą niemal Europę, pojawiając się w 
najbardziej nieoczekiwanych miejscach, np. 
okładka pierwszego wydania „Manifestu Ko
munistycznego” dekorowana jest gotyckim or
namentem, a młodzi uczestnicy polskiego pow
stania 1863 r. fotografowali się w prowincjonal
nych ateliers na tle dekoracji w stylu gotyckim.

Do najwybitniejszych dzieł, które powstały w 
czasie trwania drugiej fazy neogotyku, należy 
bezwzględnie zaliczyć pałac Paców w miejsco
wości Dowspuda (1822—1823), projektowany 
przez Henryka Marconiego. Symetryczny i re
gularny wzbudzał powszechny zachwyt. Wy
mienimy dalej zamek Potockich w Zatorze 
(1836), gruntownie przebudowany przez 
Franciszka Marię Lanciego ze starego 
zamku piastowskiego i ukształto- 
wany na nowo w formie ma-



12. Pałacyk Milieskich w Piekarach 
pod Krakowem sprzed 1865 r. (proj. 
Filip Pokutyński)
(reprod.: 5 — Jacek Borowik; zdjęcia: 
8 — Wojciech Jankowski. 10 — Wal
demar Baraniewski, 11 — Marek Ma- 
ruszak)

lowniczej willi. Adam Idźkowski zaprojektował 
przed 1843 r. olbrzymi zamek cesarski w War
szawie, posługując się formami gotyku 
angielskiego, a Franciszek Jaszczołd stworzył 
piękny, nieregularny pałacyk w miejscowości Pa- 
trykozy, wybudowany na początku lat czterdzie
stych XIX w.; mimo form gotyku angielskiego 
nosi on wyraźne cechy indywidualności swego 
twórcy. Przykładem oddziaływania Berlina na 
polską architekturę neogotycką może być pałac 
Milieskich w Piekarach pod Krakowem, wznie
siony przed 1865 r., a projektowany przez archi
tekta Filipa Pokutyńskiego. Na ziemiach pol
skich pracowali również wielcy architekci nie
mieccy tego czasu: Karl Friedrich Schinkel i 
Friedrich August Stiiler. Schinkel dostarczył 
projekt fasady zamku Raczyńskich w Zawadzie, 
odbudowanego w latach 1820—1821, oraz pro
jekt przebudowy zamku w Kórniku. Ten ostatni 
projekt powstał w 1828 r. i nie został zrealizowa
ny. Należy pamiętać, że Schinkel jest autorem 
wspaniałego zamku w Kamieńcu Ząbkowickim 
na Śląsku, rozpoczętego w 1838 r., który stał się 
jedną z budowli wzorcowych dla polskich neogo- 
tycystów. Friedrich August Sttiler zaprojekto
wał m.in. pałac Radolińskich w Jarocinie, wznie
siony w latach 1847—1855 i pałac Mycielskich w 
Rokosowie, wzniesiony w latach 1847—1850. 
Ten ostatni reprezentuje tak charakterystyczną 
dla Stillera symbiozę „Spitzbogenstil” (stylu os- 
trołukowego) i „Rundbogenstil” (stylu ar

kadowego). Styl gotycki około połowy 
XIX w opanował niemal zupełnie 

wiejskie siedziby na ziemiach pol-
C. skich-

Trzecia faza neogotyku w Polsce przypada na la
ta od około 1870 do 1914 i kończy się wraz z wy
buchem pierwszej wojny światowej. Wydaw
nictwa i czasopisma niemieckie dominują w 
księgozbiorach polskich architektów. Mimo to 
około 1900 r. nastąpił renesans siedziby wiej
skiej, opartej na motywach gotyku elżbietańskie- 
go, będący wynikiem zafascynowania Anglią i jej 
zwyczajami przez część arystokracji i bogatego 
ziemiaństwa. Przykładem tego zjawiska może 
być pałac Zamoyskich w miejscowości Jabłoń, 
wzniesiony w latach 1904—1905 według projek
tu dostarczonego przez wiedeńskie atelier Fel
lner i Helmer. U schyłku XIX w. pojawiła się w 
Polsce odmiana neogotyku oparta na motywach 
ceglanej architektury północnego Mazowsza i 
Pomorza. Odmiana ta była swoistą propozycją 
polskiego stylu narodowego i reprezentowały ją 
najlepiej liczne kościoły architektów: Józefa Piu
sa Dziekońskiego i Konstantego Wojciechow
skiego. Do najdoskonalszych przykładów tego 
zjawiska należy kościół Św. Floriana w Warsza
wie, wybudowany w latach 1888—1901 według 
projektu Józefa Piusa Dziekońskiego i uznany 
przez plebiscyt za najwybitniejszą budowlę 
wzniesioną w Warszawie w XIX w.
Jak już powiedziano, wybuch pierwszej wojny 
zahamował nurt neogotycki na ziemiach pol
skich. Rozpatrując jego dzieje przez cały czas 
musimy pamiętać, że nie był jedynym, ale jed
nym z kilku nurtów składających się na ogólny 
obraz architektury polskiej XIX w.

Tadeusz S. Jaroszewski



Jerzy Chumiński

Zegary 
i literatura

W miastach zegar stał się przedmiotem 
nieodzownym znacznie wcześniej niż na 

wsi. Mieszkańcy wsi obywali się bez 
zegara dość długo, mieli bowiem 

możliwości określania czasu za pomocą 
obserwacji różnych zjawisk 

przyrodniczych, np. ruchów słońca czy 
księżyca. W mieście dokładne 

zsynchronizowanie działań i zachowań 
wielu ludzi możliwe było za pomocą 
jednego, wspólnego dla wszystkich, 

miernika czasu. Stał się nim mechaniczny 
zegar, umieszczany na wieżach 

kościołów i ratuszy.

Z
egary mechaniczne zaczęły pojawiać 
się w Europie w końcu XIII w., roz
powszechniły się zaś w następnym stu
leciu. Posiadanie zegara wieżowego 
stało się ambicją miast. W początkowym okresie 

zegary te nie miały tarczy i wskazówek, a godzi
ny były wybijane ręcznie (stąd „wybijana go
dzina”). Nocni Stróże z halabardami uzupełniali 
zegary, śpiewnie obwieszczając godziny. Zy
gmunt Gloger odnotował pieśń śpiewaną przez 
halabardzistów w Łomży na początku XIX w.:

„Już dziesiąta na zegarze,
Spać panowie gospodarze!
Strzeżcie ognia i złodzieja,
W Panu Bogu jest nadzieja! 
Na sługi się nie spuszczajcie, 
Lepiej sami dogłądajcie.
Ostrożnie z ogniem!”

Zegary były istotnym składnikiem folkloru 
miejskiego nie tylko jako regulatory życia miasta, 
ale również jako mechanizmy tajemnicze i po
dziwiane. Często wzbogacano je dekoracją, napi
sami i zaopatrywano w dodatkowe urządzenia, 
dzięki którym wybijaniu godzin towarzyszyły 
niemal całe spektakle — religijne, moralizujące 
lub wesołe — wykonywane przez ruchome fi
gurki.
Nic dziwnego, że wokół miejskich zegarów 
narastały legendy, niesamowite historie i aneg
doty, a poeci chętnie używali zegarów do kons
truowania metafor mających ilustrować ich róż
norodny stosunek do świata i ludzi. Jakże wspa
niała jest metafora Mickiewicza w Dziadach 
przyrównująca świat do wielkiego zegara, ale 
zawierająca też wątpliwość: „O kołach, o spręży
nach rozum was naucza; łecz nie widzicie ręki i 
klucza!” Zegar może pobudzać do twórczego 
działania, jak też i przywoływać niepokój, lęk i 
wzbudzać grozę. Może być przyjacielem i wro
giem człowieka. Motyw miejskiego zegara prze
wija się m.in. w utworach Morsztyna, Norwida, 
Staffa, Miłosza. Leopold Staff pisał:

„Księżyc z cieniami łamie się w kryształy sine 
Na starej wieży rynku, którego niczyja 
Nie tyka stopa. Głucho. Tylko co godzina 
Twardymi ciosy młota zegar czas zabija. ”

A Czesław Miłosz dodawał:
„Rok dziewięćset dziesięć. Już biją zegary, 
Lat cicho w klepsydrach przesącza się piach, 
Aż przyjdzie czas gniewu, dopełnią się miary 
I krzakiem ognistym śmierć stanie w drzwiach. ”

Nie wgłębiając się w różnorodne odcienie na
szych reakcji na widok i dźwięk zegara, zwróćmy 
uwagę na konkretne zegary utrwalone w literatu
rze. Zegar sandomierski uwiecznił Żeromski na 
kartach Popiołów. Najpierw jego głos przyniósł 
Rafałowi ratunek, gdy z kolegą zabłądził w zi
mowy wieczór po niefortunnej wycieczce łódką
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1 —7. ..Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy:
.Jak też czas szybko mija- — a to my mijamy!'' — napisał mało znany poeta 
Stanisław Jachowicz (1796—1857): zegary na ratuszach: Poznań (1). Tarnów 
(2). Zakliczyn (3). Wołów (4), Toruń (5) oraz na wieży zamkowej w Szczecinie (6) 
i przy tarnowskiej ulicy (7)



8. Ludwik Kondratowicz (1823—1862) wyrzekał:
„Bogdajby wiecznie spleśniał matematyk stary,
Co wymierzy! godziny i stworzy) zegary!"; dotyczy to szczególnie zegara na wie
ży Zamku Królewskiego w Warszawie, którego wskazówki i cyfry dla ludzi w dole 
są prawie niewidoczne

(zdjęcia: 1,2,7 — Robert Moździerz, 4 — Józef Milka, 3 — Andrzej Krupiński. 6 — 
Henryk Kuglarz, 8 — Jerzy Skowroński)

po Wiśle, później ten sam zegar stał się dla niego 
uosobieniem grozy w czasie bezsennej nocy, gdy 
przerażony możliwością śmierci kolegi oczekiwał 
kary za niebezpieczną eskapadę. I jeszcze raz po
jawił się ten zegar w Popiołach, a właściwie jego 
śmierć: „Posępny był rumor śmierci tego mier
nika czasu. Dzwoniły przez chwiłę jego rozsypa
ne koła po miedzianym dachu kościełnym, char
czały i klekotały rozbite sprężyny i wagi, aż w 
powszechnej ruinie wpadły w nicość. ” Zniszcze
nie zegara, regulatora rytmu miejskiego życia, 
symbolizuje w tym opisie katastrofę i niemal 
unicestwienie miasta.
Dźwięki dzwonów i zegarów wieżowych, dziś 
nie zauważane z powodu pośpiechu i hałasu, by
ły niegdyś istotnym składnikiem specyficznej 
atmosfery miasta. Przytoczmy chociaż fragmen
ty opisu tej swoistej muzyki miasta w międzywo
jennym Tarnowie z Książeczki Jana Bielatowi- 
cza: „ Wielki dzwon katedralny omal nie pękał z 
dumy, gdy powtarzał do znudzenia: »Tu tłum! 
Tu tłum!« Mały dzwonek co rano świergotał na 
prymarię: »Idzie dzień! Idzie dzień!« Misjona
rze z dołu odpowiadali katedrze: »Ludu huk! 
Ludu huk!«, a na nieszpór wzywała stamtąd wie
lotonowa kotłowanina spiżów: »Komu tu biję, 
komu gram? Wam, wam, wam!« A ponad nimi 
wszystkimi kapelmistrz nieomylny — zegar ka
tedralny (...) pilnując rytmu podawał tony pier
wszym tonem w kwadransach, a drugim w go
dzinach. ”
Krakowski carrilon (zestrój) dzwonów i zega
rów usłyszeć można w scenie zegarowej sn Akr o- 
połis Wyspiańskiego, a zegar na Wawelu znalazł 
się w wierszu Seweryna Goszczyńskiego Północ 
krakowska, w którym wraz z dwunastym ude
rzeniem zegara wyrusza korowód postaci z prze
szłości. Magia północy wzmocniona biciem ze
gara przewija się w wielu utworach poetyckich. 
Józef Czechowicz w wierszu Cmentarz lubelski 
nazwał lubelskie zegary „twarzami nocy niewe
sołymi”.
O zegarze na warszawskim Zamku Antoni 
Słonimski napisał wiersz pt. Zegar, kończący się 
optymistycznym i zarazem podkreślającym wa
żność tego zegara dla miasta akcentem:

„Nie w pieśni ani legendzie,
Nie we śnie, ale na jawie, 
Słyszycie? Naprawdę będzie 
Zegar na Zamku w Warszawie. ”

Natomiast Jan Kijan w wierszu pt. Zegar bo
bowski zakpił z zegarów w Bobowej i Ciężkowi
cach:

„ W Bobowej, w Ciężkowicach są takie zegary,
Jak pocznie bić, to końca nie masz miary.
Są cyrkuły drewniane na żelaznym czopie,
Więc raz bije pięćdziesiąt, drugi raz dwie kopie.
Czasem i półtrzecia sta człek godzin naliczy, 
Południe wtenczas, kiedy bydło z poła ryczy. ” 

Dodajmy jeszcze, że podobną rolę jak zegary 
wieżowe, zaczęły w pewnym okresie odgrywać 
zegary w witrynach zakładów zegarmistrzow
skich; reklamując pracę mistrzów weszły w skład 
rodziny miejskich zegarów publicznych. Ale, jak 
wszystkie zegary, prócz podawania czasu, wywo
ływały u przechodniów różnorodne refleksje. 
Wiele z tych zegarów również utrwaliły literac
kie opisy. Konstanty Ildefons Gałczyński napisał 
Straszną tragedię zegarmistrza z ulicy Mokotow
skiej, a Mieczysław Braun w wierszu pt. Zegar
mistrz zaczynającym się: „Na wystawie za szybą 
ma wielki świat czarów: /Zwierzyniec żywych, wie
cznie mówiących zegarów” porównał mechanizm 
zegarowy do organizmu żywego. Mieczysław Jas
trun w wierszu pod takim samym tytułem roz
waża możliwość i konsekwencje „cofania się 
wstecz” zegarów, a powstanie wiersza zainspi
rowane zostało widokiem zegara w oknie wysta
wowym zegarmistrza. Świadczy o tym początek 
wiersza:

„Zegar szedł naprzód popychając wskazówkę
Złoconą w witrynie jego wielkiego sklepu. ”

Tę garść różnorodnych uwag o roli zegara jako 
ważnego czynnika współtworzącego atmosferę 
miasta, szczególnie w dawniejszych okresach, 
zakończmy cytatem ze Słownika egzystencji Ta
deusza Peipera: „Na ulicy Puławskiej, w oknie 
wystawowym zegarmistrza, wisi jeden z naj
większych zegarów Warszawy; mijając go, zdją
łem kapelusz. Niech będzie pochwalony czas. ” 
Dodajmy jeszcze, że zebrane tu przykładowo ref
leksje poetów i prozaików związane z widokiem i 
dźwiękiem miejskich zegarów, nie były i nie są 
obce również zwykłym przechodniom...

Jerzy Chumiński
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K
ultura halsztacka odznaczała się wy
razistym rozwarstwieniem społecz
nym, wyrażającym się w pojawieniu 
arystokracji plemiennej, czego przy
kładem są na cmentarzyskach groby zwane 

„książęcymi”, odróżniające się od innych od
miennym, bogatym rytuałem pogrzebowym i 
obfitym wyposażeniem. Dają się tu obserwować 
wpływy śródziemnomorskie, wiodące od „Wiel
kiej Grecji” z południowej Italii oraz z północ- 
no-italskiego środowiska etruskiego, szczególnie 
czytelne w ekskluzywnych importach.

Jerzy Gąssowski

Sztuka 
pradziejowa <9>

Począwszy od VIII w. p.n.e. we wschodnich
Alpach, na terenie dzisiejszej Austrii, 

rozwinął się ważny ośrodek kulturowy, 
związany z tamtejszymi kopalniami soli. 

Była ona wówczas drogim i poszukiwanym 
towarem, którego wydobycie i dystrybucję 

zmonopolizowali mieszkający tu 
przodkowie Celtów. Od lokalnej kopalni 

soli w Hallstatt i odkryć na cmentarzysku 
z bogatymi grobami książęcymi, kultura 

ta została nazwana halsztacką i nadała 
miano całemu okresowi po IV w. p.n.e. 

Wywarła ona silne piętno na sztuce całej 
środkowej i zachodniej Europy.

Pojawiła się monumentalna rzeźba figuralna w 
kamieniu, jak zwieńczająca kurhan „książęcy” w 
Hirschlanden (Badenia-Wirtembergia) postać 
nagiego wojownika. Najbardziej charakterysty
cznymi znaleziskami dla sztuki tego okresu są 
zabytki drobnej, metalowej plastyki figuralnej i 
zdobionej ceramiki, często wielobarwnie deko
rowanej i naśladującej formami naczynia brązo
we czy żelazne, rzadziej spotykane w wykopali
skach. Do szczególnie interesujących należą me
talowe modele czterokolnych ceremonialnych 
wozów kultowych, przedstawiające sceny obrzę
dowych procesji. Widnieją na nich postacie 
ludzkie obu płci, otaczające często centralną fi-

1. Wielobarwne naczynie imitujące situlę z VI w.p.n.e.
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2. Wózek kultowy z brązu ze Strettweg (Austria) z VII w.p.n.e.
3. Kamienny posąg wojownika z Hirschlanden (Badenia-Wirtembergia. Niem
cy) z końca VI iw.p.n.e.
4. Figurka wojownika z brązu z Lozzo Alestrino (Wiochy) z VI w.p.n.e.
5. Zdobione wiaderko typu situla z Kuffern (okr. Herzogenburg. Austria) z VI w. 
p. n.e.
6. Fragment dekoracji figuralnej z tzw. Situli Benvenuti. na której widnieją trzy 
inne situle (koniec VII w.p.n.e.)

r.’d/ec/a.' Michał Dąbski)
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gurkę bóstwa, a ponadto jeźdźcy na koniach, by
ki czy jelenie. Wszystkie te figurki, zarówno 
zdobiące wózki kultowe, jak i inne, wykonane są 
najczęściej z brązu i odznaczają się zarazem zna
cznym realizmem, jak i daleko posuniętą sche- 
matyzacją formy, która wyrasta z silnie ugrun
towanych tradycji epoki brązu szeroko rozpow
szechnionych na obszarach całej Europy. Plasty
kę figuralną z gliny cechuje obecność form od
znaczających się podobnym schematyzmem o 
znacznej ekspresji. Są to często plastyczne deko
racje imadeł lub wylewów naczyń w kształcie 
byczych łbów, postacie ludzkie lub figurki zwie
rząt i ptaków, najczęściej łabędzi.
Jednym z charakterystycznych przejawów sztuki 
halsztackiej o cechach dworskich były zdobione 
wiadra metalowe (situlae), głównie brązowe, 
wytwarzane na terenach przylegających do 
wybrzeży północnego Adriatyku, w północno- 
-wschodniej Italii, części Słowenii i chorwackiej 
Istrii. Stąd rozchodziły się jako importy po ca

łym obszarze kultury halsztackiej, a część z nich 
mogła być też wykonywana w lokalnych warszta
tach. Występowały w długim przedziale czaso
wym od VII do schyłku IV w. p.n.e. Dekoracyj
ne fryzy, wytłaczane na situlach ujawniają 
wpływy greckie, etruskie i orientalne, manifestu
jące się fantastycznymi zwierzętami, jak: skrzyd
latymi lwami, gryfami, sfinksami, drapieżnymi 
ptakami, a także motywami palmety, lotosu, ro
zet, nawet „drzewa życia”.
Motywy figuralne przedstawiają sceny z życia 
wyższych warstw społeczeństwa: uczty spoży
wane na tronach, podczas których wino czerpane 
jest przez służebnych z takich właśnie situl, mu
zykowanie na fletach Pana (siryngach), lirach 
czy rogach, walki nagich bokserów lub zapaśni
ków czy wyścigi dwukonnych rydwanów. Wi
dzimy też oddziały wojskowe, których żołnierze 

uzbrojeni są w okrągłe tarcze, hełmy z kitami i 
oszczepy, a także walki i pojedynki takich wo
jowników. Nierzadkie są też sceny erotyczne. 
Wszystko to ilustruje dostatnie i ceremonialne 
życie dworskie ówczesnej arystokracji plemien
nej, zaś wyobrażane sceny mogłyby służyć za 
ilustracje do homeryckiego eposu.
Podobna, choć nieco uboższa tematyka występu
je na scenach rodzajowych przedstawianych na 
lokalnej, rodzimej ceramice kręgu halsztackiego, 
odznaczając się też większą dozą schematyzmu. 
Często wyrażają się one w najprostszych for
mach, wśród których ulubioną jest trójkąt, do 
jakiego sprowadzają się zwykle postacie kobiet w 
sukniach. Widzimy je na rytach ceramicznych 
przy krosnach pionowych lub z wrzecionami w 
dłoniach, w postaci orantek lub przy czerpaniu 
chochlami wina z wiader, czy grze na lirach. 
Mężczyzn obserwujemy najczęściej w scenach 
polowania na jelenie albo też powożących czte- 
rokolne wozy zaprzężone w parę koni. Do czę
stych motywów należą sceny pogrzebowe, w 
których ważną rolę odgrywa tenże wóz cztero- 
kolny, na którym przewożona jest urna z pro
chami zmarłego, za nim posuwa się orszak ża
łobny. Paradne wozy czterokolne, niekiedy bo
gato okute metalowymi zdobieniami, spotykane 
są również w bogatych grobowcach „książę
cych”, szczególnie na rdzennym obszarze kultu
ry halsztackiej; należą one tu do prestiżowego 
wystroju obok wiader i naczyń brązowych, oz
dób i broni.
Kultura halsztacka nad górnym Dunajem należy 
do zwiastunów kształtującej się cywilizacji cel
tyckiej, która ekspandowała wraz z tym ludem 
wzdłuż biegu Dunaju, ogarnęła Galię i środowi
sko nadreńskie oraz stworzyła pierwszą falę lud
ności celtyckiej na Wyspach Brytyjskich. W swej 
czystej postaci prezentuje ona silnie odzwier
ciedlony w sztuce podział na ekskluzywne formy 
dworskie i sztukę, która czerpiąc z niej wzory 
może być nazwana ludową. Można uznać tę kul
turę za początek rodzimej cywilizacji nie-śród- 
ziemnomorskiej Europy, która czerpiąc z 
wczesnych wzorów archaicznego antyku stwa
rzała podstawy typowej kultury celtyckiej, i któ
ra w następnym okresie zwana będzie lateńską.
Kultura halsztacka związana jest z rozpowszech
nianiem się w Europie znajomości żelaza, będą
cego w pierwszej fazie metalem na tyle cennym i 
rzadkim, że używano go głównie do wyrobu oz
dób i drobnych dzieł sztuki.

Jerzy Gąssowski
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(fol. Anna Klejzerowiczj

Wokół jednego zabytku

Tryptyk 
z Oliwy

W 1975 r. otwarto w Oliwie 
Muzeum Diecezjalne. Nastą
piło to w pięćdziesiątą roczni
cę powstania diecezji gdań
skiej, a poświęcenia nowej pla
cówki dokonał ks. kardynał 
Karol Wojtyła, obecny papież 
Jan Paweł II. Muzeum mieści 
się w dawnym, pocysterskim 
klasztorze, obok słynnej Ka
tedry Oliwskiej. Zajmuje 

krużganki klasztorne, refek
tarz oraz salę, gdzie według 
tradycji podpisano 3 maja 
1660 r. pokój oliwski, zamyka
jący okres wojen polsko- 
-szwedzkich.
Jednym z najciekawszych eks
ponatów muzeum jest tryptyk 
z XVI w. ze szkoły antwerp- 
skiej, zatytułowany „Święta 
Rodzina”. Tryptyk ma charak

ter depozytu (pochodzi z koś
cioła Św. Brygidy w Gdań
sku). Jest to zabytek godny 
szczególnej uwagi nie tylko ze 
względu na interesującą iko
nografię i wartości artysty
czne, ale także z powodu 
swych burzliwych losów. 
Tryptyk namalowany został 
około 1520 r. przez Pierre 
Coecka d’Alasta lub przez ma
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larza z jego kręgu (prawdopo
dobnie pochodzi z warsztatu 
mistrza). Prezentuje styl tzw. 
manierystów antwerpskich, 
działających w Antwerpii w la
tach 1510—1530. Styl ten po
lega na łączeniu gotyckich tra
dycji starego malarstwa nider
landzkiego z wpływami wło
skiego renesansu. Tak jak w
XV w. malarstwo niderlandz
kie wywarło wpływ na słyn
nych mistrzów włoskich (Piero 
della Francesca czy Ghirlan- 
dajo), a obrazy van Eycka i je
go następców zachwycały wło
ską elitę intelektualną, tak w
XVI w. sytuacja uległa odwró
ceniu. Artyści niderlandzcy 
podróżowali do Włoch i 
przejmowali tam konwencje 
włoskich przedstawicieli doj
rzałego renesansu, później 
manieryzmu. Przyciągała ich 
nie tylko skodyfikowana wie
dza o sztuce, ale także pozycja 
artysty w społeczeństwie wło
skim, uwolnienie od zależności 
cechowych. Zwyczaj podróży 
do Włoch zakorzenił się jako 
konieczny etap uzupełniania 
studiów artystycznych.
Malarstwo manierystów ant
werpskich cechuje swoiste 
współbrzmienie gotyckiego 
wdzięku i elegancji ze skomp
likowaną, rozległą kompozycją 
przestrzeni, wypełnioną na 
wzór włoski fantastycznymi 
budowlami. Tryptyk z oliw- 
skiego muzeum jest doskona
łym przykładem tej tendencji. 
Obraz centralny przedstawia 
Świętą Rodzinę na tle krajo
brazu z monumentalną archi
tekturą. Anioł w białej szacie 
podaje tacę z owocami, a św. 
Józef pokazuje Dzieciątku 
gruszkę. Interesujący jest gest 
Dzieciątka: na pierwszy rzut 

oka sięga ono po owoc, jednak 
charakterystyczny układ dłoni 
zapowiada często spotykany 
później w ikonografii gest bło
gosławieństwa. Na kamien
nym parapecie artysta przed
stawił rozmaite przedmioty z 
prawdziwie niderlandzką pre
cyzją w odtwarzaniu realisty
cznego detalu. Pełna wdzięku 
postać Madonny reprezentuje 
tradycje późnego gotyku, jed
nak pejzaż w tonacjach szaro
zielonych zdradza wpływy 
włoskiego renesansu.
Na skrzydle prawym (zgodnie 
z zasadą sztuki sakralnej - po 
prawej ręce Chrystusa) przed
stawiona jest postać św. Kata
rzyny w bogatym czepcu i z 
mieczem, również na tle rene
sansowego pejzażu w stylu 
włoskim. Skrzydło lewe uka
zuje prawdopodobnie św. 
Amalbergę, księżniczkę fran
końską, w jasnobeżowej sukni 
i białym płaszczu, z otwartą 
księgą w dłoni; w tle wieża, za 
nią daleki krajobraz górski. 
Według niektórych badaczy 
przedstawiona jest tu nie św. 
Amalberga, lecz św. Barbara - 
w ikonografii chrześcijańskiej 
na skrzydłach bocznych 
przedstawiano zazwyczaj św. 
Małgorzatę, Dorotę, Katarzynę 
i właśnie Barbarę.
Wszystkie części tryptyku 
oparte są na kontraście pomię
dzy niderlandzką tradycją 
uwidocznioną w przedstawie
niu postaci a pejzażem w duchu 
renesansu włoskiego. Dzieło 
uderza swym pięknem, a ze
stawienie dwóch odmiennych 
stylów malarskich wydaje się 
tu naturalne i harmonijne.
Tryptyk namalowany został 
temperą na desce dębowej o 
wymiarach: 89 cm x 95 cm — 

kwatera główna, 89 cm x 24 
cm - kwatery boczne. Nie 
wiadomo kiedy i w jaki sposób 
znalazł się w Gdańsku. Pier
wotnie — ale nie wiadomo od 
kiedy — był własnością 
klasztoru brygidek ze Starego 
Miasta. Po kasacji klasztoru w 
1718 r. tryptyk zarekwirowała 
rada spraw sanitarnych. Do 
kościoła Św. Brygidy powrócił 
dopiero w 1920 r., a w 1940 r. 
podarowany został siostrom 
boromeuszkom (dawny szpital 
przy ul. Łąkowej). W 1945 r. 
siostry w czasie ucieczki zos
tawiły tryptyk na przechowa
nie młynarzowi we wsi Bol- 
szewo pod Wejherowem, 
gdzie przebywał przez 30 lat! 
Młynarz tak skutecznie strzegł 
powierzonego skarbu, że tryp
tyk uznany został za zaginio
ny. Dopiero po śmierci młyna
rza jego żona Eryka powiado
miła znanego pisarza kaszub
skiego dr. Leona Roppla oraz 
prasę. Doktor Roppel rozpo
znał dzieło, a pani Eryka prze
kazała je do kościoła Św. Bry
gidy, będącego wówczas w 
trakcie odbudowy. Zabytek 
został poddany renowacji, a 
następnie przekazany do nowo 
otwartego Muzeum Diecez
jalnego. Konserwacja trwała 
rok, a wykonał ją wybitny spe
cjalista z Łodzi, prof. Jerzy 
Wolski z żoną Ewą. Była to 
pierwsza pełna konserwacja 
tego dzieła.
Ile jeszcze zaginionych zabyt
ków czeka na swego odkrywcę 
w naszych wsiach i miastecz
kach?

Anna Klejzerowicz

Autorka dziękuje za pomoc pani Kustosz 
i ks. Władysławowi z Muzeum Diece
zjalnego w Oliwie.
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Neogotycki kościół 
w Pabianicach

Historia budowy kościoła 
Mariackiego w Pabianicach 
rozpoczęła się w 1897 r.* 
Komitet Budowy Kościoła, 
składający się z pabianic
kich przemysłowców i 
przedstawicieli różnych 
stanów i zawodów miasta, 
pod przewodnictwem pre
zesa Aleksandra Kosińskie
go, otrzymał wtedy od 
władz oficjalne pozwolenie 
na budowę nowego kościoła 
na wytyczonym już wcześ
niej placu, tzw. glinian
kach, przy ul. Zamkowej, 
na terenie Nowego Miasta. 
Wykonanie planów budo
wy świątyni powierzono 
łódzkiemu architektowi, 
pełniącemu funkcję bu
downiczego powiatu ła
skiego, inż. Tadeuszowi 
Markiewiczowi, który przy
gotował projekty trójna- 
wowego, z nawą poprze
czną (transeptem), dwu- 
wieżowego kościoła w neo
gotyckim stylu „wiślano- 
bałtyckim”. Wzorował się 
na pracach Józefa Piusa 
Dziekońskiego oraz — 
zgodnie z życzeniem Komi
tetu Budowy — na wznie
sionym w latach 1888—1897 
w Łodzi kościele Wnie
bowzięcia NMP, który pro
jektował znany gotycysta, 
restaurator włocławskiej 
katedry — Konstanty Woj
ciechowski. Ambitny archi
tektonicznie projekt Mar
kiewicza przewidywał także 
imponujące rozmiary świą
tyni: długość korpusu 
— 60,90 m, szerokość
34,80 m, wysokość wież — 
60,90 m.
Roboty budowlane zlecono 
miejscowemu przedsiębior
stwu Józefa Hansa, które 
we wrześniu 1898 r. rozpo
częło roboty przy funda
mentach. Poświęcenie ka

mienia węgielnego nastąpi
ło 24 maja 1900 r. Fundu
sze na budowę, a w pó
źniejszych latach na wypo
sażenie kościoła, Komitet 
zbierał wśród parafian — 
tych bardzo bogatych i tych 
bardzo biednych. Do naj
znaczniejszych ofiar należa
ły przekazane przez prze
mysłowców i przedsiębior
stwa pabianickie (Tow. 
Akc. „Krusche i Ender” — 
10 000 rbs, Tow. Akc. „R. 
Kindler” — 4000 rbs) oraz 
pochodzące ze zbiórek 
wśród robotników miej
scowych fabryk. W 1903 r. 
świątynia stanęła pod da
chem (więźba i pokrycie z 
fundacji ks. prałata Edwar
da Szulca, proboszcza para
fii Św. Mateusza) i przy
stąpiono do montażu witra
ży, sprowadzonych ze zna
nej saksońskiej firmy Ri
charda Schleina w Zittau 
(witraże w prezbiterium 
ufundował przemysłowiec 
Feliks Krusche). Dnia 20 
grudnia 1903 r. konsekracji 
nowej świątyni NMP do
konał w imieniu ks. biskupa 
włocławskiego Zdzitowiec- 
kiego ks. prałat Jan Śliwiń
ski. W roku następnym 
osadzono na ukończonych 
wieżach krzyże — po po
kryciu ich stalowej kons
trukcji blachą cynkową. W 
1906 r. wykonano dębowe, 
okute gęstymi ornamenta
mi neogotyckimi drzwi 
kościoła, ufundowane przez 
Tow. Akc. „R. Kindler” 
(kosztowały 3000 rbs!), zaś 
w 1908 r. ukończono tynki 
wewnątrz świątyni i poło
żono mozaikową posadzkę 
terakotową.
Przed wybuchem pierwszej 
wojny światowej zdążono 
jeszcze zawiesić na kościel
nych wieżach cztery dzwo

ny i ustawić w prezbite
rium ołtarz główny (funda
cja Bractwa Różańcowego), 
wykonany w 1910 r. w war
szawskiej pracowni Win
centego Bogaczyka (wyko
nywał w tym czasie wiele 
zamówień kościołów w ca
łej Polsce, m.in. wyposaże
nie obecnej katedry w Bia
łymstoku). Ołtarz ten, neo
gotycki, wzorowany na 
„Różańcu” zwanym też 
„Zwiastowaniem aniels
kim” Wita Stwosza w koś
ciele Św. Wawrzyńca w 
Norymberdze (1517—1518), 
przedstawia tronującą Ma
donnę w otoczeniu scen — 
tajemnic różańcowych, uję
tych w formę mandorli. 
Poniżej — neogotycki kru
cyfiks, całość zaś wieńczy 
scena koronacji Marii, oko
lona smukłymi fialami. Ta 
oryginalna kompozycja 

rzeźbiarska, utrzymana w 
stylistyce postwoszowskiej 
rzeźby gotyckiej, została 
zaprojektowana przez wy
konawcę — W. Bogaczyka. 
Podczas pierwszej wojny 
światowej, w 1916 r. oku
panci niemieccy dokonali 
rekwizycji dzwonów koś
cielnych i piszczałek orga
nowych. Uszkodzone zosta
ły też częściowo witraże. 
Nowe dzwony, sprowadzo
ne z Aarau w Szwajcarii 
(firmie „Ruetschi” zapła
cono za nie 21 500 fr. 
szwajc.), zabrzmiały na 
wieżach kościoła w 1919 r., 
wtedy też rodzina Rensz 
ufundowała kutą latarnię 
nad głównym wejściem i 
stacje Drogi Krzyżowej.
W latach 1927—1930 Ko
mitet Wykończenia Kościo
ła pod przewodnictwem je
go budowniczego, Józefa
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1. Fasada kościoła NMPanny w Pa
bianicach
2. 3. Widok na ołtarz główny (2) i je
go kompozycje rzeźbiarskie (3)

tyckie stalle, ofiarowane 
przez kupców pabianic
kich, zaś ambonę (proj. 
prof. Bema) i balustradę na 
chórze sprawiono w zakła
dzie stolarskim Millerów w 
Pabianicach.
W 1928 r. wykonano je
szcze instalację elektryczną 
w kościele („B-cia Kozio- 
rowscy”, Pabianice) i za
wieszono żyrandole i kin
kiety, sprowadzone z war
szawskiej fabryki „Marci
niak i S-ka”. Ostatecznego 
wyposażenia kościoła Ma
riackiego w Pabianicach 
dopełniono ustawiając w 
jego nawach dębowe ławki 
oraz sprawiając lichtarze oł
tarzowe i dywany (fundacje 
nauczycieli i „biurali- 
stów”).
Kościół NMP w Pabiani
cach, świątynia niezwykle 
— jak na tak niewielkie 
miasto — okazała, swoim 
wysokim poziomem archi
tektonicznym nie odbiega 
od wznoszonych w tym 
czasie w całej Polsce przez 
architektów tworzących w

„narodowym stylu wiślano- 
bałtyckim” obiektów sak
ralnych. Należy do grupy 
budowli z okresu apogeum 
tego stylu i dziwić tylko 
może fakt, że dotychczas 
kościół ten nie jest znany 
badaczom architektury te
go czasu.

Jan Dominikowski

* Pabianice do 1907 r. miały 
tylko jedną parafię — Św. Mateu
sza, założoną w XIV w., obejmu
jącą wiele pobliskich wsi, a należą
cą do diecezji włocławskiej. W 
końcu XIX w. parafia była tak li
czna (35 000 osób), że powstała 
potrzeba stworzenia nowej i 
wzniesienia nowego kościoła. No
wa parafia powstała w 1907 r. 
Pierwszym proboszczem został ks. 
Wojciech Helbich, którego w roku 
następnym władze carskie zmusiły 
do ustąpienia, bowiem nie chciał 
prowadzić akt parafialnych w 
obowiązującym języku rosyjskim. 
Drugim proboszczem został ks. 
kanonik Franciszek Jiitner, zaś w 
1919 r. parafię przejęli księża mis
jonarze z proboszczem ks. dr. 
Bartłomiejem Szulcem. W 1927 r. 
proboszczem został ks. Leopold 
Petrzyk, który ukończył wyposa
żanie kościoła.

Hansa, przystąpił do osta
tecznego wyposażania świą
tyni, z inicjatywy i przy 
poparciu ks. proboszcza 
Leopolda Petrzyka. Wyko
nano dwa ołtarze boczne i 
dwa małe ołtarzyki przyfi- 
larowe („Stolarnia Św.

(zdjęcia: Jan Dominikowski)

Wojciecha”, Poznań) — oł
tarz Św. Józefa ufundowali 
pabianiccy rzemieślnicy, a 
Serca Jezusowego — „kato
licy mówiący po niemiec
ku”, młodzież żeńska — oł
tarzyk Św. Teresy, męska — 
Św. Stanisława Kostki. 
Obrazy w tych neogotyc
kich ołtarzach wykonał 
Stanisław Dyzmański, au
tor projektu polichromii 
kościoła (wykonanej przez 
zakład malarski Władysła
wa Kruszyńskiego). Nowe 
ołtarze poświęcił w 1928 r. 
biskup łódzki ks. Wincenty 
Tymieniecki. „Stolarnia 
Św. Wojciecha” z Poznania 
wykonała również neogo

Spotkanie z książką

Zabytki Chełmna
Po tomikach omawiających 
zabytki sztuki Żarnowca, Pelp
lina, Gniewu, Pucka i Star
gardu Szczecińskiego otrzy
maliśmy obecnie w wydawanej 
przez Ossolineum serii „Po
morze w zabytkach sztuki” 
publikację Chełmno, poświę
coną historii i zabytkom tego 
miasta. Zarówno nazwiska au
torów — dwóch wybitnych hi
storyków sztuki: Tadeusza 
Chrzanowskiego i Mariana 
Korneckiego, jak i zachowane 
do dziś w tym mieście bogact
wo zabytków architektury, 
malarstwa, rzeźby kościelnej i 
rzemiosła, zachęcają do lektu
ry i do odwiedzenia wraz z 

książką samego miasta. Wizyta 
ta będzie szczególnie atrakcyj
na dla miłośników architektu
ry i urbanistyki późnego śred
niowiecza. W Chełmnie zacho
wało się bowiem nie tylko wie
le późnośredniowiecznych bu
dowli obronnych i sakralnych, 
ale też przetrwał układ prze
strzenny miasta z tego czasu. 
Warto pamiętać też, że przy
wilej lokacyjny nadany miastu 
w 1233 r. przez krzyżackiego 
mistrza krajowego Hermanna 
Balka stal się na kilka dalszych 
stuleci wzorcowym dokumen
tem przy lokacjach miast w 
Rzeczypospolitej i nosił nazwę 
prawa chełmińskiego. (Z.S.)
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Fortyfikacja 
nowożytna <13)

W wyniku I rozbioru Pol
ski (1772) Austria zajęła 
część południową terenów 
Kraju (tzw. Galicja i Lo- 
domeria). Na skutek III 
rozbioru (1794) opanowała 
dalsze obszary, dochodząc 
prawie pod Warszawę; tu
taj w 1809 r. utworzono 
Księstwo Warszawskie, a w 
1815 r. włączono ten obszar 
do Królestwa Polskiego. W 
tym czasie Kraków i nie
wielki obszar na lewym 
brzegu Wisły stał się tzw. 
Rzeczpospolitą Krakowską 
pod kontrolą zaborców.
W 1815 r. Cesarstwo Aus
triackie znów było jednym 
z głównych mocarstw 
Europy. Po wcześniejszych 
reformach oświeconego ab
solutyzmu, w 1821 r. kan
clerzem został książę Kle
mens von Metternich, zwo
lennik absolutyzmu skraj
nego, przeciwstawiający się 
wszelkim aspiracjom na
rodowo-wyzwoleńczym i 
tendencjom liberalnym. W 
Galicji wzmogła się germa
nizacja, zwłaszcza po 
upadku Powstania Listopa
dowego w Królestwie Pol
skim. Rewolucja krakowska 
w 1846 r. skończyła się lik
widacją Rzeczpospolitej 
Krakowskiej i przyłącze
niem Krakowa do Austrii. 
Wiosna Ludów, która w 
1848 r. ogarnęła różne kraje 
Cesarstwa Austriackiego 
doprowadziła do obalenia 
rządu znienawidzonego 
Metternicha; abdykował 
wówczas cesarz Ferdynand 
I, na tron wstąpił Franci
szek Józef I. W 1861 r. wpro
wadzono w Austrii par
lamentaryzm i swobody li
beralne, w 1867 r. przeksz

tałcono państwo w duali
styczną monarchię austro- 
węgierską, a w 1868 r. w 
ramach 17 krajów koron
nych austriackiej części 
monarchii Galicja uzyskała 
najszerszą autonomię. Aus
tria zatem w porównaniu z 
innymi zaborcami stworzy
ła dla Polaków stosunkowo 
najlepsze warunki życia. 
Nie przypadkiem stąd 
właśnie ruszyły po wolność 
Legiony Józefa Piłsudskie
go-
Komplikująca się sytuacja 
polityczna w drugiej poło
wie XIX w. doprowadza 
do zerwania z Rosją i zbli
żenia Austro-Węgier z 
Niemcami. Tworzą się no
we sojusze, ulegają też 
przekształceniom wojenne 
plany operacyjne. Austro- 
Węgry miały plany wojny z 
Serbią i Czarnogórą oraz z 
Rosją; w tym ostatnim wy
padku przewidywano rzu
cenie do Galicji czterech 
armii do działań zaczep
nych, mających ubiec ofen
sywę rosyjską. Plany te nie 
były jednak odpowiednio 
zsynchronizowane, co wy
wołało zamieszanie i osła
bienie frontu z Rosją już na 
początku wojny.
W tej sytuacji w Galicji ok
reślanej jako obszar ma
newrowy, prowadzono pra
ce fortyfikacyjne w ramach 
inżynieryjnego zabezpie
czenia tej ważnej rubieży. 
Prace te realizowano zresz
tą już od połowy XIX w. 
Najważniejszą twierdzą na 
tym obszarze był Kraków'. 
Zamykał on główną nie
przyjacielską linię opera
cyjną z Warszawy, flanko
wał drugą prowadzącą na 

Tarnów, osłaniał wejścia w 
głąb kraju i najkrótszą linię 
operacyjną na Wiedeń. 
Według planów gen. Fran- 
za Conrada von Hoetzen- 
dorfa miał stanowić oparcie 
dla armii polowej przy 
przejściu do ofensywy lub, 
w razie niepowodzenia, 
współdziałać w odpieraniu 
natarcia rosyjskiego na 
Wiedeń. Dochodziło do te
go współdziałanie z armią 
niemiecką w osłonie Śląska 
i zapewnienie możliwości 
przerzucania sił przez Wis
łę. O ważności tej twierdzy 
świadczy objęcie prowa
dzonych prac projektowych 
z nadzorem realizacji w la
tach 1849—1865 przez „Ge- 
neralgeniedirektora” grafa 
Cabogę, jednego z „at
lantów” austriackiej szkoły 
fortyfikacyjnej, jak również 
rozpoczęcie projektowania 
jeszcze przed zajęciem 
Krakowa przez Austrię.
Drugą twierdzą był Prze
myśl, który miał zamykać 
nieprzyjacielską linię ope
racyjną biegnącą przez 
Brody, flankować boczne 
linie operacyjne i osłaniać 
przejścia w Karpatach 
między Duklą i Preszo- 
wem. Poza dwiema wielki
mi twierdzami pierścienio
wymi umacniano lżejszymi 
szańcami, bateriami i forty
fikacjami polowymi Obszar 
Warowny Lwowa oraz w 
różnym zakresie przeprawy 
przez San w Radymnie, Ja
rosławiu, Sieniawie i koło 
Leżajska, a na linii Dnies
tru w Mikołajowie, Hali
czu, Jezupolu, Niżniowie i 
Zaleszczykach, również na 
Dunajcu w Tarnowie. 
Umocnień tych na ogół już 
nie zdążono ukończyć. Nie 
fortyfikowano natomiast 
przełęczy karpackich, co 
krytykowano po wojnie.
W czasie istnienia Rzecz
pospolitej Krakowskiej mia

sto było otoczone niewyso
kim walem z fosą. W latach 
1849—1855 Caboga wzniósł 
obóz warowny na wzór 
Rogniata. Wawel wzmoc
niono jako śródszaniec i 
pozostawiono wyznaczają
cy rdzeń twierdzy, czyli no- 
jon stary okop, który trud
no uważać za poważną for
tyfikację. Wysunięto przed 
cztery główne bramy okopu 
bliżej położone dwie lune
ty: Grzegórzki i Warszaw
ską oraz wysunięte do 2 km 
forty Krakus i Kościuszko. 
Przyczółek podgórski 
wzmocniono dwiema „basz
tami maksymiliańskimi” i 
następnie połączono je wa
łem z płaskimi bastionami. 
W końcu zabudowano 
międzypola ujęte zbyt 
rzadko (zgodnie z Rognia- 
tem) rozstawionymi czte
rema fortami (lunety są też 
fortami), otaczając nojon li
cznymi, gęsto rozstawio
nymi, wolno stojącymi lek
kimi szańcami ziemnymi, 
które wraz z poprzednimi 
tworzyły złożoną z 33 dzieł 
zewnętrzną linię obrony. 
Widzimy tu w kilka lat po 
pojawieniu się artylerii 
gwintowanej układ zwany 
wtedy szkieletowym, który 
zapowiadał już twierdzę 
pierścieniową. Było to wy
nikiem szybkiej reakcji Ca- 
bogi na rozwój wydarzeń i 
oblężenie Sewastopola.
Twierdza powstała w czasie 
gruntownej przebudowy obo
zu warownego w latach 
1856—1866. W wieńcu ze
wnętrznym wymieniano 
zbyt słabe szańce na forty, 
sypano nowe dzieła i bate
rie. Wielkie prace objęły 
fortyfikacje nojon. Mniej 
więcej w strefie starego 
okopu Caboga stworzył ła
many regularny narys 
geometryczny regularnego 
wieloboku wytyczony z
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1 Twierdza Kraków — przekształce
nia w latach 1885—1914: na dole ry
sunku ciężka haubica M16 zwana 
..Barbarą", kaliber 380 mm. zasięg ok. 
8 km

2. Fort Kościuszko 2" w Twierdzy 
Kraków w 1911 r. (wznoszony od 
1850 r.) — narys bastionowo-poligo- 
nalny z kapomerami. obok mały zie
mny szaniec sześcioboczny z bokiem 
„szyjowym" zaklęśmętym kleszczowo 
dla lepszej obrony (pozostałość obo
zu warownego z lat 1854—1855)

3. Fort „Krowodrza 9" w Twierdzy 
Kraków. wzniesiony w latach 
1863—1865 na miejscu wcześniejszego 
sześciobocznego szańca: A — kapo- 
mera szyjowa broniąca wejścia. B - 
kawaliera ze stanowiskiem dowodze
nia i obserwacji. C — reduta (śród- 
szaniec. działobitnia dla moździerzy i 
dział), D — wal artyleryjski z trawer
sami. E — kapomera w formie tzw 
kocich uszu broniąca fosy barku i po
łowy czoła

trzech punktów otaczają
cych nojon ciągłych wałów 
kurtyn i bastionów-fortów. 
Nie zrealizowano go tylko 
na Podgórzu, gdzie od po
łudnia istniało wcześniejsze 
założenie. Rozmach tego 
przedsięwzięcia przypomi
na wielkie dzieła miast 
idealnych w okresie manie- 

ryzmu. Na przebudowę 
miały wpływ idee gen. 
Henri Brialmonta i budowa 
przez niego potężnej twier
dzy w Antwerpii, gdzie 
powróciła tendencja do ob
warowań centralnych i roz
budowy pierścienia fortów. 
W latach 1870-1885 trze
cią linię fortów, baterii i 

szańców piechoty wysunię
to na kilka kilometrów 
przed drugą linię obrony. 
W następnym okresie 
(1885—1914) przebudo
wano stare i wzniesiono 
nowe forty i okopy, nastąpi
ło też zagęszczenie dzieł. 
Rozbudowano fortyfikacje 
nojon-rdzenia twierdzy od 

północy i wzniesiono nowe 
od południa. W 1914 r. 
widać tu prawie 150 obiek
tów wkomponowanych w 
teren, nie licząc okopów, 
sieci dróg fortowych i za
plecza logistycznego.
Nie sposób w krótkim arty
kule opisać wielkiej różno
rodności fortów i innych
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dzieł (zob. o forcie „Gręba- 
łów” w następnym artyku
le). Bardzo interesujące są 
pierwsze forty. Fort „Kra
kus” zbudowano na rzucie 
przypominającym miniatu
rę Zamościa; w miejscu 
modnego wtedy śród szańca 
(reduty, działobitni) poja
wia się bardzo wczesne za
stosowanie koszar szyjo
wych. Z kolei fort „Koś
ciuszko” jest wieloboczny, 
regularny, bastionowo-poli- 
gonalny z kaponierami, bę
dący jakby wielkim obron
nym labiryntem. W pier
wszych lunetach występują 
śródszańce i kaponiery w 
formie „kocich uszu”. 
„Baszty maksymilianow- 
skie” — to wielkie basteje 
na rzucie koła mające trzy 
poziomy ognia, wskazują 
na powiązanie ze szkołą 
pruską i Montalembertem. 
Lekkie półpolowe szańce 
były regularne, w zasadzie

sześcioboczne, ale z kle
szczowym zaklęśnięciem 
boku „szyjowego” dla lep
szej obrony wejścia. Ba
stiony fortyfikacji ciągłej 
nojon były podobne do 
pierwszych lunet, tylko z 
bardzo mocną obroną szy
jową, jakby reminiscencją 
przedbramia.
W latach siedemdziesiątych 
XIX w. nastąpiło szybkie 
przejście do nowych, rza
dziej rozstawionych ze- 
środkowanych fortów arty
leryjskich — wielkich dzia
łobitni; była to odpowiedź 
na rozwój artylerii. Nie
zwykle wcześnie pojawiają
ca się idea rozproszenia wy
raża się tu podziałem (od 
1870 r.) obwodu na odcin
ki, będące zaczątkiem grup 
warownych, większych ze
społów współdziałania z 
towarzyszącymi bateriami, 
również sprzężonymi z for
tami (charakterystyczne dla

4. Fort I (proj. Salis Soglio) Twierdzy 
Przemyśl — przykład pierwszej fazy 
rozwoju (1870—1877) artyleryjskiego 
fortu ześrodkowanego; widoczny wał 
artyleryjski z trawersami (w nich 
schrony pogotowia) oraz kawaliera ze 
stanowiskiem dowodzenia
5. Fort XVI „Zniesienie" w Twierdzy 
Przemyśl — śródszaniec w ciągłym 
obwarowaniu nojon z lat 1 853—1855, 
w 1890 r. usypany na nowo, zaś zmo
dernizowany w 1900 r.
6. Mały fort piechoty XI Ha „Zabłocie" 
w Twierdzy Przemyśl z ok. 1890 r.. 
stok wypłaszczony do czołowej obro
ny fosy bez kaponier, jedyna kapome- 
ra szyjowa w formie zaokrąglonej ba- 
stei z bramą w barku, skazamatowa- 
ne koszary szyjowe i poterna główna 
ze studnią i schronem pogotowia
7. Twierdza Kraków: B — przekrój 
wieży pancernej Skody z działem M94 
kalibru 80 mm, C — pancerna wieża 
wysuwana z szybkostrzelnym działem 
przeciwszturmowym kalibru 60 mm
8. Grupa warowna „Krępak" na Bie
lanach w Twierdzy Kraków z ok. 1910 
r.. ryglująca skrzyżowanie dróg z 
Oświęcimia i Tyńca: 1 — „fort", 2 — 
baterie „milczące" bliskiej obrony, 3 
— kopuła pancerna i baterie dalekiej 
obrony. 4 — schron główny z kaponie- 
rą wewnętrzną, 5 — schron pogoto
wia. 6, 7 — magazyny, prochownie, 
kawerny; a — okop, b — schron, c — 
obserwacyjne kopuły pancerne: na do
le rysunku lekka armata połowa Sko 
da M-05, kaliber 80 mm, zasięg 
km. trakcja sześciokonna 
(wszystkie rys. wg J. Bogdanowska 
go) 

7
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szkoły austriackiej). Wpro
wadzenie pancerzy i in
tensywne prace ekspery- 
mentatorskie wysunęły szko
łę austriacką na czoło 
europejskiej myśli fortyfi
kacyjnej. Pojawiają się forty 
pancerne gen. Maurycego 
Brunnera, zaś obok forty 
piechoty, na co miał wpływ 
wzrost znaczenia broni rę
cznej, szczególnie karabinu 
maszynowego. W ostatnich 
latach XIX w. istnieją już 
wykształcone grupy wa
rowne, np. „Krępak” na 
Bielanach (z ok. 1919 r.), 
gdzie obok „fortu” znajdo
wały się baterie dalekiej 
obrony i „milczące” baterie 
obrony bliskiej w czasie 
szturmu, kopułki pancerne 
oraz schron główny z kapo- 
nierą, schrony pogotowia, 
magazyny i prochownie — 
wszystko to osłonięte od 
przedpola okopem.
Druga wielka twierdza (od 
1873 r. I klasy) — to Prze
myśl. Była ona podobna do 
krakowskiej, choć położona 
na bardziej zróżnicowanym 
terenie. Rozbudowę proje
ktowali fortyfikatorzy, dzia
łający w Krakowie, np. Sa- 
lis Soglio i Brunner. Bu
dowę obozu warownego 

prowadzono tu zapewne od 
około połowy XIX w., nie 
można jednak wykluczyć 
wcześniejszego wzniesienia 
niektórych szańców, które 
później zostają zmoderni
zowane. Usypano ciągłe 
obwarowania obszernego 
no jon, złożone z łamanych 
kleszczowo i pilasto kurtyn 
z flankującymi małymi spła
szczonymi bastionami o 
otwartych szyjach. Przy 
głównych trasach komuni
kacyjnych wzniesiono za
pewne forty zewnętrzne 
(forty A i B w Hurku); było 
to zgodne z teorią Rognia- 
ta.
Budowa twierdzy pierście
niowej miała miejsce w 
trzeciej ćwierci XIX w. 
Rozbudowano wówczas 
umocnienia nojon i otoczo
no go wieńcem fortów. W 
trzeciej fazie (1876—1887) 
podczas pogorszenia sto
sunków z Rosją, Salis So
glio opracował nowy projekt 
twierdzy pierścieniowej. 
Szybko usypywano wtedy 
dzieła drewniano-ziemne, 
być może ze względu na 
przewidywane zagrożenie, 
od około 1880 r. zastępo
wano je dziełami stałymi, 
już z użyciem betonu. Oko

ło 1886 r. gotowy był układ 
twierdzy, uformowany pod 
silnym wpływem teorii 
Brialmonta: centrum zaj
mowało nojon otoczone 
fortyfikacją ciągłą, umo
cnioną 7 nowymi fortami 
artyleryjskimi, od południa 
osłaniał je obwód zacho
dzący krańcami poza San, 
utworzony z 5 starych i 
nowych fortów, w odleg
łości 4—7 km od rdzenia 
otaczał je wieniec około 15 
fortów.
W latach następnych (do 
1899 r.) przeprowadzono 
modernizację poprzedniego 
założenia. Forty przeksz
tałcano i budowano nowe 
dzieła dostosowane do po
cisków z ładunkiem kruszą
cym. W 1890 r. zbudowano 
na nowo, a w 1990 r. zmo
dernizowano fort cytade
lowy N XVI „Zniesienie” 
w ciągu obronnym nojon, 
założony jeszcze w latach 
1853—1855. Wprowadzo
no system rozproszony, w 
pancernych fortach pojawi
ły się stropy stalowo-beto- 
nowe, wieże pancerne i 
przeciwszturmowe działa 
szybkostrzelne (wprowa
dził je Brunner). Obniżane 
są profile i forty coraz bar
dziej kryją się w terenie.
W latach 1900—1914 od
notowuje się zastój budow
lany ze względu na spadek 
napięcia między Austro- 
Węgrami i Rosją. W końcu 
1909 r. uznano nawet 
Przemyśl za twierdzę dru
gorzędną. Dopiero w prze
dedniu oblężenia wzniesio
no 7 nowych fortów, 24 
punkty obrony i 212 zie
mianek, ale już nie zdołano 
nadrobić zaniedbań po
przedniego okresu. W 1914 
r. załoga twierdzy liczyła 
25 000 ludzi, artyleria 1050 
dział, w tym 65% starych i 
tylko 4 kalibru 305 mm.
Obie twierdze dobrze ode
grały swą rolę w czasie 
pierwszej wojny. Przemyśl 
i przedmościa na Sanie w 
czasie odwrotu we wrześ
niu 1914 r. pozwoliły na 
oderwanie się od nieprzyja
ciela, uporządkowanie od

działów i wyrównanie fron
tu, a pierwsza zakończona 
sukcesem obrona Przemyś
la (18 IX—11 X 1914) wią
zała znaczne siły Rosjan w 
najbardziej krytycznym dla 
armii austriacko-węgier
skiej okresie, gdy groziło 
sforsowanie przełęczy kar
packich. W drugim oblęże
niu (8 XI 1914-22 III 
1915) twierdza blokowała 
linię kolejową Lwów-Kra
ków, co nie pozwalało Ros
janom na swobodę manew
ru i utrudniało zasilanie 
frontu pod Krakowem i 
Limanową. Przemyśl speł
niał podobną zatem funk
cję, jak Verdun w armii 
francuskiej.
Nie zdobyta twierdza Kra
ków oprócz pełnienia funk
cji podstawy wyjściowej dla 
grupy gen. Kummera (lewe 
skrzydło ofensywy aus
triacko-węgierskiej) w sier
pniu 1914 r., w listopadzie 
tego roku osłaniała odwrót, 
wspomagała odparcie na
tarcia Rosjan i odegrała do
niosłą rolę w ważnej bitwie 
pod Limanową w grudniu 
1914 r.(gdzie walczyły też 
polskie Legiony), osłaniając 
lewe skrzydło 4. armii i bio- 
rąc aktywny udział w zwro
cie zaczepnym. Cały czas 
prawidłowe było działanie 
twierdzy w ramach frontu i 
niedopuszczenie do jej izo
lowania.

Andrzej Gruszecki
* Z satysfakcją należy stwier
dzić, że od pierwszego swojego 
referatu na temat fortów w 
Galicji na konferencji w 1965 
r. prof. Janusz Bogdanowski 
wychował licznych uczniów i 
prowadził wiele badań. W 
1979 r. opublikował uroczą i 
mądrą książkę Warownie i 
zieleń Twierdzy Kraków, 
ostatnio Plan turystyczny daw
nej Twierdzy Kraków XIII- 
-XX w., zaś w tomie 4 Teki 
Konserwatorskiej Polski Połud
niowo-Wschodniej (Rzeszów 
1991) Twierdzę Przemyśl.
SPROSTOWANIE: 'W od
cinku 10 (nr 8, 1992) ze zdu
mieniem przeczytałem, że — 
znanego mi od dawna — księ
cia Adama J. Czartoryskiego 
przechrzciłem na Aleksandra. 
Przepraszam Czytelników za 
pomyłkę.
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Uratowany fort 
„Grębałów”

O godzinie 8.40 z kra
kowskiego dworca odcho
dzi! pociąg osobowy do 
Kocmyrzowa. Przed mo
stem na Wiśle skręcał, 
jadąc wzdłuż rzeki mijał 
bastion VI i zatrzymywał 
się na stacji na Grze
górzkach. Przekroczyw
szy most na Białusze, 
omijał fort 15 „Pszorna”, 
dalej dążył wzdłuż traktu 
proszowickiego, wspinał 
się na stok morenowych 
wzgórz, górujących nad 
doliną Wisły, by na 
szczycie przejechać obok 
fortu „Grębałów”.
Dziś, po 90 latach nie 
jeżdżą tędy pociągi — 
nie ma już tej linii. Nie 
ma bastionu nad Wisłą, 
stacja Kraków-Grzegórz- 
ki — to tylko budynek 
przy bocznicy, znikł fort 
„Pszorna”. Stara linia 
kolejowa pojawia się 
dopiero przed Grębało- 
wem, równolegle do linii 
tramwajowej przed osie
dlem Wzgórza Krzesła- 
wickie. Z okien tramwa
ju widok różny od tego 
sprzed lat: po lewej — 
nowe bloki i kościół, po 
prawej zaś krajobraz 
kominów huty, na swoim 
miejscu pozostał jedynie 
stary fort.
W latach dziewięćdzie
siątych XIX w. jakby oś
rodkiem grupy fortowej 
w Krakowie stał się jed- 
nowałowy fort 49 
„Krzesławice”, powstały 
w latach siedemdziesią
tych. Uzyskał on po obu 
stronach dwa duże forty 
pancerne: 49a „Dłubnia” 
i 49 1/4 „Grębałów” 

oraz kilka dzieł zabudo
wy międzypól (szańców, 
baterii). Oba nowe forty 
projektował jeden z naj
sławniejszych inżynie
rów austriackiej szkoły 
fortyfikacyjnej, podpuł
kownik sztabu inżynierii 
Moriz von Brunner. Był 
on m.in. twórcą mode
lowego rozwiązania głów
nego fortu pancernego 
szkoły austriackiej, do 
którego nawiązuje for
muła „Dłubni”. Nato
miast fort „Grębałów” 
Brunner zaprojektował 
w analogii do standar
dowego wzorca fortu 
międzypolowego autor
stwa Emila Gołogórskie- 
go. Ukończony w 1898 r. 
fort ten przejął nazwę od 
wsi, która znajdowała się 
na jego przedpolu, zaś 
skomplikowany ćwiart
kowy system numeracji 
wynikał z kolejności bu
dowy fortu.
W centrum założenia 
obronnego fortu „Gręba
łów” leży dziedziniec 
oraz główny dwukon
dygnacyjny blok kaza
matowych koszar schro
nowych. Blok ten pełnił 
zarazem funkcje bojowe: 
w grubości stropodachu 
ukształtowano ławę i 
przedpiersie stanowisk 
dla strzelców, na skrzyd
łach umieszczono obro
towe wieże pancerne ar
mat kalibru 8 cm, zaś 
osiowo małą wieżyczkę 
kierowania ogniem. Ko
szary mają charaktery
styczną mieszaną kons
trukcję: kamień wapien

ny w ścianach obsypa
nych ziemią od czoła, 
ceglaną elewację od stro
ny dziedzińca i stalowo- 
-betonowy stropodach 
grubości 190—230 cm. 
Wokół dziedzińca wzno
si się ziemny wał ze sta
nowiskami piechoty.
Drugi kazamatowy ele
ment obronny zlokali
zowano od tyłu fortu, 
przybudowując go od 
zewnątrz do wału przy 
wjeździe na dziedziniec. 
Element ten — tradytor 
— nie występuje w stan
dardowych realizacjach 
fortów międzypolowych. 
Położenie tradytora na 
zapolu fortu zapewniało 
mu lepsze ukrycie i czy
niło go bardziej niebez
piecznym dla napastni
ka, umożliwiając zdra
dziecki ostrzał z boku 
(stąd jego nazwa od ła
cińskiego „traditor” — 
„zdrajca”). Masywny, 
stalowo-betonowy trady
tor grębałowski mieścił 
czterodziałową baterię 
armat, ukrytych za gru
bymi pancernymi tar
czami, oraz stanowiska 
broni maszynowej i rę
cznej, dzięki którym peł
nił równocześnie funkcję 

kojca obrony zapola. Ca
łość założenia otacza 
przeszkoda bierna — fo
sa, wypełniona ongiś za
siekami z zaostrzonych 
prętów i drutu kolcza
stego. Od zapola, gdzie 
dochodzi obsadzona drze
wami droga, fosa ma 
formę głębokiego wyko
pu, bronionego z trady
tora. Z boków i z przodu 
ma przekrój spłaszczo
nego, trójkątnego wcię
cia w grunt, z łagodnie 
opadającym stokiem, 
który ostrzeliwano z wa
łu.
W listopadzie i grudniu 
1914 r. „Grębałów” ode
grał rolę w odparciu ro
syjskiego natarcia na 
Twierdzę Kraków. Pie
rwsza wojna okazała się 
końcem epoki twierdz 
pierścieniowych w histo
rii fortyfikacji i zarazem 
końcem świetności grę- 
bałowskiego fortu. Po 
odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości część uz
brojenia zdemontowano 
i zainstalowano w pocią
gach pancernych, udają
cych się na front ukraiń
ski i bolszewicki. W 
międzywojniu fort był 
wykorzystywany przez
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1 Część północno-wschodnia Twier
dzy Kraków: numerami oznaczono 
forty: 15 („Pszorna'). 49 („Krzesławi- 
ce"). 49a („Dłubnia”). 49 1 /4 („Gręba- 
łów")
2. Widok z wału na koszary i dziedzi
niec fortu „Grębałów"
3. Pozycje piechoty na koszarach, w 
głębi widoczne odtworzone ochronne 
kołpaki wież pancernych i kominki 
wentylacyjne

wojsko, lecz we wrześniu 
1939 r. nie odegrał ża
dnej roli. W 1944 r. 
Niemcy włączyli go w 
system umocnień, o któ
ry w 1945 r. toczyły się 

krótkie, lecz zacięte wal
ki. Po wojnie fort nadal 
pozostawał w adminis
tracji wojskowej. W tym 
czasie rozpoczęło się jego 
systematyczne ograbia
nie, głównie z elementów 
pancernych, które zło
mowano. Zrabowano 
czasze wież pancernych i 
okiennice, szczęśliwie 
pozostawiając pancerze 
w tradytorze i większość 
bram. Ostatecznie po
rzucony i opuszczony 
fort stał się siedliskiem 
marginesu społecznego i 

marginalnie potraktowa
ny przez planistów został 
wciśnięty w skraj osiedla, 
pomiędzy cmentarz a li
nie komunikacyjne. Za
mienił się w kępę na 
wpół zdziczałego za
drzewienia, w którym 
ogromną wartość ma sta
rodrzew austriackiej kol
czastej robinii i między
wojennych nasadzeń mo
drzewi. W ten sposób 
fort podzielił los więk
szości dziewiętnastowie
cznych dzieł obronnych 
w Polsce.
Nowy rozdział historii 
fortu rozpoczął się w 
1987 r., kiedy zaintere
sował się nim inż. Bo
gumił Peschak, współor
ganizator ogniska 
TKKF propagującego 
sporty jeździeckie dla 
dzieci i młodzieży, także 
dla celów terapeuty
cznych. W następnym 
roku Studenckie Koło 
Naukowe „Architecture 
Militaris” z Politechniki 
Krakowskiej opracowało 
studium historyczno- 
konserwatorskie i kon

cepcję adaptacji. Praca
mi kierowali architekci 
Jadwiga i Krzysztof 
Wielgusowie pod opieką 
prof. Janusza Bogda
nowskiego. Z pomocą 
pospieszył m.in. szef 
wiedeńskiego Kriegsar- 
chiv dr Erich von Hill- 
brandt, przesyłając plany 
powykonawcze obiektu. 
Równocześnie rozpoczę
to wstępne prace zabez
pieczające.
Rewaloryzacja fortu „Grę
bałów” nie była pier
wszym tego rodzaju 
przedsięwzięciem w Pols
ce, jednak z wielu wzglę
dów było to działanie 
nietypowe, nawet pionier
skie. Decydowała o tym 
np. kompleksowość prac 
rewaloryzacyjnych, ade
kwatność tradycji i no
wej funkcji, ogromne 
osobiste zaangażowanie 
inwestora i stosunkowo 
niskie koszty przedsię
wzięcia. Projekt koncep
cyjny oraz wykonywany 
na bieżąco projekt tech
niczny przewiduje zloka
lizowanie na terenie for
tu ośrodka jeździeckiego 
dla dzieci, z częścią mu
zealną poświęconą forty
fikacji. Zakłada wprowa
dzenie nowej kubatury 
— ujeżdżalni z zaple
czem — lecz poza fosą, w 
miejscu najmniej ekspo
nowanym krajobrazowo. 
Kompleksowość projek
tu polega na tym, że 
obejmuje on nie tylko 
elementy kubaturowe, 
nie tylko fort w grani
cach fosy, lecz teren ob
szerniejszy, równy stre
fie ochrony tego zabyt
ku. Od skali urbanisty
cznej po detal architek
toniczny projekt jest op
racowywany pod okiem 
specjalistów i w ścisłym 
porozumieniu z władza
mi konserwatorskimi.
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4 Tradytor
5. Centralna część bloku koszaro
wego z zachowanymi furtami pancer
nymi
(rys.: 1 — Waldemar Brzoskwinia: 
zd/ęcia:2—5 — Waldemar Brzoskwinia)

Związek tradycji i nowej 
funkcji polega na swoi
stym kompromisie, wy
ważonym pomiędzy ar
chitektonicznymi i kraj
obrazowymi możliwoś
ciami adaptacji — a więc 
układem fortu, kubaturą, 

nawarstwieniem zieleni 
— a wymaganiami inwe
stora, z uwzględnieniem 
warunków konserwator
skich. Jedynie te części 
budowli, które pierwot
nie służyły dłuższemu 
pobytowi ludzi, są prze
znaczone dla funkcji 
klubowej, magazyno
wej czy też czasowo sta- 
jennej. Części o więk
szym nasyceniu history
cznym detalem technicz

nym będą pełnić funk
cję muzealną.
Realizacji projektu dob
rze rokuje osobiste zaan
gażowanie inwestora i 
jego świadomość wartoś
ci zabytku. Niebezpie
czeństwem są natomiast 
minimalne fundusze, co 
zmusza do drastycznej 
selekcji zamierzeń, a cza
sem do wykonania nie
których prac na granicy 
prowizorki. W latach 
1988—1990 wykonano 
m.in. oczyszczenie tere
nu z setek samosiewów, 
uformowanie części pro
fili ziemnych, oczy
szczenie i izolację koszar, 
doprowadzenie energii i 
wody, założenie stolarki 
do około 50 otworów, 
ogrodzenie repliką kraty 
fortecznej (około 1000 
m), odtworzenie stropu 
międzykondygnacy j nego. 
Środki pieniężne uzy
skano głównie z dotacji 
społecznych, lecz ważna 
była również nieodpłatna 
pomoc przedsiębiorstw, 
wojska, szkół, a nawet 
osób prywatnych (np. 
prace projektowe — bez 
projektów branżowych 
— wykonano społe
cznie).
Projekt zakłada również 
odtworzenie lub zastą
pienie wielu elementów 
bogatego niegdyś wypo
sażenia technicznego for
tu. Jego detale mają 
swoisty wyraz, podobnie 
jak inne dzieła techniki 
„retro”: stare parowozy, 
maszyny czy żelazne mo
sty. Ich wierne odtwo
rzenie jest jednak w wie
lu wypadkach niemożli
we — nie sposób dziś, 
choćby ze względów fi
nansowych, nie mówiąc 
o technologicznych, sko
piować 17-tonowych wież 
pancernych. Tu trzeba 
odwołać się do odtwo

rzenia formy w innym 
materiale. Na ogół takie 
detale imituje się w ce
lowym uproszczeniu, by 
zachować charakter kom
pozycji budynku czy 
układu. Natomiast przy
kładem kompletnej re
konstrukcji może być 
odtworzenie bramy forte
cznej, zrabowanej w 
ostatnich latach. Tym
czasem kierunek rozwią
zania trudnego proble
mu wież podpowiedziała 
sama historia. Aby na ra
zie nie robić z betonu czy 
laminatu kosztownych i 
ciężkich czasz, Wojsko
we Zakłady Remontowe 
wykonały repliki orygi
nalnych blaszanych koł
paków, które zabezpie
czały wieże przed opa
dami. Pozwoliło to odt
worzyć formę fortu w 
okresie pokojowym, jest 
korzystne dla osuszenia 
koszar i nie wyklucza za
łożonego odtworzenia 
wież w przyszłości. Tra
dytor będzie doprowa
dzony do stanu zbliżo
nego do historycznego 
przez tzw. rekonstrukcję 
totalną (m.in. z wbudo
waniem replik uzbrojenia). 
Ukończenie większości 
robót ziemnych, rekom- 
ponujących teren zapola 
fortu, pozwoliło na roz
poczęcie działalności oś
rodka jeździeckiego w le- 
cie 1990 r.
Nowa rola fortu „Gręba- 
łów”, jego nowi miesz
kańcy, dodają mu wiele 
życia i barwy. Celowość, 
metody i szczegóły rewa
loryzacji i adaptacji oceni 
czas — wszak jest to do
piero próba. Miejmy 
nadzieję, że próba ta po
wiedzie się, a może sta
nie wzorem, przyczynia
jąc się do ratowania in
nych zabytków forte- 
cznych.

Anna Łukasik
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Rzeźby
w zimie

Czy okrywanie rzeźb na 
zimę jest rzeczywiście 
konieczne? Zakładając 
osłony na łazienkowskie 
rzeźby, słyszałem to py
tanie bardzo często. Zda
rzały się ponadto pełne 
szczerego żalu, a nie
rzadko i oburzenia ko
mentarze sprzeciwiające 
się okrywaniu posągów 
ze względów estety
cznych. Mówiono nieraz 
w takich wypadkach — 
rzeźba przysypana śnie
żną czapą wygląda bar
dzo romantycznie, a te 
osłony są takie brzydkie. 
To prawda, trudno wy
magać, by pokrowiec z 
plandeki, naciągnięty na 
stelaż składający się z że
laznych prętów usztyw-

stwa względom konser
watorskim. Poza tym za
bezpieczanie rzeźb przed 
śniegiem ma — akurat w 
wypadku Łazienek — 
piękną tradycję sięgającą 
schyłku XVIII w., co 
dowodzi, że pewne zasa
dy profilaktycznej och
rony kamienia nie są 
wcale tak młode, jak 
mogłoby się zdawać.
Zatem sama idea okry
wania rzeźb zimowymi 
osłonami jest na pewno 
słuszna. Jeżeli jednak jej 
realizacja przebiegnie 
niewłaściwie, raz jeszcze 
potwierdzi się smutna 
prawda, że dążąc do 
ochrony kamiennego za
bytku, bardzo łatwo mo

żna mu zaszkodzić. Os
łona bowiem nie może 
być w żadnym wypadku 
zbyt szczelna, gdyż wte
dy brak odpowiedniej 
wentylacji, przy sprzyja
jących warunkach ze
wnętrznych, jakie zwykle 
panują podczas odwilży, 
doprowadzi do utworze
nia się pod pokrowcem 
prawdziwie cieplarnia
nego klimatu, wprost 
idealnego do obrośnięcia 
rzeźby roślinnością w 
rodzaju mchów, poro
stów itp. Sam stwierdzi
łem to wielokrotnie pod
czas akcji zdejmowania 
osłon, która zwykle była 
przeprowadzana w pier
wszej połowie marca. 
Chcąc bowiem zdjąć os
łonę, musiałem dostawać 
się pod pokrowiec i wó
wczas widziałem, jak — 
przy odpowiedniej po
godzie — potrafi tam 
być ciepło, parno i wil

gotno, oraz przekonywa
łem się, jak wiele różnego 
rodzaju zielska rozkwita
ło na czystych przed os
łonięciem rzeźbach. A, 
niestety, zielsko potrafi 
być tak samo dokuczliwe 
dla kamienia, jak zalega
jący śnieg — do kwaso
wego rozkładu węglanu 
wapnia, a za sprawą ko
rzonków rozrastających 
się w szczelinach i kapi- 
larach — także do pęka
nia, odpryskiwania frag
mentów powierzchni 
kamienia, czyli uszko
dzeń o charakterze me
chanicznym. Poza tym 
warstwa mchów i poro
stów uszczelnia kamień, 
co po pierwsze ogranicza 
odparowywanie wody, a 
po drugie przyczynia się 
do występowania stałego 
cienia, sprzyjającego za
wilgoceniu obiektu na
wet podczas silnej opera
cji słonecznej.

nionych obejmami, wyg
lądał romantycznie lub 
też mógł zaspokoić czy- 
jekolwiek poczucie pię
kna. Chroniąc jednak w 
ten sposób rzeźbę przed 
zaleganiem pokrywy śnie
żnej, eliminujemy przy
najmniej jedną z przy
czyn kwasowego rozkła
du wewnętrznych skład
ników strukturalnych 
oraz tworzenia się bar
dzo groźnych dla kamie
nia tzw. nawarstwień 
powierzchniowych. I 
chyba będę miał rację, 
jeśli powiem, że wzgląd 
estetyczny musi — gdy 
zachodzi taka potrzeba 
— ustąpić pierwszeń-

1. Romantyczny widok przykrytej 
śniegiem rzeźby 

27



Z WARSZTATU KONSERWATORA

2.3. Zbyt ciasna osłona rzeźby Wenus
(2) i dobra, obszerna osłona Bachusa
(3)

Bachusa wpisano omył
kowo wymiary większe 
od planowanych. W 
efekcie osłona była tak 
duża, że śmiano się, iż 
posąg wygląda w niej jak 
bramkarz, ale za to do
skonale spełniała ona 
swoją funkcję. Nie tylko 

Można zatem powie
dzieć, że ochrona rzeźb 
przed śniegiem spowo
dowała skutki uboczne o 
nie mniej szkodliwym 
oddziaływaniu. Spośród 
okrywanych na zimę ła
zienkowskich posągów 
jedyny wyjątek stanowił 
pod tym względem Ba
chus. Rzeźba ta po zdję
ciu osłony była zawsze 
czysta, a zdecydował o 
tym przypadek. Otóż 
wypełniając zlecenie dla 
warsztatu ślusarskiego 
mającego wykonać żela
zne stelaże, akurat przy 
osłonie mającej okrywać

bowiem zabezpieczała 
rzeźbę przed śniegiem, 
lecz równocześnie za
pewniała na tyle dobry 
przewiew, że okryty nią 
Bachus nigdy się nie 
„spocił”.

No cóż, wniosek z tego 
taki, że profilaktyczna 
konserwacja kamienia 
jest jedną z tych dzie
dzin, w których wzboga
cenie stanu wiedzy za
wdzięcza się niekiedy 
błędom oraz przypad
kom.

Stanisław A. Sikorski

Dla kolekcjonerów amatorów

Walka
z korozją (ii)

Chronimy cynę i ołów

Jedną z przyczyn niepowo
dzenia wyprawy Roberta Sco
tta do Bieguna Południowego 
w 1912 r. był brak szczelności 
pojemników z paliwem. Cyna 
użyta do lutowania metalo
wych pojemników w bardzo 
niskiej temperaturze uległa 
trądowi i paliwo wsiąkło w 
podłoże.
Najprostszym, a jednocześ
nie najskuteczniejszym środ
kiem zaradczo-profilaktycznym 
przed trądem cyny jest umie
szczanie eksponatów cyno
wych w pomieszczeniach, w 
których temperatura nigdy nie 
spada poniżej 15°C. Najpraw
dopodobniej właśnie dlatego 
naczynia cynowe, misy, dzba
ny, kubki, talerze, wieszano 
dawniej wysoko na ścianach w 
kuchniach, a więc tam, gdzie 
jest najcieplej. Pewnie dzięki 
temu chociaż niektóre z nich 
szczęśliwie dotrwały do na
szych czasów.
Klasyczną postacią korozji cy
ny są tlenki. W wilgotnej at
mosferze i przy dostępie tlenu 
cyna powoli pokrywa się sza
rym nalotem tlenku cyny 
dwuwartościowej (II) SnO. O 
ile szary nalot SnO jest niesz
kodliwy, o tyle pojawienie się 
na cynowym naczyniu białych 
wykwitów tlenku cyny czte- 
rowartościowej (IV) SnO2 
sygnalizuje już niebezpieczeń
stwo. Raz powstałe białe wyk
wity tlenku cyny SnO2 stają 
się zarodnikami „choroby”, 
która stopniowo niszczy cały 
przedmiot cynowy.
Zaatakowane białym nalotem 
wyroby cynowe trzeba konie
cznie od razu poddać czy
szczeniu chemicznemu w roz

tworze kwasu lub elektrolity
cznemu w roztworach wodo
rotlenków. Procesy te prowa
dzą do roztworzenia i usunię
cia szkodliwych tlenków.
Przedmiot cynowy z białymi 
wykwitami tlenku SnO2 my
jemy dokładnie ciepłą wodą, 
szczotką i mydłem, a potem 
zanurzamy na 2—3 godziny 
do wodnego roztworu 5% kwa
su solnego HC1. W tym czasie 
kwas roztwarza tylko produkty 
korozji cyny — zarówno tle
nek SnO, jak i SnO, — bez 
naruszenia samego metalu 
podłoża. Inny sposób usuwa
nia, a ściślej redukowania bia
łych produktów korozji SnO2 
łącznie z likwidacją ich 
„gniazd wylęgu”, to jedno-, 
dwugodzinna elektroliza w 5% 
wodnym roztworze wodoro
tlenku sodu NaOH. Czyszczo
ny przedmiot cynowy zawie
szamy jako katodę, a anodą 
jest stalowa blaszka otaczająca, 
ale nie dotykająca przedmiotu; 
gęstość prądu wynosi 0,3—0,5 
A/dm2.
Przedmioty cynowe oczy
szczone z produktów korozji 
zarówno metodą chemiczną, 
jak i elektrochemiczną płucze 
się bardzo dokładnie wodą, go
tuje w wodzie destylowanej, 
suszy i poddaje odpowiedniej 
konserwacji.
Określenie „odpowiedniej” 
wymaga wyjaśnienia. Ekspo
naty cynowe musimy chronić 
nie tylko przed zimnem, ale i 
przed stycznością z produk
tami kwaśnymi. Wykluczamy 
tu oczywiście obecność naczyń 
z kwasami i kwaśnymi solami 
w pomieszczeniach, w których 
przechowujemy eksponaty. 
Ale nie zapominajmy o pozor
nie niewinnych substancjach 
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organicznych. Należą do nich 
niskiej jakości tłuszcze i lakie
ry. Zawarte w nich związki 
organiczne rozkładają się po
woli, przy czym powstają wol
ne kwasy organiczne. Dłu
gotrwałe ich działanie na cynę 
w połączeniu z wilgocią jest 
bardzo szkodliwe i stopniowo 
niszczy eksponat. Dlatego do 
konserwacji cyny musimy sto
sować tylko dobre, nie ulega
jące rozkładowi preparaty, 
np. paraloy czy roztwory wo
sków.

Konserwacja ołowiu
Przez wieki ołów służył do wy
robu kul, śrutu myśliwskiego, 
statuetek, figurek i różnych ar
tykułów technicznych. Z oło
wiu odlewane były ciężarki i 
obciążniki, a z blachy ołowia
nej zwijano rury. Takie rury, 
bardzo łatwe w montażu, sto
sowano setki lat w instalacjach 
wodociągowych. Z chwilą, gdy 
wodę zaczęto chlorować, a 
ilość zawartych w niej zanie
czyszczeń poważnie wzrosła, 
okazało się, że ołowiane rury, 
nierozpuszczalne w wodzie 
czystej, zaczynają reagować z 
chlorem i innymi związkami 
obecnymi w wodzie. Ponieważ 
wszelkie rozpuszczalne sole 
ołowiu są bardzo silnymi tru
ciznami, w większości krajów

wydano zarządzenia zabrania
jące używania rur ołowianych 
do instalacji wodnych. Nie
kiedy posunięto się jeszcze da
lej — w wypadku instalacji 

wodociągowych przepisy za
braniają stosowania zarobio
nego pokostem czerwonego 
tlenku, tzw. minii ołowianej 
do nasycania pakuł stanowią- 

1. Skałkowy pistolet z Powstania Li
stopadowego i przeznaczona do me
go kula ołowiana znaleziona w 01- 
szynce Grochowskiej
2.3 Ołowiany szwoleżer (2) i figurki 
zwierząt (3) popularne w latach trzy
dziestych

(zdjęcia: Władysław Jabłoński)

cych uszczelnienie złącz rur 
wodociągowych (tak jest np. w 
Polsce).
Konserwację eksponatów oło
wianych ułatwia znajomość 
chemicznych właściwości oło
wiu. W zwykłych warunkach 
atmosferycznych ołów po
krywa się szarym nalotem 
tlenku. Gdy wilgotność powie
trza jest duża, na powierzchni 
ołowiu tworzy się zwarta war
stewka obojętnych węglanów. 
Te dwa typy produktów ko
rozji — tlenki i obojętne węg
lany — chronią metal przed 
dalszym zniszczeniem.
Gdy ołów znajdzie się w at
mosferze miejskiej, prze
mysłowej, bogatej w produkty 
kwaśne, na jego powierzchni 
powstaje szkodliwy, biały, 
proszkowaty zasadowy węglan 
ołowiu, nie chroniący już me
talu podłoża, a przeciwnie — 
przyspieszający jego zniszcze
nie. Tak zaatakowane wyroby 
ołowiane trzeba koniecznie 
oczyścić, żeby powstrzymać 
korozję.
Pokoleniu międzywojennemu 
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i osobom wychowanym w 
pierwszych latach powojen
nych słowo ołów nierozerwal
nie kojarzy się z zabawkami — 
figurkami żołnierzy. U niektó
rych dziecięce zabawy prze
kształciły się w zbieractwo i 
tak powstały kolekcje ołowia
nych militariów. Co zrobić w 
wypadku zaatakowania ich 
przez korozję?
Jeżeli eksponat z takiej kolek
cji był malowany, farbę musi- 
my usunąć. Dokumentujemy 
barwy i sposób malowania, po 
czym farbę zmywamy rozpu
szczalnikiem nitro.
Po wstępnym umyciu przed
miotów ołowianych gorącą 
wodą, szczoteczką i mydłem, 
zanurzamy je do 6% roztworu 
kwasu solnego, HC1. Nastąpi 
wtedy dosyć gwałtowna reak
cja roztwarzania się węglanu 
ołowiu przy obfitym wydzie
laniu się dwutlenku węgla 
CO2. Po ustaniu burzliwej 
reakcji przedmiot trzymamy w 
roztworze kwasu solnego je
szcze przez 15 minut, dokład
nie płuczemy, gotujemy w 
wodzie destylowanej i przeno
simy na 2 godziny do 10% 
wodnego roztworu octanu 
amonu NH4C2H3O2. Ten roz
twór ma za zadanie usunięcie z 
powierzchni ołowiu nie rozpu
szczonego w kwasie solnym 
dwutlenku ołowiu. Po dwugo
dzinnej kąpieli eksponat do
kładnie płuczemy w wodzie, 
suszymy i, podobnie jak cynę, 
konserwujemy preparatami 
nie ulegającymi zakwaszeniu 
przy naturalnym starzeniu się. 
Inaczej rzecz się ma w wypad
ku naszych „militariów”. Te 
zgodnie z naszą dokumentacją 
malujemy farbami nitrocelu
lozowymi.

Stefan Sękowski

Powrót 
ligawki

Podlaska ligawka — to wielka 
drewniana trąba o silnym, 
przenikliwym głosie. Ma 1—2 
m długości i kilkanaście cen
tymetrów średnicy, może być 
prosta lub zakrzywiona. Na
zwa pochodzi od legania czyli 
opierania, była ona bowiem 
zbyt ciężka, aby na niej grać 
trzymając ją w rękach. Na li- 
gawkę najlepiej nadaje się po
gięty przez wiatry konar starej 
sosny. Oczyszcza się go z kory 
i ociosuje, nadając pożądany 
kształt, a następnie przecina 
na połowę i wybiera wnętrze 
dłutem i skrobakiem. Powstałą 
w ten sposób drewnianą rurę 
suszy się, uszczelnia smołą i 
woskiem, okręca mocnymi 
witkami z korzeni jałowca, a 
na koniec maluje lakierem i 
ozdabia. Cały instrument ma 
bardzo prostą konstrukcję — 
jest to rezonansowa rura z ust- 
nikiem.
Ligawka należy do najstar
szych instrumentów muzy
cznych w naszym kraju. Arab
ski podróżnik Al Bakri we 
wspomnieniach z podróży po 
terenach dzisiejszej Polski tak 
pisze o naszej ówczesnej mu

zyce: „Mają oni (Słowianie) 
różne instrumenty ze strunami i 
dęte. Mają instrument dęty, 
którego długość przechodzi dwa 
łokcie"', opisywał w ten sposób 
niewątpliwie ligawkę.

Podobny instrument znany 
jest także w innych rejonach 
naszego kraju: w Karpatach 
nazywa się go trombitą, na 
Pomorzu — bazuną. Pierwot
nie były to instrumenty myś
liwskie, później pasterskie. Z 
czasem, na skutek zmian w 
gospodarce wiejskiej, ligawka 
straciła swoją pierwotną funk
cję i wtedy właśnie nadano jej 
charakter obrzędowy, grając 
na niej w okresie adwentu. „ W 
zwyczaju tym — pisze Zyg
munt Gloger w Encyklopedii 
Staropolskiej — szczególnie 
rozmiłowany był (zmarły w 
1838 r.) arcybiskup warszawski 
Choromański; jakoż gdy był 
proboszczem w Zambrowie koło 
Łomży, występowała tam pod
czas pasterki młodzież 'para
fialna grając na wielkich ligaw- 
kach przy kościele”.

Przed wojną w każdej wsi było 
kilkanaście ligawek i w mro

źne, pogodne wieczory ze
wsząd słychać było ich dźwię
ki. Najczęściej grano przy 
studni, tam bowiem można 
było uzyskać dodatkowe efek
ty dźwiękowe — drgający w 
studni słup powietrza znako
micie wzmacniał silę głosu i 
pozwalał na zwiększenie skali 
tonalnej instrumentu.
Podczas ostatniej wojny Nie
mcy zabronili grać na ligaw- 
kach, dopatrując się w tym, 
zresztą nie bez racji, środka 
porozumiewania się członków 
ruchu oporu. Zwyczaj ten 
obecnie odchodzi w zapo
mnienie. Dopiero przed kil
kunastu laty, podczas groma
dzenia eksponatów do powsta
jącego Muzeum Rolnictwa im. 
ks. J.K. Kluka w Ciechanow
cu, kilka starych ligawek ujrza
ło światło dzienne, przypomi
nając tę piękną i ciekawą tra
dycję. Stały się też impulsem 
do organizowania konkursów 
gry na ligawkach.
Wspomina Kazimierz Uszyń- 
ski, dyrektor Muzeum Rol
nictwa w Ciechanowcu: „Jako 
dziecko mieszkałem niedaleko 
Ciechanowca w kolonii położo
nej na skraju wielkiej polany 
pośród lasów. W pobliżu w 
promieniu 3—4 kilometrów było 
kilka wiosek. W pogodny wie
czór słychać było głosy ligawek, 
dolatujące z różnych stron. Po 
wojnie zostało niewiele tych ins
trumentów i tylko z rzadka mo
żna było usłyszeć pojedynczą li
gawkę. Po moim powrocie ze 
studiów, po kilku latach nie
obecności nikt już nie grał na li
gawkach, przez te kilka lat 
zwyczaj ten zanikł zupełnie. 
Zrobiło się bardzo smutno. Za
brakło tego tak istotnego ele
mentu w dźwiękowym krajob
razie wiejskim”. Dla wskrze
szenia tej pięknej tradycji 
miejscowi działacze przy po
mocy Muzeum Rolnictwa 
organizują każdego roku w 
grudniu konkurs gry na ligaw- 
ce. Zawodnicy grają na tarasie 
pałacyku, w którym mieści się 
obecnie muzeum. W pier
wszym konkursie wzięło 
udział trzech uczestników, a w 
ostatnim ponad dwudziestu. 
Od kilku lat czołowe miejsca w 
ciechanowieckim konkursie

1—5. Te zdjęcia można zatytułować 
„sceny z ligawkami": zwróćmy uwagę 
na wspaniale zdobienie instrumen
tów. nierzadko wykonanych w formie 
zwierzęcych głów
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6.7 „Scen z ligawkami" ciąg dalszy
(zdjęcia: Grzegorz Micula)

zajmują reprezentanci pobli
skich wsi Łempice i Trojanó- 
wek.
Dzisiaj na ligawkach grają 
osiemdziesięciolatki i kilkulet
nie dzieci, coraz więcej mlo-

K obierce

Kobierce są grubymi, jed
nostronnymi, wielobarw
nymi wyrobami włókienni
czymi ze strzyżonym ru
nem wełnianym, rzadko 
jedwabnym, czasem z do
datkiem bawełny, lnu czy 
nici metalowych w niewiel
kich partiach wzoru. Mają 
osnowę i wątek wełniany 
lub bawełniany, sporady
cznie z jedwabiu, zakoń
czone są czasem frędzlami, 
niekiedy dodatkowo tzw. 
fartuchami. Lewa strona 
kobierców jest gładka i sta
nowi odbicie kompozycji 
prawej strony wyrobu. 
Wykonane ręcznie techniką 
kobierniczą na pionowym 
lub poziomym krośnie przy 
użyciu dużych zgrzebeł 
(do dobijania wątków, czyli 
zbijania kobierca), specjal
nego noża (do ucinania ni
tek wywiązywanych węz
łów) i odpowiednio skons
truowanych nożyc (do wy
równywania runa).
Sztukę wykonywania ko
bierców znały już w staro
żytności ludy koczownicze 
Azji Środkowej. Najwyższy 
poziom rozwoju osiągnęło 
kobiernictwo w XVI— 
XVII w. w Persji, gdzie dla 
potrzeb dworu pracowały 
manufaktury. Zresztą na 
Wschodzie kobierce stano
wiły podstawowy element 
wyposażenia wnętrz miesz
kalnych bez względu na ich 
rangę. Używane były więc 
do wykładania namiotów, 

dych garnie się do gry na tych 
instrumentach i w grudniowe 
wieczory znów słychać ich glo
sy. Ten zapomniany już, pię
kny ludowy instrument pow
rócił na Podlasie. Uratowana 
została ciekawa tradycja, bę
dąca cząstką naszej kultury 
narodowej.

Grzegorz Micuła

wyścielania sof i podłóg w 
domach, rezydencjach i 
meczetach, a w krajach Is
lamu służyły do odprawia
nia modłów. Techniką ko
bierniczą wyrabiano też 
duże torby, kieszenie na 
ściany namiotów, poduszki, 
wałki.
Technika kobierniczą — 
czyli sposób tworzenia ko
bierca — polega na wyko
nywaniu dwóch czynności: 
wiązaniu na nitkach osno
wy węzłów kobierniczych z 
różnobarwnej przędzy, ła
twych do poznania po ster
czących w górę uciętych 
nitkach, i przeplataniu ni
tek osnowy nitkami wątku, 
nazwanego tu wątkowa
niem, mającego wygląd 
płasko tkanej powierzchni. 
Węzły kobiernicze — to 
odpowiednio założone i za
ciśnięte z przędzy pętle na 
niciach osnowy. Rozróżnia 
się pięć rodzajów tych węz
łów (każdy odmienny w 
sposobie wiązania): arab- 
sko-hiszpański, chiński, 
dżufti, perski i turecki. 
Najpowszechniej stosowa
ne są dwa ostatnie rodzaje: 
węzeł perski, zwany też 
senne (od Senneh, miasta 
perskiego, obecnie Senan- 
dadż w Iranie), w którym 
nitka tworzy jedną zaciś
niętą pętlę na jednej nici 
osnowy i przechodzi pod 
drugą nicią osnowy, uży
wany przy wiązaniu ko
bierców turkiestańskich, 
indyjskich, większości per
skich, turkmeńskich, egip
skich, wyjątkowo turec
kich, oraz węzeł turecki, 
zwany też giordes (Górdes, 
miejscowość w zachodniej 
Anatolii w Turcji), w któ
rym nitka tworzy dwie za-
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Hite

1 —5- Różne kobierce: małybejli z 
Kaukazu południowego (druga połowa 
XIX w.) (1), tekke, inaczej buchara z 
Turkmenii (druga połowa XIX w.) (2), 
tebriz z Persji (XVIII w.) (3), giordes z 
Turcji (koniec XVIII w.) (4). oraz pol
ski z manufaktury Ogińskich (druga 
połowa XVIII w. (5)

(reprod.: Jacek Marczuk) 

ciśnięte pętle na dwóch ko
lejnych niciach osnowy, 
występuje w większości ko
bierców tureckich, we 
wszystkich kaukaskich i 
północnoafrykańskich, rza

dko w turkmeńskich, per
skich, hiszpańskich i egip
skich.
Z kolei przez wątkowanie 
należy rozumieć przebieg 
jednej nici wątku na prze

mian raz nad jedną, raz pod 
drugą nicią osnowy, czyli 
najprostsze przeplatanie się 
osnowy z wątkiem w po
rządku płóciennym na całej 
szerokości kobierca. O kla
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sie kobierca decyduje jego 
gęstość wiązania, czyli licz
ba węzłów, przypadająca na 
1 dcm2, uzależniona z kolei 
grubością przędzy, rodza
jem wywiązywanych węz
łów i liczbą wątkowań. Ko
bierce jedwabne mogą 
osiągać gęstość nawet 
10 000—14 000 węzłów na 
1 dcm2.
W kobiercach rozróżnia 
się siedem elementów: 
krajkę, bordiurę, pole środ
kowe, prebordiurę, fartuch, 
obrzucenie i frędzle (cztery 
ostatnie nie zawsze obec
ne). Najważniejszą funkcję 
dekoracyjną pełni prosto
kątne pole środkowe i ra
mująca je wokół bordiura. 
Pole to, stanowiące środ
kową, wewnętrzną część 
kobierca, zakomponowane 
jest bardzo różnie. Naj
częściej zawiera m.in. me
dalion centralny rozmai
tych kształtów i cztery na
rożniki, więcej niż jeden 
medalion w układzie osio
wym, wzory w układzie ra
portowym, swobodną kom
pozycję. Od schematów 
kompozycji pola środkowe
go przyjęto takie określenia 
typów kobierców, jak me
dalionowy, raportowy czy 
modlitewnik. Dekoracja 
pola środkowego przybiera 
bardzo różnorodne formy. 
Na ogół są to naturalisty- 
cznie traktowane lub 
zgeometryzowane motywy 
flory i fauny, a także ogro
mnie rozwinięty i bogaty, 
rozmaicie ujęty zespół figur 
i wzorów geometrycznych. 
Często pojawiają się ele
menty architektoniczne 
(mihraby, kolumny, stele 
nagrobne), sceny z legend 
perskich, polowań i walk 
zwierząt, czasem postacie 
ludzi. Uzupełniają je 
przedmioty — wiszące 
lampy, wazy, dzbany, 
grzebienie, rzadziej insk
rypcje. Pole środkowe za
wsze obiega pas wzorzy
stej bordiury, złożony za
zwyczaj z 3—7 pasków 
różnej szerokości. Wystę
pują w niej przede wszyst
kim rozmaite ornamenty 

roślinne, naturalistyczne i 
stylizowane, motywy geo
metryczne, niekiedy sygna
tury i inskrypcje. Niektóre 
bordiury i elementy roślin
ne lub geometryczne prze
jęły swe nazwy od ośrodków 
kobierniczych, w których 
powstały albo ludów je sto
sujących, np. bordiura cho- 
rasanu, kirszehirów, turk- 
meńska, wzór heratu, róża 
Salorów, gul Jomudów. W 
starych kobiercach turk- 
meńskich, sporadycznie też 
w hiszpańskich i egipskich, 
spotkać można na krótszym 
boku pola środkowego pre
bordiurę, czyli prostokątny 
pas z ornamentem geome
trycznym lub z przedsta
wieniami drzew, ludzi.
Wśród ogromnej ilości wy
robów kobierniczych róż
nych krajów i rejonów 
wyodrębnia się liczne gru
py, rodzaje i odmiany ko
bierców. W muzeach, 
handlu i zbiorach prywat
nych najczęściej spotykane 
są cztery grupy kobierców.

Kobierce kaukaskie mają 
węzły tureckie, runo z do
brej lub doskonałej wełny 
owczej. Niemal zawsze za
kończone są frędzlami, nie
kiedy też fartuchami, czę
sto z datą i sygnaturą wyt
wórcy. Ornamentyka — to 
przede wszystkim kombi
nacje motywów geometry
cznych: sześcio- i ośmiobo- 
ki, romby, medaliony itp. 
oraz zgeometryzowane fi
gury zwierząt, ludzi, czasem 
form roślinnych. Niekiedy 
zaznaczone wpływy wzo
rów perskich w formie 
zgeometryzowanej lub sty
lizowanej. Bordiury są tu: 
„krabowe”, kieliszkowe, „ha
czykowatej fali”, hakowe, 
kwitnącego meandra itp. 
Kobierce te są głównie nie
bieskie, czerwone, grana
towe, z dużą ilością bieli, 
ewentualnie mają ciepłe to
nacje beżowo-brązowe itp.

Kobierce perskie mają węz
ły perskie, rzadko tureckie, 
runo z wełny owczej, cza
sem jedwabne, sporady

cznie z dodatkiem nici me
talowych, bardzo rzadko z 
wełny wielbłądziej; są z 
frędzlami lub bez, wyjąt
kowo z fartuchami. Rzadko 
są datowane, sygnowane 
lub z inskrypcjami. Naj
częściej mają wzory w 
układzie raportowym lub 
swobodnym i typ medalio
nowy z narożnikami lub 
bez, oparte na realistycznie 
ujętych motywach flory i 
fauny. Głównie występują: 
arabeska, drzewo życia, 
cyprysy, krzaczki kwiato
we, bukiety, wici, palmety, 
kwiat henny oraz postacie 
zwierząt, np. lew, antylopa, 
lampart, a także sceny po
lowań, myśliwi, łucznicy, 
dżiny. Sporadycznie poja
wia się tu dekoracja geome
tryczna z elementami wzo
rów turkmeńskich lub 
chińskich, modlitewniki zaś 
są rzadkością. Na bordiu- 
rach występują zwykle mo
tywy roślinne (wiciowe, 
kwiatowe), czasem geome
tryczne czy zgeometryzo
wane, jak np. meander, 
ukośne paski, haki. Koloryt 
jest ciemny, nasycony, 
ożywiony jasnymi barwami 
lub jasny o dominacji barw 
ciepłych, przy bardzo dużej 
skali barw i gradacji tonów.

Kobierce tureckie — o węz
łach tureckich, wyjątkowo 
perskich, runie z dobrej 
wełny owczej, rzadko z 
jedwabiu, czasem częścio
wo z bawełny lub z baweł
ny i jedwabiu. Mają frędzle 
i fartuchy, czasem są syg
nowane. W polach środko
wych występują stylizowa
ne lub zgeometryzowane 
motywy roślinne, różne 
formy nisz mihrabów i me
dalionów oraz wzory geo
metryczne, najczęściej jed
nak tulipany, goździki, lilie 
(zawsze na cienkich łody
gach), palmety, rozety, 
kwitnące gałęzie, cyprysy, 
wierzby, drzewa życia, bu
kiety. Bordiury są m.in. 
„aligatorowe”, przekreślo
nego „S”, stylizowane kar
tuszowe, zgeometryzowane 
palmetowe i tulipanowe. 

Niektóre wyroby nawiązują 
do ornamentyki perskiej 
lub komplikują motywy 
perskie i tureckie lub tu
reckie, perskie i turkmeń- 
skie, mają nawet dekorację 
według wzorów francu
skich. Koloryt jest dość 
ciemny, lecz o śmiałych ze
stawieniach barw albo to
nacje ciepłe, wielobarwne 
wzory (czerwienie, granat i 
odcienie niebieskiego).

Kobierce turkmeńskie 
— mają węzły perskie, wyją
tkowo tureckie, runo z weł
ny owczej, rzadko wielbłą
dziej lub z jedwabiu, nie
mal zawsze zakończone są 
fartuchami i frędzlami. 
Charakterystyczne dla tej 
grupy są motywy guli (af- 
gański, beszirów, tekińsko- 
bucharski, jomudów) i me
dalionów oraz koloryt z 
dominantą różnych czer
wieni — od krwistej, przez 
szkarłat, wiśniowy, kaszta
nowy, w najstarszych ko
biercach wpadających w 
fiolet. Na bordiurach wy
stępują motywy geometry
czne, roślinne, pikowe. 
Starsze kobierce mają cza
sem prebordiurę.

Pierwsze kobierce dotarły 
do Europy jako łupy wo
jenne i luksusowe dary dy
plomatyczne w okresie 
średniowiecza, zdobiąc po
czątkowo nieliczne królew
skie siedziby i kościoły. 
Dopiero w czasach nowo
żytnych zaczęto handlować 
nimi na znaczną skalę, a 
najbogatsi władcy i magna
ci nawet zamawiali je wed
ług swych gustów, głównie 
w Persji i Turcji. W tym też 
okresie zmianie uległa 
funkcja kobierca, który op
rócz charakteru użytkowe
go (nakrywanie stołów, ław, 
podłóg) nabrał znaczenia 
dzieła sztuki. W Polsce 
rozpowszechnienie kobier
ców wschodnich nastąpiło 
w XVII w. na skutek roz
woju kontaktów handlo
wych i polityczno-militar
nych z krajami Islamu. Był 
to zresztą okres baroku, 
kiedy rosło zamiłowanie do 
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przepychu i bogactwa. 
Powstała także własna pro
dukcja: od 1585 r. w Zamo
ściu wyrabiano kobierce 
inspirowane wyrobami tu
reckimi. W XVII—XVIII 
w. w Brodach produkowano 
kobierce o nieco sztywnej 
ornamentyce w stylu per
skim i pomieszanych wpły
wach wschodnich i za
chodnich, czerpiące z deko
racji wyrobów ormiańsko- 
kaukaskich, z motywami w 
duchu sztuki zachodniej, 
ujętymi na sposób rodzimy 
lub barokowy. W Białej 
Podlaskiej od około 1720 r. 
wiązano kobierce o cechach 
ornamentyki ludowej i 
dworskiej z tradycyjnymi 
motywami polskimi w po
łączeniu z elementami stylu 
Ludwika XVI, a w Soko
łowie w drugiej połowie 
XVIII w. — o motywach 
wschodnich i zachodnich z 
elementami sztuki ludowej 
i wyraźnymi wpływami sztu
ki Dalekiego Wschodu. 
Na kobiercach polskich 
często umieszczane były 
herby zamawiającego (np.

pary poślubionej w 1744 r. 
— Stanisława Kossakow
skiego i Katarzyny Potoc
kiej) lub właściciela manu
faktury (np. Ogińskich). 
Charakterystyczne dla pol
skiego kobiernictwa jest 
upraszczanie motywów or
namentalnych, skłonność 
do ich geometryzowania, 
płaszczyznowe traktowanie 
wzorów roślinnych i barw
ne ich cieniowanie, lecz 
przede wszystkim inna niż 
w wyrobach wschodnich 
koncepcja całości i efekt 
stylowy kompozycji, sta
nowiące polską, oryginalną 
transpozycję form i ducha 
sztuki Islamu.
Ze wszystkich przedmio
tów kultury materialnej spro
wadzanych ze Wschodu 
największy udział w orien- 
talizacji kultury, gustu i 
smaku artystycznego Pola- 
ka-Sarmaty miały wyroby 
włókiennicze i metalowe. 
One bowiem ugruntowały 
obraz świetności i splendo
ru siedzib staropolskich.

Marta Michałowska

Spotkanie z książką

Dawne motocykle

W porównaniu z okresem dzi
siejszym, kiedy w Polsce nie 
produkuje się żadnego typu 
motocykla, okres międzywo
jenny był pod tym względem 
pełen rozmachu, rodzimej 
różnorodności i przedsiębior
czości. I pomimo że wzrasta 
w kraju liczba miłośników i 
posiadaczy starych motocykli, 
to do niedawna nie było w na
szej literaturze książki mogącej 
zaspokoić tego rodzaju zainte
resowania. Polskie motocykle 
1918—1945 Jana Tarczyń
skiego (Wydawnictwa Komu
nikacji i Łączności) stanowią 
właśnie to oczekiwane speł
nienie. Książka prezentuje za

równo modele i konstrukcje 
przedwojennych polskich mo
tocykli — a było ich, łącznie z 
krótkimi seriami i modelami 
wykorzystującymi silniki im
portowane, blisko trzydzieści 
— jak również zapomniane 
dziś sylwetki polskich inżynie
rów i konstruktorów specjali
zujących się w produkcji jed
nośladów. Książka zawiera 
również interesujący rozdział 
poświęcony dziejom motocy
kla w Europie do 1945 r. oraz, 
co szczególnie podnosi jej 
atrakcyjność, wyposażona jest 
w wiele unikatowych ilustracji 
czarnobiałych i barwnych.

(Z.S.)

Kolekcja 
dla króla

Będzie tu mowa o kolekcji 
obrazów zgromadzonej dla 
Stanisława Augusta Ponia
towskiego przez kolekcjo
nera Noela Desenfansa i 
współpracującego z nim 
przyjaciela, malarza Fran
cisa Bourgeois. Obydwaj 
byli dobrze znani w Lon
dynie. Zajmowali się nie 
tylko kolekcjonerstwem, ale 
również organizowaniem 
aukcji i handlem dzieł sztu
ki.
W jakich okolicznościach 
narodził się pomysł skomp
letowania kolekcji obrazów 
dla polskiego króla? W 
1790 r., w czasie kilkumie
sięcznego pobytu w Lon
dynie prymas Polski książę 
Michał Poniatowski, brat 
Stanisława Augusta Ponia
towskiego i podobnie jak on 
wielki miłośnik sztuki, za
proponował Desenfansowi, 
by zajął się zbieraniem 
dzieł dawnych mistrzów 
dla króla. Stanisław August 
— ten oświecony monar
cha, znawca i mecenas 
sztuki oraz kolekcjoner (w 
1795 r. w jego zbiorach 
znajdowało się około 2300 
obrazów i 30 000 rycin!) — 
zamierzał utworzyć w War
szawie galerię narodową i 
do niej właśnie miałyby tra
fić obrazy zakupione przez 
londyńskiego antykwariu- 
sza. Desenfans przyjął pro
pozycję. Stał się pośredni
kiem w nabywaniu dzieł 
sztuki i jednocześnie dy
plomatą — otrzymał tytuł 
polskiego konsula general
nego i pułkownika Gwardii 
Królewskiej, a protegowa
ny przyjaciel i współpra

cownik Burgeois uhonoro
wany został szlachectwem i 
nominacją na nadwornego 
malarza króla Polski. Nową 
dla siebie sytuację Desen
fans starał się wykorzystać 
dla celów prestiżowych, z 
dumą twierdził, że zaprze
stał handlu na rzecz bar
dziej godnego zajęcia: ko
lekcjonowania obrazów dla 
króla. Zajęcie to okazało się 
nawet dość łatwe, ponieważ 
w tym czasie w Londynie 
na rynku dzieł sztuki poja
wiło się dużo obrazów z 
Włoch i rewolucyjnej 
Francji. Wystawiona zosta
ła np. na sprzedaż słynna 
kolekcja księcia Orleanu, z 
której zakupił Desenfans 
„Odpoczynek w czasie po
lowania” Philipsa Wou- 
wermana i „Rzeź niewinią
tek” Charlesa Lebruna. Z 
kolei na aukcji zbiorów 
Charlesa A. de Calonne’a 
nabył m.in. „Portret mło
dego mężczyzny” Rem- 
brandta, „Triumf Dawida” 
Nicolasa Poussina, „Dzie
wczynę z kwiatami” B. Este- 
bana Murilla.

W ciągu pięciu lat udało się 
Desenfansowi zgromadzić 
dość duży zbiór obrazów 
(180 płócien) — prawie 
wszystkie autorstwa daw
nych mistrzów. Wprawdzie 
niektóre atrybucje okazały 
się później błędne, jednak 
ogólnie kolekcja reprezen
towała wysoki poziom. W 
dużej mierze miał na to 
wpływ fakt, że dokonywa
nie zakupów było przez ca
ły czas nadzorowane przez 
Stanisława Augusta Ponia-
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1. Charles Lebrun (1619—1690) — 
„Rzeź niewiniątek" (po 1663 r.)
2. Bartolome Esteban Murillo (1617— 
—1682) — „Dziewczyna z kwiatami” 
(ok, 1665 r.)
3. Nicolas Poussin (1594—1665) — 
„Triumf Dawida" (ok. 1630 r.)
4. David Teniers mt. (1610—1690) — 
„Krajobraz zimowy ze sceną świnio- 
bicia"

towskiego, który szczegól
nie cenił malarstwo van 
Dycka, Rembrandta, Ru- 
bensa, Charlesa Lebruna. 
Warto przy tym dodać, że 
w czasie gromadzenia ko
lekcji dla króla Desenfans
utrzymywał też stały kon
takt z księciem Michałem 
Poniatowskim. Przekazy
wał mu różne „starożytnoś
ci” oraz obrazy, za które nie 
uzyskiwał na ogół zapłaty. 
W ten sposób znalazło się w 
Polsce dość dużo np. obra
zów Francisa Bourgeois, 
m.in. zbiorowy portret pol
skich osobistości, znajdują
cy się obecnie w zbiorach 
Muzeum Narodowego w 
Warszawie.

Obrazy zakupione przez 
Desenfansa dla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, 
niestety, do Polski nie do
tarły. Król po trzecim roz
biorze Polski w 1795 r. mu-
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5. Rembrandt van Rijn (1606—1669)
— „Portret młodego mężczyzny" 
(przed 1668 r.)
6. Philips Wouwerman (1 619—1668)
— „Odpoczynek w czasie polowania" 
(ok. 1665 r.)

siebie w 1802 r. w pomie
szczeniu firmy „Skinner 
and Dyke” w Londynie: 
powodem niepowodzenia 
tej aukcji było m.in. zamie
szczenie w towarzyszącym 
jej katalogu krytyki ówczes
nych kręgów artystycznych 
Londynu.

W 1807 r. Noel Desenfans 
zmarł i całą kolekcję obra
zów, jako niepodzielną, 
przekazał w testamencie 
Francisowi Bourgeois. Z 

siał abdykować, wkrótce 
opuścił Warszawę, a trzy 
lata później zmarł w Pe
tersburgu. Desenfans nig
dy nie otrzymał zwrotu 9 
tys. funtów, które wydał na 
zakup obrazów dla króla. 
Próbował wprawdzie na

kłonić kolejnych carów 
Rosji — Pawła I i Ale
ksandra I — do kupna całej 
kolekcji, niestety, jego ofer
ta pozostała bez odpowie
dzi. Nie udało mu się też 
spieniężyć obrazów na auk
cji zorganizowanej przez

kolei ten w testamencie w 
1810 r. zapisał ją żonie De- 
senfansa, pod warunkiem, 
że po jej śmierci cały zbiór 
przekazany zostanie Colle- 
gowi w Dulwich (wówczas 
Dulwich było podlondyń- 
ską wioską, obecnie jest 

przedmieściem Londynu, 
gdzie ze względu na galerię 
obrazów uruchomiona na
wet została regularna linia 
autobusowa „art bus”, kur
sująca z Trafalgar Square). 
Burgeois zapisał też Colle- 
gowi 2 tys. funtów na 
wzniesienie budynku prze
znaczonego na galerię 
obrazów.

Już w 1817 r. obrazy zgro
madzone dla króla polskie
go oraz inne płótna (w 1811 
r. kolekcja Bourgeois obej
mowała około 350 obrazów) 
zostały udostępnione pub
liczności w nowej galerii w 
Dulwich, która przez wiele 
lat była najważniejszą w 
Londynie otwartą galerią 
obrazów, a i teraz słynie ja
ko jedna z najznakomit
szych galerii malarstwa 
europejskiego w Anglii. 
Obecny zbiór liczy kilkaset 
dzieł i wszystkie (poza 
trzema zakupionymi obra
zami) pochodzą z zapisów 
testamentowych i darów. 
Najważniejsze w nim 
miejsce zajmuje kolekcja 
zgromadzona przed 200 la
ty dla króla polskiego. 
Część obrazów (29 płócien) 
tej niezwykłej kolekcji mog
liśmy wreszcie zobaczyć w 
Polsce, na wystawie zorga
nizowanej latem tegu roku 
w salach Zamku Królew
skiego w Warszawie.

Anna Żerańska
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Lista Światowego Dziedzictwa

U kraina

„Konwencję w sprawie 
ochrony światowego dzie
dzictwa kulturalnego i na
turalnego” UNESCO Uk
raina podpisała w 1988 r. i 
na posiedzeniu Komitetu 
Światowego Dziedzictwa w 
1990 r. zostały wpisane na 
Listę Światowego Dzie
dzictwa dwa obiekty z Ki

jowa: sobór Św. Zofii i Pe- 
czerska Ławra.
Kijów — stolica Ukrainy 
położona na wysokim brze
gu Dniepru — zwany jest 
„matką ruskich miast”, na
leży bowiem do najstar
szych ośrodków miejskich 
nie tylko Rusi, ale również 
Europy Wschodniej. Naj

wybitniejszym i najstar
szym obiektem zabytko
wym Kijowa jest zespół 
soboru Sofijskiego. Ufun
dowany został przez Jaros
ława Mądrego (978—1054) 
w 1037 r. jako wotum 
wdzięczności za zwycię
stwo nad Pieczyngami w 
1036 r. Mimo licznych 
przebudowań zasadniczy 
zrąb soboru z XI w. pozo
stał nie zmieniony. Wido
czne to jest m.in. w wystro
ju wewnętrznym świątyni, 
gdzie po usunięciu przema- 
lowań i tynków konserwa
torzy dotarli do mozaik i 
fresków z XI—XII w. 
Przykładem może być cen
tralna mozaika w absydzie 
przedstawiająca Orantę, 
czyli modlącą się Matkę 
Boską. Malowidła w sobo
rze mają charakter religijny 
i świecki, np. sceny polo
wań, występy linoskocz
ków. Z początku XVIII w. 
pochodzi trzynaście kopuł 
soboru oraz pozostałe bu
dowle zespołu: siedziba 
metropolity wykonana w 
stylu tzw. baroku ukraiń
skiego, refektarz klasztor
ny, Brama Zaborowskiego, 
wieża-dzwonnica i obronne 
mury opasujące klasztor. 
Trzeba dodać, że sobór So- 
fijski był przez wieki swego 

istnienia ośrodkiem piś
miennictwa i dziejopisar
stwa dawnej Rusi. Tu 
właśnie spisane zostały naj
starsze ruskie kroniki, a w 
XIV w. utworzona została 
pierwsza na Rusi biblioteka 
z dziełami cerkiewnymi i 
świeckimi.
Na urwistym brzegu 
Dniepru rozciąga się zabu
dowa klasztornego zespołu 
Peczerskiej Ławry. Ze
spół ten — założony w 
1051 r. — był samodzielną 
jednostką gospodarczą 
(m.in. wytwórnia kostek 
mozaikowych, drukarnia) i 
obronną (mury obronne 
zbudowane w końcu XII 
w.). Początkowo mnisi 
zamieszkiwali pieczary wy
kuwane w kredowej skale, 
później zamieniono je na 
katakumby, gdzie zwłoki 
dzięki naturalnej mumifi- 
kacji zachowały się do dzi
siaj. Najstarszą budowlą 
był sobór Uspienski z koń
ca XI w.; w 1941 r. został 
zniszczony przez hitlerow
ców, pozostały tylko ruiny. 
Z 1108 r. pochodzi nad- 
bramna cerkiew Troicka, 
przebudowana — jak więk
szość zabytkowych budowli 
Kijowa — w XVIII w. 
Z tego czasu zachowały 
się postawione na miej
scu wczesnośredniowiecz
nych mury obronne z basz
tami oraz budowle wokół

1. Zespół soboru Sofijskiego: 1 - 
sobór, 2 — dzwonnica, 3 — dom me
tropolity, 4 — brama Zaborowskiego. 
5 — baszta południowa
2. Fragment soboru Sofijskiego
3. Cerkiew Św. Mikołaja z końca XVII 
w., w głębi budynek klasztoru
4. Zespół Ławry Peczerskiej: 1 - 
cerkiew Św. Mikołaja, 2 — wielka 
dzwonnica. 3 — ruiny soboru Uspien
skiego. 4 — cerkiew Zbawiciela 
(Spasa na Bierestowie). 5 — drukar
nia. 6.7 — cerkwie i wejścia do pie
czar
5. Cerkiew Zbawiciela (Spasa na 
Bierestowie) z XII -XIX w.: wewnątrz 
pochowany jest Jerzy Dołgoruki, za
łożyciel Moskwy
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Skarby Peczerskiej Ławry

centralnego dziedzińca, np. 
cerkiew Wszystkich Świę
tych i wolno stojąca 
dzwonnica z 1744 r. o wy
sokości 96 m.
Peczerska Ławra pełniła na 
południu taką samą funk
cję, jak Zagorsk na północy 

— stanowiła ważny ośrodek 
religijny. Była także ośrod
kiem kultury Rusi Kijow
skiej. Tu właśnie mnich pe- 
czerskiego klasztoru Nestor 
napisał najstarsze dzieje 
Rusi Powieść minionych lat.

Antoni Strzembosz

Niedawno na Wawelu zorganizowana 
została wystawa dzieł sztuki ze zbiorów 
Peczerskiej Ławry. Większość przy
wiezionych z Kijowa eksponatów po
chodzi z XVII i XVIII w., kiedy klasz
tor pełnił nie tylko ważną funkcję reli
gijną, ale był znaczącym centrum kul
tury, sztuki i piśmiennictwa Ukrainy. 
Najliczniej prezentowane było na wy
stawie malarstwo ikonowe, m.in. prze
piękna ikona „Spaś Nierukotworen- 
ny” z XVI w., utrzymana w głębokiej 
tradycji malowideł ruskich związanych 
z kultem, teologią i liturgią, znakomite 
warsztatowo ikony z XVIII i XIX w., 
już o wyraźnych wpływach malarstwa 
europejskiego, widocznych nawet przy 
zachowaniu tradycyjnych dla kościoła 
wschodniego tematów ('np. „Narodziny 
św. Jana Chrzciciela” z połowy 
XVIII w., autorstwa mistrza z Ławry 
Peczerskiej; oblicza bohaterów tego 
przedstawienia żywo przypominają 
twarze z malowideł włoskich).
Poza malarstwem pokazane zostały mi
sternej roboty srebrne krzyże i świe
czniki z XVII w., bogate w kamienic, 
będące darami carów i dostojników. 
Kilka kadzielnic i lampek oliwnych z 
XVIII i XIX w. towarzyszyło interesu
jącemu zespołowi naczyń liturgi
cznych. Były wśród nich potiry (kieli-

W Ostuni
W czerwcu br. w Ostuni wc Wło
szech odbyło się IV Spotkanie 
Europejskiej Federacji Prasy Tu
rystycznej poświęcone wykorzy
staniu Południa w turystyce 
„Wielkiej Europy”. W spotkaniu, 
któremu przewodniczył sekretarz 
generalny federacji dr Antonio 
Conte, wzięli udział przedstawi
ciele władz regionalnych, specja
liści do spraw turystyki, dzienni
karze włoscy i zagraniczni, a 
wśród nich także dziennikarze i 
przedstawiciele biur turysty
cznych z Polski, Węgier i Czecho
słowacji.
Ze statystyk wynika, że piękne po
łudnie Włoch nie jest dostatecznie 
wykorzystane pod względem tu
rystycznym. Wskazówki i propo
zycje omówione podczas spotkania 
zostały zawarte w dokumencie 
końcowym. Przede wszystkim do
tyczą one perspektyw rozwoju tu
rystyki Południa, uwzględniając 
duże zmiany w Europie. Koncen
trują się m.in. na przepisach i 
kompetencjach władz regional
nych w dziedzinie opieki i kon
serwacji zabytków, realizacji pro
jektu „autostrady morskiej”, po
lepszeniu sieci transportu drogo
wego, morskiego i lotniczego. 
Przygotowanie i promocja „pakie
tów ofert turystycznych” będzie 
szczególnie uwzględniać kraje 
Europy Wschodniej, biorąc pod 
uwagę realne możliwości tego 
rynku.
Przy okazji tego spotkania warto 
kilka słów poświęcić Pugli — naj
bardziej wysuniętemu na połud
niowy wschód regionowi Włoch, 
gdzie leży Ostuni. Na obszarze 

chy), darochraniticlnice (skrzyneczki 
na hostię), a przede wszystkim tak cha
rakterystyczne dla liturgii cerkiewnej 
diskosy i pateny) przykryte zwiezdicą, 
osłonięte bogato zdobionymi pokrow
cami (wozduchy) i kopije-nożyki do 
krajania chleba eucharystycznego (pro- 
sfory). Wszystko to pokryte bogatym 
ornamentem już europejskim, ale wzbo
gaconym miejscowymi motywami.
Z kolekcji tkanin mogliśmy podziwiać 
szaty liturgiczne: feloniony (rodzaj 
kap), sakkos (odpowiedniki rzymskiej 
dalmatyki) uzupełnione laską biskupią 
(rhabdos), mitrą, lśniące złotem broka
tu haftu, gęsto pokryte perłami, malo
widłami na macicy perłowej, obszyte 
mieniącymi się galonami i koronkami. 
Interesujące były także dwa przedmio
ty: antimension z połowy XVII w., bę
dący rodzajem zaopatrzonego w relik
wie i konsekrowanego obrusa, pełnią
cego funkcję ołtarza przenośnego oraz 
płaszczanica — bogato zdobiona tkani
na z wizerunkiem składanego do grobu 
Chrystusa, używana w Wielki Piątek.
Nie zabrakło na wystawie przykładów 
sztuki poligraficznej pochodzącej z 
klasztornej oficyny drukarskiej, a także 
z drukarń moskiewskich i lwowskich.

Ewa Pokorzyna

tym ślady pozostawiły wpływy 
greckie, romańskie, bizantyńskie, 
arabskie. Wspaniałe zabytki archi
tektury wtapiające się w bogatą i 
kolorową roślinność — to nieza
pomniany obraz w pamięci każde
go turysty. W centrum trójkąta 
przemysłowego Brindisi, Bari i 
Taranto leży miasteczko Ostuni. 
Początki jego historii sięgają cza
sów starożytnych greckiej cywili
zacji, zachowanej w nazwie mia
sta, która pochodzi prawdopo
dobnie od słów „Astu-neon” — 
nowe miasto. Położone na trzech 
wzgórzach, rozciąga się aż do 
wybrzeży Adriatyku. Zielone wzgó
rza, usiane budowlami o stoż
kowych dachach i białymi domka- 
mi, malownicze widoki morskie i 
nieskończone wiekowe gaje oliwne 
— to właśnie wizytówka Ostuni. 
Najpiękniejszy widok tworzy naj
wyższe z trzech wzgórz. Tutaj 
przyciąga nasz wzrok znajdująca 
się na szczycie dzwonnica katedry 
z XV w., która wydaje się nam po
kazywać rozpościerające się poni
żej białe miasto. Charakterysty
czne są siedziby antycznych do
mostw w formie prostych archi
tektonicznie sześcianów połączo
nych łukami. Śnieżna biel wapie
nia nadaje całości wygląd baśnio
wy. Zawiłe uliczki i schodki prze
rywane są tarasami otwartymi na 
znajdujące się poniżej piękne 
ogrody, gaje i morze. Można tu 
spotkać ślady prahistorii: groty, 
skały i dolmen — najstarszy anty
czny zabytek megalitowy istnieją
cy na tym terytorium.

Ewa Kotus
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Krótka pamięć

Po książce Juliana Bartysia Czerwo
ny książę i Wędrówka po dziejach 
przemysłu w Polsce Aleksandra Bo
cheńskiego, postaci i dorobku Karola 
Brzostowskiego nie trzeba chyba sze
rzej przedstawiać; pisano o nim zresz
tą też na lamach „Spotkań z Zabyt
kami". Wspomnijmy tylko, że K. 
Brzostowski (1796—1854), w mło
dości kapitan wojsk inżynieryjnych 
Królestwa Polskiego, cale dojrzale 
życie poświęcił działalności gospo
darczej w swych sztabińskich do
brach rodowych, propagując nowo
czesne rolnictwo, znosząc pańszczy
znę, a następnie uwłaszczając pod
danych, ucząc ich zasad spółdziel
czości i współpracy. W okolicach 
Sztabina rozpoczął działalność prze
mysłową. Najpierw założył niewielką 
odlewnię pracującą na potrzeby bu
dowanego właśnie Kanału Augu
stowskiego. później zorganizował no
woczesną hutę szkła, aż wreszcie w 
1825 r. stworzył dzieło swego życia: 
wielką hutę i odlewnię żelaza wyko
rzystującą okoliczną rudę łąkową i 
produkującą doskonałej jakości od
lewy, m in. dzięki zastosowaniu naj
nowszych wynalazków (np. nagrzew
nicy podnoszącej temperaturę wiel
kiego pieca, maszyny parowej napę
dzającej nagrzewnicę oraz ruchome
go pieca tzw. żeliwiaka, w którym su

rówka z wielkiego pieca podlegała 
powtórnemu przetopieniu, co gwaran
towało najwyższą jakość odlewów).
Po rozległej działalności Brzostow
skiego pozostało niewiele. Wkrótce 
po jego śmierci, na skutek kradzieży 
dokonanych przez zarządcę i złych 
kalkulacji, huta upadła, jej wyposaże
nie rozsprzedano, a zabudowania 
zostały rozebrane. Podobny los spot
kał — głównie za sprawą władz rosyj
skich — Fundację Sztabińską. zapro
jektowaną i ubezpieczoną finansowo 
przez Brzostowskiego w testamencie. 
Oprócz tego testamentu — będącego 
swego rodzaju manifestem gospo
darczo-społecznym — do naszych 
czasów przetrwał murowany, klasy- 
cystyczny dwór wzniesiony przez 
Brzostowskiego w 1835 r. w Cisowie 
koło Sztabina.
Budynek ten i wolno stojąca oficyna 
są obecnie zagrożone. Przed dwoma 
laty opuścił je ostatni użytkownik — 
Związek Młodzieży Wiejskiej. Obec
nie dwór jest własnością gminy w 
Sztabinie, ta jednak nie ma fundu-

1. Dwór Brzostowskiego w Cisowie
2. Odsłonięty przez koparkę funda

ment wielkiego pieca we wsi Huta
(zdjęcia: Zdzisław Skrok} 

szów na jego utrzymanie. Już drugą 
zimę wnętrza dworu nie były ogrze
wane. Jak to wpływa na stan zabytku, 
nie trzeba tłumaczyć. Pomimo starań 
wójta gminy, jak dotąd, nie udało się 
znaleźć żadnego nabywcy ani użyt
kownika dla dworu Brzostowskiego.
Taki stan zastałem w sierpniu 1992 r„ 
gdy odwiedziłem Cisów. Udałem się 
też do pobliskiej wsi Huta, aby odszu
kać miejsce, gdzie wznosiła się wiel
ka huta Brzostowskiego. Bez trudu 
odszukałem piaszczysty pagórek, do 
którego — jak wynikało z opisów — 
przylegał budynek huty, prześledziłem 
nawet czytelny do dziś zarys funda
mentów. Natrafiłem jednak na coś 
więcej — na koparkę wyrywającą 
właśnie z tego miejsca żużel, który ła
dowany na traktorowe przyczepy 
przewożony był kilka kilometrów dalej.

gdzie posłużyć miał do utwardzenia 
drogi. Pod czerpakiem koparki wyłonił 
się kolisty fundament z kamieni spo
jonych zaprawą wapienną i odpowia
dający średnicy wielkiego pieca w hu
cie Brzostowskiego!!!
Jeszcze na początku lat siedemdzie
siątych Stefan Bratkowski, zafascy
nowany postacią i rozmachem dzia
łania Brzostowskiego, proponował w 
jednym ze swych felietonów druko
wanych w „Kulisach", aby w Sztabinie 
utworzyć skansen obrazujący po
czątki nowoczesnego przemysłu w 
Polsce. W obecnej sytuacji gospo
darczej jest to oczywiście niemożliwe. 
Warto jednak zachować to, co pozo
stało po Brzostowskim do lepszych 
czasów, lecz — jak się okazuje — nie 
jest to łatwe.

Zdzisław Skrok

Asymetryczna dama

Poznana przypadkowo 
w latach trzydziestych 
przez St. Ignacego Wit
kiewicza Eugenia Wyszo- 
mirska-Kuźnicka stała się 
ulubioną modelką artysty. 
Zauroczony asymetrią jej 
twarzy namalował aż 100 

„Zawinięta w tiul 
czuję dziwny ból 
jakby mnie ktoś och wie pan 
sama nie wiem co-ol!"

portretów. Z tej kolekcji 26 
obrazów oraz jeden auto
portret Witkacego zacho
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wało się dzięki E. Wyszo- 
mirskiej-Kuźnickiej, która 
w zaciszu domowym w 
swoim katowickim miesz
kaniu pieczołowicie się 
nimi opiekowała, a wręcz 
je hołubiła. Po jej śmierci 
obrazy znalazły się w zbio
rach Muzeum Historii Ka
towic.
Portrety kobiety o melan
cholijnym spojrzeniu, ko- 
kainowe wizje twarzy mo
delki, malowane koloro
wymi kredkami lub węg
lem na barwnych karto

nach, tworzą niepowta
rzalną aurę niezwykłości, 
zachwycają wizerunkiem 
obsesyjnego widzenia ludz
kiej twarzy.
W okresie od kwietnia do 
września br. niezwykłe 
portrety E. Wyszomirskiej- 
-Kuźnickiej zostały udo
stępnione publiczności na 
wystawie „Asymetryczna 
Dama" St. I. Witkiewicza, 
zorganizowanej w Mu
zeum Historii Katowic.

Beata Zięba 

Inskrypcje na murze
Szydłowiec — urocze mia 1 
steczko kieleckie, znane juz 
od XII w. jako gniazdo rodo
we Odrowążów-Szydłowiec- 
kich, przeżywało swój rozkwit 
w XV I XVI w. Wówczas to ko
lejni członkowie tej rodziny 
odgrywali niemałą rolę w ży
ciu politycznym Rzeczypos
politej. Stanisław, syn Jaku
ba, burgrabiego krakowskie
go, kasztelana i podskarbie
go, był wychowawcą synów 
królewskich, m.in. później
szego Zygmunta Starego, je
go syn Krzysztof — kancle
rzem wielkim koronnym, a 
Mikołaj — podskarbim ko
ronnym. Po Szydłowieckich 
pozostały w mieście dwie 
znamienite budowle: kościół 
famy, którego początki je
szcze jako drewnianego mo
żna odnieść do 1401 r„ a mu- 

1. Rysunek na cokole portalu: Stanis
laus Trzoniek
2. Rysunek z podpisem JOANNES 
BUC/za/ COWIENSIS 1589
3. Przerys rysunku „żamku" z podpi
sem ADREAS SUBSILVANUS

(wg J Bogdanowskiego)

nazwiska i daty oraz schema
tyczne przedstawienia bu
dowli, jakby kościołów czy 
kaplic zwieńczonych krzy
żami, budynków zakończo
nych spadzistymi dachami z 
chorągiewkami oraz wyró
żniający się okazałą bryłą 
jakby zamek o pięciu wie
żach. Nad jego bramą widnie
je herb Odrowąż używany 
przez Szydłowieckich.
Na rysunki te zwrócił uwagę 
przed laty Janusz Bogda
nowski, podając ich liczbę 
około 20 (J. Bogdanowski, 
Rysunki na murze, „Ziemia”, 
nr 7,1957, s. 11), choć ślady 
wskazują, że było ich zna
cznie więcej. Wszystkie po
chodzą z drugiej połowy XVI i 
początku XVII w. Różne są 
przypuszczenia dotyczące 
motywów, jakimi kierowali się 
„autorzy” tych rytów. Mogli to 
być rzemieślnicy — przede 
wszystkim kamieniarze — za
trudnieni na dworze lub przy 
innych miejscowych budow
lach. Dwukrotnie podpisują
cy się MARTINUS GLADIA
TOR, inaczej Marcin mie- 

kościelnych występuje kilka 
nazwisk i dat: STANISLAUS 
TRZONIEK, JAKUB KOS, 
1574, JOSEPH SKI...MA AD 
1545, K...SKI AD 1604. Pod 
datą 1589 podpisał się 
JOANNES BUC/za/CO- 
WIENSIS ANNO DOMINI... 
ADREAS SUBSILVANUS — 
Andrzej Podleśny tu przeby
wał (MORABATUR) w 1592 
lub 1598 r„ wreszcie PAR- 
CZINSKI w 1641 r. Różno
rodność zapisów i dat jest 
zbyt duża, aby wszystkie wią
zać z miejscową farą.
W owym czasie w Szydłowcu 
były intensywnie eksploato
wane kamieniołomy. Nasuwa 
się przypuszczenie, że to 
właśnie licznie przybywający 
tu kamieniarze w ten sposób 
dokumentowali swój pobyt i 
dawali przykład innym. Na 
zamku i ratuszu brak jest ta
kich podpisów. Zrozumiałe 
jest, że tłumnie odwiedzany 
przez wiernych w niedziele i 
święta kościół famy był „naj
lepszym” obiektem, aby na 
jego murach uwiecznić swo
je imię, a dodając rysunek

rowanego do końca XV w, 
oraz pierwotna siedziba 
mieszkalna — kuria, rozbu
dowana w XVI w. do formy 
renesansowego zamku. 
Wnętrza obydwu obiektów 
ozdobił sławny naówczas 
malarz i miniaturzysta Stanis
ław Samostrzelnik.

W Szydłowcu przetrwał je
szcze inny rodzaj niezwy
kłych dokumentów dawnych 
lat. Na zewnętrznej, połud
niowej ścianie-nawy kościo
ła, jego skarpach, a także na 
cokołach głównego portalu 
znajdują się liczne wyryte na 
ciosach piaskowca imiona, 

cznik z datami 1592 i 1593, 
mógł być zatrudniony na 
zamku. Z akt sądowych zna
ny jest STAN/is/ŁAW mura
tor, zatrudniony przez Mikoła
ja Szydłowieckiego (Wypisy 
źródłowe do Dziejów Wawe
lu, t. XI, cz. 4, Kraków 1985, s. 
15). Przy rysunkach fasad 

uczynić ten „zapis" bardziej 
atrakcyjnym.
Moda na pozostawianie 
swych imion, nazwisk, inicja
łów w miejscach pobytu jest 
— jak się okazuje — „stara 
jak świat", lecz dzisiaj nikomu 
jej nie polecamy.

Wanda Puget
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Zapomniany artysta

Chodzi o Wacława Boratyń
skiego (1908—1939), malarza i 
rysownika związanego ze stowa
rzyszeniem artystycznym o na
zwie „Szczep Rogate Serce”, za
łożonym przez rzeźbiarza Stanis
ława Szukalskiego w 1929 r. 
Rzadko wymieniany w publika
cjach — zazwyczaj przy okazji 
wzmianek o „szkole Szukalskie
go’' — był niezwykle uzdolniony i 
pracowity.
Pochodził z Ryglic — małej 
podkarpackiej wioski koło Tar
nowa. Od dziecka interesował 
się rysowaniem, a ulubioną za
bawą było organizowanie wraz z 
rodzeństwem wystaw rysunków 
małego twórcy. Dzięki tym ro
dzinnym wystawom wieść o uz
dolnionym chłopcu dotarła do 
księdza Jana Pabisa, rodem z 
Ryglic, konfratera kongregacji fi
lipinów w klasztorze na Głogów
ku koło Gostynia. Za jego spra
wą młodzieńca zapisano do 
Gimnazjum Miejskiego w Gosty
niu. Była to wielka szansa, którą 
wykorzystał na doskonalenie 
wrodzonych zdolności. Pomagał 
mu Władysław Kołomłodzki — 
profesor rysunku i geografii. 
Powstało wtedy wiele akwarelo
wych krajobrazów z okolic Ryglic 
i Gostynia, rysunków piórkiem i 
ołówkiem, także akwarel o te
matyce ludowej i batalistycznej, 
malowanych pod wpływem fas
cynacji Wojciechem Kossakiem, 
którego Boratyński poznał na 
jednej z wystaw w Poznaniu. Na 
uwagę zasługują m.in. „Bitwa”, 
„Czarniecki i husaria”, „Odwrót", 
a szczególnie „Szwoleżer”. W tej 
ostatniej pracy krzyżują się 
wszystkie cechy i możliwości 
sztuki Boratyńskiego w okresie 
„kossakowskim”. Mimo młodego 
wieku autora jego prace odzna
czają się nie tylko poprawną 
kompozycją, ale również powś
ciągliwym i wyważonym kolorem 
oraz rysunkiem. Głównym moty
wem tych przedstawień jest koń, 
zaś człowiek stanowi jedynie do
datek.
W 1928 r. Boratyński ukończył 
gimnazjum i zapisał się do Pań
stwowej Szkoły Sztuk Zdobni
czych i Przemysłu Artystycznego 
w Krakowie. W maju 1929 r. w 
krakowskim Pałacu Sztuki miała 
miejsce wystawa, która zadecy
dowała o dalszym życiu artysty
cznym Boratyńskiego. Między in
nymi wystawiał tu swoje prace 
po powrocie z Ameryki Stanisław 
Szukalski i podczas otwarcia 
wygłosił przemówienie, w którym 
ostro zaatakował sfery artysty
czne i kulturalne ówczesnej Pol
ski. Pod wpływem tego wystą
pienia Boratyński zrezygnował z 

dalszej nauki i przystąpił do 
organizowanego przez Szukal
skiego „Szczepu Rogate Serce”, 
stając się wkrótce podporą tego 
artystycznego ugrupowania. Nie
stety, z tego okresu wiele prac 
Boratyńskiego nie przetrwało. 
Jednak te nieliczne, jak „Łokietek 
wygnaniec”, „Ostatni dar dla 
Rzeczypospolitej" z cyklu „Ceco
ra", „Heretyk” — pozwalają ok
reślić charakter tej twórczości. 
Typową cechą prac z okresu 
„szczepowego”, oprócz rzeźbiar
skiego modelunku przechodzą
cego od brutalnej i ciężkiej formy 
do rysunku bardziej miękkiego i 
wyrafinowanego (około 1932 r ), 
jest pracowicie opracowana fak
tura utkana z drobniutkich kre
sek, prawie niedostrzegalnych 
gołym okiem. Przede wszystkim 
były to kompozycje oparte na 
kwadracie, w których niemal cały 
kadr wypełniała główna postać 
wyobrażenia, pozostawiając nie
wiele miejsca na pozostałe ele
menty dzieła. Około 1933 r. Bora
tyński poszerzył warsztat techni
czny o stosowany wcześniej rysu
nek piórkiem, akwarelę i temperę, 
a jego zainteresowania zaczęty 
iść w kierunku sztuki użytkowej. 
Rozpoczął wtedy współpracę z 
krakowską „Polonią” i „Salonem 
Malarzy Polskich” — wydaw
nictwami, dla których zaprojek
tował wiele pocztówek o tematy
ce historycznej, ludowej i świą
tecznej. W 1935 r. zadebiutował 
jako projektant działu wydawni
czego księgarni Św. Wojciecha 
w Poznaniu. Powstało wtedy wie
le ilustracji i okładek książko
wych o wybitnych walorach arty
stycznych. W latach 1936—1937 
współpracował z poznańskim 
czasopismem „Tęcza”, dla któ
rego nie tylko ilustrował zamie
szczane opowiadania, ale dru
kował swoje własne przemyśle
nia z historii sztuki. Największym 
sukcesem w sztuce stosowanej 
było zwycięstwo w dwóch, a wy
różnienie w jednym spośród 
dziewięciu tematów w konkursie 
na znaczki pocztowe, ogłoszo
nym z okazji 20. rocznicy odzy
skania niepodległości. Sukces 
ten otworzył artyście drogę do 
dalszych tego rodzaju realizacji. 
Obok „serii historycznej” zapro
jektował znaczki m.in. „Pomoc 
zimowa", „25 rocznica wymarszu 
Legionów", „Gdańsk w XVI w.". 
Obecnie znaczki te stawiane są 
w szeregu najlepszych realizacji 
na świecie. Na uwagę zasługują 
także pocztówki. Oprócz kart 
opowiadających dzieje Polski są 
to ilustracje do „Potopu” H. Sien
kiewicza, tematyka ludowa (typy 
i stroje) i przebogaty zbiór kart

świątecznych, które dały auto
rowi możliwość utrwalenia trady
cji i folkloru.
W 1939 r„ gdy Polska stanęła 
w potrzebie udowodnił, że oka
zywana przez całe życie, czasem 
nawet zbyt fanatyczna miłość do 
ojczyzny nie była na pokaz. Bez 
namysłu stanął w jej obronie i z 
odniesionych ran zmarł 25

1. Akwarela „Szwoleżer”
2. Z cyklu „Cecora" (1930 r.)
3.4. Pocztówki: ilustracja do „Potopu”
(3) i świąteczna (4)
5.6. Projekty znaczków pocztowych
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września w szpitalu wojskowym 
we Lwowie. Żyt tylko 31 lat, ale 
stworzy) bardzo dużo, przede 
wszystkim dzięki swojej pracowi
tości. Przydomek „Pracowit z 
Ryglic”, jaki przybrał na czas 
bytności w „Szczepie Rogate 
Serce’’, wydaje się implikować 
całą głębię jego osobowości.

Robert Swat

Inicjatywa

Rzepiennik Strzyżewski — to 
wieś w pobliżu Biecza, obec
nie w woj. tarnowskim. Działa 
tu Gminny Ośrodek Kultury i 
to — mimo trudnych czasów 
— działa bardzo aktywnie. 
Dowodzi tego ukazujące się 
od dwóch lat kwartalne pis
mo „Rzepiennik — wczoraj i 
dziś” (nakład 300 egz., obję
tość 12 stron, mała poligra
fia). Oprócz spraw bieżących 
i informacji z życia gminy

pismo zajmuje się prezento
waniem historii i zabytków 
regionu. Cyklami artykułów: 
Rzepiennickie kościoły, Z 
kroniki dworów szlacheckich, 
Wielcy a nieznani oraz innymi 
tematami — redakcja prag
nie przyczynić się do opra
cowania historycznej mono
grafii gminy.

Nam, redakcji „Spotkań z 
Zabytkami” jest bardzo przy
jemnie, że — jak pisze do nas 
pan Czesław Dutka, inicjator 
wydawania tego gminnego 
czasopisma — „pod wpły
wem lektury Waszego pisma

zrodził się pomysł populary
zowania pamiątek z prze
szłości, historii i kultury mojej 
wsi i okolicy”, a dalej: „piszę 
po to, by poinformować, że i 
takie owoce wydaje lektura 
’’Spotkań z Zabytkami”".
Cieszymy się i apelujemy do 
wszystkich działaczy kultury 
oraz społecznych opiekunów 
zabytków — piszcie do nas o 
takich i innych inicjatywach, 
o swojej pracy w terenie, o 
sukcesach i porażkach.
WSZYSTKIE LISTY I ARTY
KUŁY BĘDZIEMY PUBLI
KOWAĆ W SPECJALNEJ 
RUBRYCE. Czekamy!

Spotkanie 
z Pieskową Skałą
W związku z ciekawym wspo
mnieniem prof. dr. A. Majewskie
go Spotkanie z Pieskową Skałą 
(„Spotkania z Zabytkami", nr 4, 
1992) chciałbym uzupełnić histo
rię zamku w czasie hitlerowskiej 
okupacji. Mało znany jest fakt, że 
na przełomie 1943 i 1944 r. z ini
cjatywy kardynała Sapiehy 
przez Radę Główną Opiekuńczą 
z Krakowa zorganizowany tam 
został Dom Dziecka. W domu 
tym, którego kierowniczką była 
Jadwiga Klimaszewska, siostra 
późniejszego rektora UJ, po woj
nie profesor i kierownik Katedry 
Etnografii UJ, znalazło schronie
nie ponad 500 polskich dzieci z 
kresów wschodnich. Opiekę zdro
wotną sprawowała nad nimi dr 
Ingartenowa, która wraz z mę
żem, znanym filozofem i profeso
rem UJ mieszkała w czasie oku
pacji w drewnianej willi blisko 
zamku.
Dzieci pochodziły z Podola, 
Wołynia i częściowo z Polesia. 
Były to przeważnie sieroty, któ
rym w czasie rzezi Polaków na 
tamtych terenach udało się w 
zamieszaniu uciec, podczas gdy 
ich rodzice, siostry i bracia konali 
okrutnie torturowani, a domy i 
zabudowania gospodarcze pło
nęły ogarnięte wznieconymi 
przez napastników pożarami. 
Błąkające się po lasach, głodne i 
na wpół oszalałe z przerażenia i 
rozpaczy dzieciaki bywały od
najdywane przez wyznaczone do 
tego celu grupy żołnierzy AK, do
starczane na dworzec kolejowy 
we Lwowie i przywożone do Kra
kowa, a następnie transportowa
ne do Domu Dziecka w Piesko
wej Skale; były to dziewczynki i 

chłopcy w wieku 5—17 lat. Mimo 
trudnych w czasie wojny warun
ków, dzięki wysiłkom kierownicz
ki i pomocy sporej grupy życzli
wych osób, dzieci miały dosyć 
smaczne i wystarczające wyży
wienie, a poza tym dobrą opiekę 
lekarską i wychowawczą do
świadczonych pedagogów. Nie 
można pominąć nazwisk życzli
wych osób, które nie tylko do
brymi radami, ale również wy
świadczaniem rozmaitych usług 
pomagały kierownictwu Domu 
Dziecka: hr. Tyszkiewicz, prof. 
Ingarten, hr. Załuska, inż. Husar
ski, sędzia Markowski, inż. Sto
larski, członek komitetu powia
towego RGO w Miechowie p. 
Bober oraz zamieszkały w pobli
skim Młynniku profesor UJ Ko
nopczyński, który z uprawianego 
przez siebie ogrodu dostarczał 
do zamku owoce i jarzyny. 
Wszystkie te osoby były uchodź
cami wojennymi chroniącymi się 
w Pieskowej Skale.
W końcu lipca 1944 r. zamek 
został niespodziewanie otoczony 
przez dużą grupę SS. Część hit
lerowców wpadła do zamku, 
ustawili małe działko na zewnę
trznym dziedzińcu, nikogo nie wy
puszczali i rozpoczęli rewizje we 
wszystkich pomieszczeniach 
oraz legitymowanie znajdują
cych się na terenie zamku osób. 
Na szczęście niczego nie znale
ziono, mimo że w piwnicach 
zamkowych pod zwałami węgla 
ukryta była amunicja. Ten groźny 
najazd skończył się szczęśliwie, 
bez tragicznych następstw, bo 
po kilku godzinach grozy gesta
powcy odjechali, nie czyniąc ni
komu krzywdy. W sierpniu wa

runki aprowizacyjne zaczęły się 
mocno pogarszać, gdyż zaistnia
ły coraz większe trudności z na
bywaniem produktów spożyw
czych, a trzeba było wyżywić 
ponad 500 dzieci i około 30 osób 
personelu. Wówczas z inicjatywy 
Oddziału Powiatowego RGO w 
Miechowie i przy pomocy wójta 
gminy Cianowice p. Klimczaka, 
postanowiono około 60 najstar
szych dzieci ulokować u miejs
cowych gospodarzy. Życzliwie 
ustosunkowali się oni do apelu p. 
Klimczaka i w oznaczonym dniu 
kilkanaście furmanek przyjecha
ło do zamku po dzieci, które za
mieszkały u zamożniejszych gos
podarzy w 11 wsiach. Do opieki 
nad dziećmi oddelegowano jed
nego z wychowawców z polece
niem kontrolowania, czy dzie
ciom nie dzieje się krzywda i czy 
wszystkie uczęszczają do miejs
cowych szkół. Opiekujący się 
dziećmi wychowawca został za
proszony do plebanii przez księ
dza Cichonia, proboszcza w 
Smardzowicach. Dzieci były co 
kilka dni odwiedzane przez opie
kuna, któremu w tych wizytach 
bardzo często towarzyszył ksiądz 
proboszcz. Należy podkreślić, że 
nie było ani jednego wypadku 
uzasadniającego zmianę opie
kuńczej rodziny.
Trwało to do końca zimy 1945 r. 
Wówczas niektóre dzieci zostały 
odszukane i odebrane przez tych 
rodziców, którym udało się ocalić 
życie w czasie rzezi. Pozostałe 
ulokowano w jakimś domu 
dziecka w Poznańskiem, a Dom 
Dziecka w Pieskowej Skale zlik
widowano.
Tym, którzy chcieliby dokładniej i 
szerzej zapoznać się z historią 
Domu Dziecka w Pieskowej Ska
le, polecam przygotowaną do 
druku powieść pt. Kaczeńce 
spod Koźla, Sosnowca i Piesko
wej Skaty.

Stanisław Jędrzejek
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Spotkanie z książką

Pani Maria 
o Starym Mieście

n.e., kobiece ozdoby ze 
złotego drutu pochodzące 
z epoki brązu, żelazny 
czekan inkrustowany zło
tem z cmentarzyska w 
Gorszewicach, datowany 
na wczesną epokę żelaza, 
kolczyki, pierścień, zapin

ka, sztabka srebrna itd.
Negocjacje w sprawie zwro
tu były długotrwałe, ale 
takie właśnie trudne roz
mowy obustronne przewi
dywał dr W. Kowalski we 
wspomnianym wywiadzie.

(k)

Szembekowie

Tę książkę otrzymaliśmy z- 
dedykacją: „Drogiej — za
przyjaźnionej od zarania 
dziejów Redakcji »Spot- 
kań« — oddana Maria 
Lewicka". Fakt — pani 
Maria współpracuje z na
mi od początku istnienia 
pisma. W tym czasie zaj
mowała się także inwen
taryzacją zabytków i pisa
niem książek o Warszawie, 
z których ostatnią pt. Atlas 
architektury Starego Mia
sta w Warszawie (wydaw
nictwo ARKADY) właśnie 
anonsujemy. Wzorem At
lasu architektury Warszawy 
z 1977 r. poprowadzona 
została w sposób niezwy
kle przydatny dla wędru
jących uliczkami Starego 
Miasta: ulice i place (z ich 
historią) ułożone alfabety
cznie, w ramach nich wed
ług numeracji prezento-

Odnalezione

O dobrosąsiedzkim trak
tacie z Niemcami mówił w 
„Spotkaniach z Zabyt
kami" (nr 6, 1992) dr Woj
ciech Kowalski, pełno
mocnik rządu do spraw 
dziedzictwa kulturalnego 
za granicą. We wrześniu 
br. można było oglądać na 
Zamku Królewskim w 
Warszawie efekt tego trak
tatu w postaci zwróco
nych przez stronę nie
miecką ponad 30 zabyt
ków archeologicznych i 
ponad półtora tysiąca 

wane są poszczególne 
obiekty. Na końcu książki 
zamieszczony został wy
kaz (z opisem) staromiej
skich muzeów i galerii, zaś 
godny podkreślenia jest 
słowniczek użytych w 
tekście terminów oraz 
dwa plany Starego Mia
sta: aksjonometryczny i 
ulic. Jest to więc tytuł po
pularyzujący (wydany w 
trzech wersjach języko
wych) Stare Miasto i jed
nocześnie ułatwiający 
poruszanie się po nim. 
Malkontenci już mówią, że 
brak tu wykazu kawiarń i 
restauracji — obecnie jest 
ich tak dużo, że każdy do 
nich trafi, zaś o dziejach 
kamienicy, w której wnę
trzu pijamy kawę dowie
dzieć się można wszyst
kiego właśnie z Atlasu.

(m)

numizmatów. Zostały one 
zrabowane przez hitle
rowców z muzeów War
szawy i Poznania, a ostat
nio znalezione w berliń
skim gmachu Fundacji 
Pruskich Dóbr Kultury. Dla 
dziennikarzy zgromadzo
nych na Zamku w trakcie 
konferencji prasowej nie 
było zbyt jasne, jak się tam 
dostały, lecz nie o to 
przecież chodzi, skoro za
bytki te wróciły do swych 
właścicieli.
Znajduje się tu m.in. skarb 
odkryty w 1928 r. w Boro- 
czycach na Wołyniu, za
wierający 1656 srebrnych 
denarów rzymskich z II w.

Na jesieni 1989 r. grono osób 
dobrej woli z Kępna i okolic utwo
rzyło Towarzystwo Historyczne 
im. Szembeków. Jednym z głów
nych celów Towarzystwa jest 
ocalenie spuścizny po rodzinie 
Szembeków, którego liczni 
członkowie byli bardzo zasłużeni 
dla kraju. Wśród nich znalazły się 
osoby o różnych dokonaniach: 
Maria z Fredrów hr. Szembekowa 
— wnuczka Aleksandra hr. Fred
ry, która uczyniła bardzo wiele 
dla rozwoju oświaty w Wielko- 
polsce, będąc jednym z filarów 
walki z germanizacją, gen. Piotr 
Szembek — jeden z głównych 
dowódców Powstania Listopa
dowego, Aleksander hr. Szem
bek — twórca nowoczesnych 
wyższych studiów rolniczych w 
naszej dzielnicy w okresie mię
dzywojennym i prezes Izby 
Rolnej w Poznaniu, czy też za
pomniany malarz Stanisław 
Szembek, w latach 1869—1872 
student Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Monachium, na
stępnie w Krakowie Szkoły Sztuk 
Pięknych w klasie Jana Matejki; 
był czołowym malarzem Wielko
polski.
Znany w historii Rzeczypospo
litej ród Szembeków, którego po
tomkowie żyją do dziś, jest pra
wie zapomniany. Zachowały się 
jednak najważniejsze źródła, któ
re pozwalają zrekonstruować 
genealogię Szembeków w Pols
ce. Od przybycia z ziem cesar
skich do Prus i Krakowa powoli, 
ale skutecznie pięli się Szembe
kowie w hierarchii społecznej, 
dochodząc w XVIII w. do najwyż
szych stanowisk w państwie. W 
bliższym nam czasie Jan hr. 
Szembek był wiceministrem 
spraw zagranicznych w okresie 
międzywojennym. Największe 
zaszczyty osiągnęli synowie 
Franciszka, burgrabiego krakow
skiego. Stanisław w latach 
1705—1721 sprawował urząd 
Prymasa Polski w jakże wówczas 
dramatycznym okresie wojen 

elekcyjnych oraz chronił przez 13 
lat powierzony sobie skarb i ar
chiwum koronne. Jego młodszy 
brat Przecław Stefan, kasztelan 
wojnicki w latach 1688 i 1690, 
marszałek obrad koła rycerskie
go województwa krakowskiego, 
brał udział w wyprawie króla Ja
na III Sobieskiego pod Wiedeń, 
skąd przywiózł wspaniałe turec
kie oporządzenie jeździeckie 
(dziś w Państwowych Zbiorach 
Sztuki na Wawelu).
Pracując nad dziejami Szem
beków oraz blisko z nimi spok
rewnionych rodów Szeptyckich i 
Fredrów, Towarzystwo nasze 
pragnie wnieść swój skromny 
wkład w spłacenie przez naród 
polski długu warstwie ziemiań
skiej, która tworzyła fundamenty 
polskiej kultury. Oryginalność i 
urok tej kultury, jej otwartość i to
lerancja przyciągały na teryto
rium wielobarwnej i wielonaro
dowej Rzeczypospolitej wielu 
cudzoziemców, którzy odnaleźli 
tu szybko duchową ojczyznę. 
Warstwa ziemiańska poniosła 
największe ofiary w walce o wol
ność Ojczyzny — w kolejnych 
powstaniach i w okresie „utrwa
lania władzy ludowej”, kiedy zos
tała zniszczona.
Towarzystwo Historyczne im. 
Szembeków konsekwentnie tropi 
wszystkie ślady działalności i 
upowszechnia wiedzę o wybit
nych postaciach tego rodu. Zor
ganizowało już kilka sesji, w po
szukiwaniu pamiątek odkryło 
obraz „Chrystus w grobie” malo
wany przez Stanisława hr. Szem- 
beka; obraz ten wymaga naty
chmiastowej konserwacji.
Pod adresem: Hanulin, ul. Wol
ności 4, 63-600 Kępno, Towa
rzystwo Historyczne im. Szem
beków czeka na wszelkie mate
riały dotyczące Szembeków, np. 
wspomnienia, dokumenty, pa
miątki.

Władysław R. Szeląg 
prezes
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Pan Romuald Wosik z Rze
szowa nawiązuje do kwietnio
wego numeru „Spotkań z Zabyt
kami", w którym (s. 1) wspomina
liśmy o tworzonej organizacji 
„Polskie Dziedzictwo": „zaniepo
kojony jestem zbyt długim mil
czeniem na temat tej organizacji 
(...) Milczą o niej także inne środ
ki przekazu, choć na początku 
roku pisała o tym każda gazeta. 
Byłem gotów zapisać się i prze
kazać pewną sumę (...) Chodzi 
przecież o ratowanie naszego 
dziedzictwa (...)" O organizacji 
„Polskie Dziedzictwo" napisali do 
nas także: Ewa Witkowicz z To
runia Ryszard Terus z Sied
lec Postaramy się zasięgnąć in
formacji.

„Pewnego sobotniego popo
łudnia odwiedziłem Chudów, 
wieś leżącą wśród pól pomiędzy 

Mikołowem a Gliwicami” — pisze 
pan Mariusz Michałowski z 
Sosnowca. Znajduje się tu ruina 
zamku z XVI w., „stan ruiny jest 
opłakany i budzący smutek." 
Ruina nie jest zabezpieczona, 
bawią się tam dzieci, nikt się nią 
nie opiekuje, brakuje też infor
macji o tym obiekcie. „Uważam, 
że zamek należy zabezpieczyć, 
tak jak Ogrodzieniec" — pisze 
Czytelnik; chodzi tu o tzw. trwałą 
ruinę, którą można bezpiecznie 
zwiedzać.

Do napisania listu pana Miros
ława Maciągę z Mielca skłoniła 
dystrybucja „Spotkań z Zabyt
kami”: „W Mielcu od dłuższego 
czasu nie mogłem pisma znaleźć 
w kioskach, a kiedy udałem się 
do zwrotowni »Ruchu« powiedzia - 
no mi, że już zostało odesłane. 
Przez pewien czas sądziłem na
wet, że pismo przestało wycho
dzić. Są to celowe działania sa
botażowe »Ruchu«, który jest za
interesowany tym, aby tego ro
dzaju pisma nie rozchodziły się, 
ponieważ otrzymuje korzystną 
prowizję za egzemplarze nie 
sprzedane. Zatem lepiej jest 
przetrzymać je w magazynie i nie 
zadawać sobie trudu z dostar
czaniem do kiosków. »Ruch« jest 
nieuczciwy, to krwiożercza hie
na, pozostałość po komunie."

Z kolei pan Andrzej Ko- 
strzewski z Krakowa nawiązuje 
do opublikowanego w numerze 8, 
1992 listu p. S. Janusza ze Zwo
lenia na temat Sycyny: „W liście 

tym użyto siedem razy bezoso
bowej formy czasownika: wybu
dowano chlewnie, przeorano 
fundamenty, zignorowano usta
lenia, rozbiórki dworu dokonano, 
rozebrano dwór, nie oznaczono 
fundamentów, zlekceważono. 
Przypomina to biadanie, jakich 
zbrodni dokonał system komuni
styczny, którym to zbrodniom 
jedni się przypatrywali, a drudzy 
byli ofiarami, tyle że nie było... 
sprawców. (...) Twierdzę więc, że 
w Sycynie żadnych chlewni nie 
wybudowano, lecz poleci) je wy
budować pan X, wybudował Y i 
te nazwiska trzeba podać proku
raturze. Sąd winien nakazać 
przywrócenie stanu pierwotnego 
na koszt panów X i Y, i tylko tak 
można sprawę załatwić. Nie tylko 
ku pożytkowi zabytkowej Sycyny, 
ale ku przestrodze dla innych 
łamiących prawo. Chyba że za
leży nam na niezakłócaniu spo
koju mieszkańców chlewni oraz 
panów prokuratora i konserwato
ra...”

Dwa listy nawiązują do działu 
„Spotkania na Wschodzie”. Pan 
dr Wacław Bodnar z Białego
stoku pisze: „Z coraz mniej li
cznych zabytków na Kresach, 
które przetrwały, należy udoku
mentować i skatalogować 
wszystko, co jeszcze możliwe. 
Relikty naszych pałaców, dwo
rów i zamków leżą w gruzach, 
także cmentarze stanowiące 
obiekty kultu religijnego, doku
mentujące również narodową i 

rodzinną tradycję. Mając okazję 
odwiedzić w 1990 i 1992 r. Podo
le i Wołyń stwierdziłem, że dewa
stacja naszych zabytków postę
puje nadal." Autor listu przytacza 
przykłady zniszczonych polskich 
cmentarzy w Kijowie, Pohreby- 
szczach, Łuczyńcu Podolskim i 
Krasiłowie i kończy list: „W spra
wie dewastacji i konieczności 
ochrony zabytków na Kresach 
wystosowałem pismo do Konsu
la Generalnego RP w Kijowie, w 
którym upraszam o opiekę nad 
nimi i wskazuję na konieczność 
ich skatalogowania."

Drugi list — pana Krzysztofa 
Jamiołkowskiego z Warszawy 
— powołuje się na artykuły doty
czące kościoła Św. Elżbiety we 
Lwowie (nr nr 2,1990 i 7,1992). 
Według autora nie doszło do 
zwrotu kościoła polskim katoli
kom ze względu na „konflikt w 
Przemyślu wokół katedry greko- 
katolickiej, a ściślej przez nie
przejednaną postawę części na
szych rodaków.”

Otrzymaliśmy także list od wo
jewódzkiego konserwatora za
bytków w Skierniewicach p. 
mgra Mariana Rożeja, w którym 
informuje, że pałac w Woli Choj- 
natej (nr 8, s. 5) zakupiony został 
przez p. Krzysztofa Malareckiego 
z Warszawy, który przystępuje do 
prac remontowych, natomiast 
zespół pałacowo-parkowy w Gu- 
zowie (nr 9, s. 24) przejęli spad
kobiercy byłych właścicieli.
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Pokwitowanie dla poczty .
zł

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku
zł .....................................................

Pokwitowanie dla wpłacającego 
zł ...................................................... I
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AMOS Warszawa 
ul. Szenwalda 1 
PKO VIII O/W-wa 
1586-77578-136

AMOS Warszawa 
ul. Szenwalda 1 
PKO VIII O/W-wa 
1586-77578-136

AMOS Warszawa 
ul. Szenwalda 1 
PKO VIII O/W-wa
1586-77578-136
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KSIĘGARNIA ARTYSTYCZNA
zaprasza do nowej siedziby przy ul. Mazowieckiej Ha w 
Warszawie (Dom Artysty Plastyka).

Proponujemy w szerokim wyborze:

• albumy
• książki z dziedziny hi

storii i teorii sztuki
• katalogi muzeów i ga

lerii polskich i obcych
• wydawnictwa ency

klopedyczne i słowni
ki z dziedziny sztuki

• katalogi aukcyjne
• prasę artystyczną
• postery
• pocztówki
• płyty kompaktowe

NASZA OFERTA SPECJALNA:
kolekcja grafik w tekach Księgarni Artystycznej!

Ofertę książkową wzbogacamy Systematycznie nowościa
mi z dziedziny filozofii, psychologii i dobrą literaturą. 
Kupione u nas książki można pięknie opakować w spe
cjalne papiery z serii Giftwraps by Artists.

TU DO NABYCIA BIEŻĄCE I ARCHIWALNE 
NUMERY „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI” !!!

KWARTALNIK 
ARCHITEKTURY 
I URBANISTYKI 

Bogato ilustrowany periodyk. Zamieszcza 
prace z teorii i historii architektury, urbani
styki, planowania przestrzennego, założeń te
renów zielonych. Kronika posiedzeń Komite
tu Architektury i Urbanistyki PAN, prac ba
dawczych i inwentaryzacyjnych Wydziałów 
Architektury politechnik krajowych. Recenz
je. Streszczenia w j. angielskim.
Do nabycia w księgarniach OR PAN oraz w 
prenumeracie w Wydawnictwie Naukowym 
PWN — 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10. 
Wpłaty na konto PBK VIII O/Warszawa nr 
370028-1052-139-11.
Cena numerów za pierwsze półrocze 1993 r. 
— 50 000 zł. Wpłacać należy w terminie do 
31 XII 1992 r.

ANTYKWARIAT NAUKOWY
Łódź, ul. Piotrkowska 85, tel. 33-18-91 
kupuje i sprzedaje przedwojenne książki, rękopisy, 
grafiki, mapy, karty pocztowe

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania  
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To miejsce 
czeka 

na reklamę 
Twojej firmy!

(warunki poniżej)

Tanie, rzetelne reklamy
— w „Spotkaniach z Zabytkami”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod ad
resem 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, 01-506 Warszawa, ul. 
Szenwalda 1, PKO VIII O/Warszawa, nr 1586-77578- 
-136. Ceny:

I. Ogłoszenia — reklamy:
— cała kolumna wewnętrzna — 5 000 000 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 2 500 000 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 1 250 000 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 625 000 zł
— 1/16 kolumny wewnętrznej — 312 000 zł
— cała kolumna zewnętrzna (okładka — s. IV) — 

7 500 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka — s.l) — re

klamy mieszczącej się w profilu pisma — 
15 000 000 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej (w 
wypadku reklamy kolorowej — zwyżka o 50%)

II. Ogłoszenia drobne:
— 1 słowo — 2000 zł
— 1 słowo w ramce — 3000 zł
— dla konserwatorów zabytków, społecznych opie

kunów, muzeów — 1500 zł za jedno słowo, 2500 zł 
za 1 słowo w ramce.

III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyj- 
no-publicystycznych, wywiadów, reportaży — ce
ny od 3 do 10 min zł (według indywidualnego uz
godnienia). W ceny ogłoszeń wkalkulowane są 
prace redakcyjne, techniczne i opracowania grafi
czne.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty w 1993 r.

Cena 1 egz. — 14 000 zł. Wpłata na minimum trzy numery do
konana do dnia 10 każdego miesiąca zapewnia rozpoczęcie 
dostawy pisma w następnym miesiącu. Wpłat dokonujemy na 
konto Firmy AMOS, 01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO 
VIII O/Warszawa, nr 1586-77578-136 (na załączonym na s. 45 
przekazie pocztowym prosimy podać, których numerów do
tyczy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających minimum 
10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłatny. Prenume
rata zagraniczna jest o 100% droższa. Firma AMOS nie pobie
ra dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 39-17-52.
UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z Za
bytkami” można nabywać w Wydawnictwach ODZ (00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18) w poniedziałki, 
środy, piątki w godz. 9.00—14.00 (tel. 26-93-57), w Firmie 
AMOS (01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, tel. 39-17-52) oraz 
w „Księgarni Artystycznej” (Warszawa, ul. Mazowiecka 11a, 
I p.) w godz. 11.00—19.00.
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 it
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANOWIEC: Rolnictwa im. ks. J. K. Kluka, ul. Pałacowa 5 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHEŁM: Okręgowe, ul. Lubelska 57 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Kopernika 4 
FROMBORK: Mikołaja Kopernika, ul. Katedralna 8 
GORZÓW WLKP.: Okręgowe, ul. Warszawska 35 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6
KOZŁÓWKA: Pałac
KÓRNIK: Biblioteka PAN. ul. Zamkowa 10
KRAKÓW: Etnograficzne im. S. Udzieli, ul. Wolnica 1, Ratusz 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
MYSŁOWICE: Pożarnictwa, ul. Stadionowa
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (filie w Szczawnicy i 

Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19 
POZNAŃ: Narodowe, ul. Marcinkowskiego 9 
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackiego 3 
PUŁAWY: Regionalne Oświaty, ul. Włostowicka 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WARSZAWA: Gazowni Warszawskiej, ul. Kasprzaka 25 

Narodowe, Al. Jerozolimskie 3 
Państwowe Etnograficzne, ul. Kredytowa 1 
Techniki NOT, Pałac Kultury, Al. Jerozolimskie

WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZAKOPANE: Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego,

ul. Krupówki 10
ZUBRZYCA GÓRNA: Orawski Park Etnograficzny 
ŻARNOWIEC: Marii Konopnickiej, Jedlicze
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5



MEBLE ZABYTKOWE
VI. Meble rokokowe

ka, zróżnicowane tak pod względem rozmiarów, jak i budowy. 
Damskie meble do pisania, np.: bonheur-du-jour, miały na nie
wielkich blatach nadstawy szafkowe, wypełnione licznymi szuf
ladkami. Odznaczały się delikatną konstrukcją i dekoracyjnością. 
Wśród różnych typów biurek męskich praktyczną budową wyró
żniał się typ ’’bureau płat”, mebel z dużym, wyłożonym skórą 
blatem o profilowanych krawędziach, z trzema szufladami w 
oskrzynieniu, bogato dekorowany brązami.
Do biurka ukształtowano we Francji specjalny rodzaj nieduże
go fotela z półokrągłym oparciem, przechodzącym w łagodnie 
obniżające się poręcze boczne. Typowymi meblami stały się lek
kie kanapy, krzesła i fotele „a la reine” z odchylonymi niezna
cznie do tyłu, prostymi zapieckami i drewnianymi poręczami bo
cznymi na wygiętych i cofniętych podpórkach, wykonywane za
zwyczaj w kompletach. Nową odmianą wyściełanego fotela była 
berżera o wygiętym półokrągło, płynnie połączonym z pełnymi 
poręczami oparciu i ruchomej, puchowej poduszce na siedzisku. 
Tworzono liczne jej warianty z wydłużonymi siedziskami, służą
ce do wypoczynku w pozycji półleżącej. Modne były hafty, obi
cia gobelinowe o wzorach roślinnych bądź motywach z popular
nych bajek La Fontaine’a. Używano adamaszków i brokatów, a 
także stosowano plecionki z trzciny, które malowano lub złocono. 
Zespół cech wspólnych dla rokokowych siedzisk na wzorach 
francuskich tworzyły lekkie proporcje, faliste linie drewnianych 
ram, subtelnie zdobionych snycerką o motywach roślinnych i 
nogi typu cabriole finezyjnie łączone z oskrzynieniami.
Zupełnie inny charakter miały siedziska angielskie z pracowni 
Thomasa Chippendale’a (1718—1779). Ciemne, wykonane 
przeważnie z mahoniu krzesła, fotele i kanapy z drewnianymi 
ażurowymi oparciami, wypełnionymi wstęgami, maswerkami bądź 
zgeometryzowanymi kompozycjami w manierze chińskiej, two
rzyły jaskrawy kontrast w zestawieniu z typowymi formami ro
kokowymi.
Działalność Chippendale’a zdominowała osiągnięcia innych 
angielskich przedstawicieli rokoka. W ciągu kilkunastu lat stwo
rzył on własny styl meblarski, łączący wzory rokokowe z moty
wami gotyckimi i elementami chińskimi. Styl ten, szeroko spo
pularyzowany dzięki wydanemu przez Chippendale’a w 1754 r. 
wzornikowi The Gentleman and Cabinet Maker’s Director, 
miał poważny wpływ zarówno na formy meblarstwa w Europie 
jak i w Ameryce.
W drugiej ćwierci XVIII w. modnym i szeroko rozpowsze
chnionym meblem stała się komoda. Rokokową lekkość nadały jej 
wysokie nogi, tworzące wraz z narożnikami skrzyni mebla esowa- 
to wygiętą linię. Wybrzuszone, faliste powierzchnie komód de
korowano plastycznymi, cyzelowanymi brązami w rozbudowa
nych układach dekoracyjnych, zacierających prawdziwe podziały 
ich konstrukcji. We Francji dużą popularnością cieszyły się ko
mody kątowe i podobne do nich niskie szafki, określane mianem 
encoignures, które często malowano werniksem imitującym lakę 
i dekorowano suto brązami.
W innych krajach Europy wzorom mebli rokokowych z Fran
cji i angielskim meblom Chippendale’a nadawano własny, często 
prowincjonalny wymiar. Bywało też, że rokokową dekorację łą
czono z barokowymi, sprawdzonymi wzorami. Takie formy kształ
towano w Austrii w latach 1740—1780, za panowania Marii 
Teresy. Wysoki poziom wyrobów prezentowały natomiast saskie 
warsztaty meblarskie w kręgu drezdeńskim, które pracowały 
wówczas głównie na rzecz dworu elektora saskiego i króla pol
skiego Augusta III. Wytwarzano w nich komody, okazałe, dwu
częściowe sekretery kunsztownie wykładane fornirem z orzecha 
lub zdobione dekoracją chinoiserie. Ten typ dekoracji występo
wał też na obudowach modnych w czasach rokoka zegarów szafo
wych, w wyrobie których na terenie Niemiec przodował ośrodek 

^'te^^ński. Barbara Grątkowska-Ratyńska

Szybkie i korzystne dla rozwoju ekonomicznego Francji 
przemiany po śmierci Ludwika XVI znalazły także wy
raz w odejściu od sztywnych norm etykiety dworskiej. 
Nowy styl życia stwarzał potrzeby innej aranżacji wnętrz miesz

kalnych, podporządkowanej zasadom kameralności i wygody, 
wymagał odmiennej estetyki. Na bazie tych idei w latach dwu
dziestych XVIII w. kształtował się nowy kierunek w sztuce, na
zywany we Francji stylem Ludwika XV, a w innych krajach 
Europy określany mianem rokoka. Do najwybitniejszych jego 
twórców we Francji należał paryski złotnik i dekorator Juste Au
rele Meissonnier (1695—1750), autor wzornika meblarskiego i 
modeli mebli, odznaczających się nadmiernie eksponowanymi 
cechami modnego stylu. Bardziej umiarkowane projekty sprzę
tów rokokowych tworzyli rzeźbiarze Charles Cressent 
(1685—1768) i Nicolas Pinneau (1684—1754), a także architekci 
Gilles Marie Oppendort (1672-1742) i Francois de Cuvillies 
(1695—1768), który przez wiele lat był nadwornym architektem 
elektora bawarskiego, kształtując kierunek rozwoju rokoka na te
renie Bawarii.
W dekoracji dominowała zasada asymetrii, której podporząd
kowano wygięte, faliste i postrzępione, niespokojne linie. Two
rzono stylizowane wici i sploty roślinne, fale, motywy flory 
morskiej, ornament muszlowy, motywy chrząstkowe i małżowi
nowe, kogucie grzebienie. Określone wspólnym mianem „rocail- 
le” występowały w skomplikowanych i rozbudowanych kompo
zycjach. Ornamentykę uzupełniały motywy kwiatowe, wygięte 
liście akantu, maski, smoki, motywy figuralne i motywy chińskie. 
Były to czasy rzeczywiście sprzyjające dynamicznemu rozwojowi 
meblarstwa. W przebudowanych rezydencjach rokokowe budua
ry, gabinety do pracy, salony wymagały nowych typów mebli. 
Tworzono je w szerokim asortymencie i w dużych ilościach, co 
spowodowało konieczność regulacji cen wyrobów i kontroli dzia
łalności stolarzy. W 1743 r. na paryskich samodzielnych stolarzy 
nałożono obowiązek sygnowania mebli. Znakomitym efektem za
rządzenia stało się zjawisko szybkiego rozwoju indywidualnych 
ambicji twórczych. Wyroby znakowane nazwiskiem musiał 
przecież cechować wyższy poziom wykonania. W dekoracji 
sprzętów nadal rozwijano techniki inkrustacji i intarsji. W XVIII 
w. stosowano już w Europie kilkadziesiąt egzotycznych gatun
ków drewna z odmian czarnych, czerwonych, zielonych, żółtych 
i białych. Wyrabiano też meble z rokokową snycerką, które pok
rywano warstwą malarską ze złoceniami. Niekiedy złoto zastę
powano srebrem, pociągniętym cienką warstwą laserunku z sze
laku. W dobie mody na chińszczyznę wiedzy i sprawności wy
magało wykonanie dekoracji malarskiej, naśladującej lakę. Przo
dowali w tym bracia Guillaume (?—1749) i Etienne-Simon Mar
tin (?-1770), którzy w 1730 r. uzyskali w Paryżu wyłączność na 
stosowanie własnej techniki, znanej pod nazwą „vernis Martin”. 
Cennym osiągnięciem ówczesnych francuskich ebenistów było 
ukształtowanie szerokiej gamy wygodnych stołów o ściśle okreś
lonych funkcjach. Dekoracyjny charakter we wnętrzu miały 
rzeźbione i złocone bądź malowane konsole, które projektowano 
łącznie z boazerią. Podobną funkcję pełniły wolno stojące stoły kon
solowe, zdobione barwnymi, marmurowymi blatami. Do ustawia
nia kandelabrów służyły nadal gerydony, którym nadano modną, 
rokokową oprawę. Szybko rozpowszechniały się niewielkie, pod
ręczne stoliki do posiłków, wśród których wyróżniano nawet ma
łe egzemplarze do kawy i specjalnie przeznaczone do picia her
baty. Ukształtowano też kilka rodzajów niedużych stołów do po
pularnych wówczas gier w szachy, straszaka, pikietę. Pola gry 
wyznaczone na blacie techniką intarsji lub inkrustacji stanowiły 
zarazem barwną dekorację mebla. Wyrabiano rozmaite stoliki 
toaletowe i lekkie toaletki damskie z otwieranymi, trójdzielnymi 
blatami, przykrywającymi ruchome lustra i liczne przegródki na 
przybory toaletowe. Pojawiły się również damskie i męskie biur



1. Niemiecki rokokowy fotel z wyściełanym siedzeniem
2. Angielskie krzesło muszlowe do letniego pawilonu, 

poł. XVIII w.
3. Rokokowe krzesło francuskie
4. Francuska komoda
5. Angielska ława z ażurowym oparciem dla dwóch osób
6. Austriacki stolik konsolowy
7. Francuski fotel z obiciem gobelinowym
8. Austriacki stół do gier z obrotowym blatem

9. Angielski zegar stojący
10. Francuskie biurko z nadstawką z szufladami
11. Sofa obita jedwabiem, Francja, poł. XVIII w.
12. Niemiecki sekretarzyk
13. Biurko, Monachium, XVIII w.
14. Austriacka szafa odzieżowa z drewna orzechowego

(rys. Bogdan Michalak wg G. Kaes z, 
„Meble stylowe”, Ossolineum, Wrocław 1990)



Neogotyk
1. Lekkość fasady: ostro- 
łukowe obramienia otwo
rów, między nimi ozdobne 
gzymsy i kolumny, ostre 
tuki w balkonowych balus
tradach — wszystko na tle 
barwnych pasów klinkie
rowej cegły
2.3. Nadświetle — górna 
część bramy (2) i jej 
skrzydło (3); oba elementy 
z dekoracyjnymi kratami
4. Przejazd bramny; 
zwróćmy uwagę na piękne 
sklepienie zwane kryszta
łowym
5.6. Ozdobny zwornik skle
pienia wykonany z cegla
nych kształtek (5) oraz 
wsporniki podtrzymujące 
sklepienie (6)
(Detale neogotyckiej ka
mienicy warszawskiej z ok. 
1895 r. przy Al. Ujazdow
skich 22, projektowanej 
przez Józefa Piusa Dzie- 
końskiego; o neogotyku 
także na ss. 4 i 18)
(zdjęcia: Krzysztof Nowiński)


