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NA OKŁADCE:
Dwór Artusa w Gdańsku od XV w, był reprezentacyjnym 
miejscem spotkań mieszczan gdańskich. Dzięki pracom 
konserwatorskim znów staje się „salonem miasta". Po 
konserwacji znajduje się już grupa rzeźbiarska Hansa 
Brandta „Św. Jerzy” z ok. 1485 r. — jeden z najstarszych 
zabytków późnogotyckich Dworu Artusa (zob. s. 11).

(fot. Karol Nowaliński)
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KOMENTARZ

Od redakcji
Całkowicie popieramy apel krakowskich 
historyków sztuki (s. 42) i ich starania o 
bezwzględne uświadomienie dramaty
cznych strat, jakie ponosi polska kultura 
w wyniku pożarów. Już dawno powinien 
być realizowany następny po uświada
mianiu etap — praktyczne zabezpiecza
nie drewnianych obiektów zabytkowych. 
Bowiem bez względu na bezpośrednią 
przyczynę takiego czy innego pożaru, 
brak tych zabezpieczeń po prostu ułat
wia zniszczenie. Niestety, jak to wynika z 
apelu i coraz częstszych doniesień z te
renu — nikt i nic nie może skłonić użyt
kowników drewnianych kościołów do 
właściwego o nie dbania. W dziale „Do
bra utracone” — ukazującym się w na
szym piśmie od marca tego roku — za
mieszczamy już drugi artykuł na ten 
temat (s. 20), w „Spotkaniach z Zabyt
kami” od siedemnastu lat było ich co 
najmniej kilkadziesiąt!

W numerze polecamy artykuł o gdań
skim Dworze Artusa (s. 11), zwanym „sa
lonem miasta”, gdzie już odbywają się 
koncerty, a w planach są spektakle tea
tralne, sympozja, konferencje i inne, 
godne tego miejsca spotkania. Historycy 
sztuki na tropie — jeden wyjaśnia za
gadkę Kodeksu Behema (s. 2), drugi po
szukuje śladów nie znanego dotąd artysty 
poza granicami kraju (s. 38). W naszej 
AKCJI DWORY przedstawiamy jeden z 
niszczejących obiektów Pomorza Za
chodniego (s. 35), a jest ich bardzo wiele, 
o czym przekonamy się w jednym z na
stępnych numerów pisma. Z pogardą za
zwyczaj mówimy o „pruskim budow
nictwie” — ponurych, ciężkich gma
chach publicznych z XIX i XX w. Tymcza
sem i to również są obiekty zabytkowe, 
jak np. szkoły i urzędy w Kwidzynie (s. 
28). Na s. 43 ZAGADKA ZA MILION, 
rozpoczynamy także publikację drugiej 
listy nagrodzonych prenumeratorów 
(s. 46).

IF tym miejscu, w numerze 2, 1993, ukazał się 
krytyczny komentarz dotyczący zniszczenia przez 
miejscowego proboszcza zabytkowego cmentarza 
ewangelicko-augsburskiego we wsi Drygały, gm. Bia
ła Piska, woj. suwalskie. Sprowokowało to p. Zofię 
Fronczak do napisania listu, w którym zarzuca re
dakcji dołączenie do czasopism zajmujących się poli
tyką. Z listu wynika, że p. Zofia jest zwolenniczką 
zasady „oko za oko, ząb za ząb”, uważa bowiem, 
że skoro niszczone są polskie groby poza granicami 
kraju, to powinniśmy postępować tak samo w stosun
ku do cmentarzy innych niż katolickie wyznań. Za
sada ta w historii świata niejednokrotnie powodowa
ła krwawe wojny (np. w byłej Jugosławii'), wojna ta
ka może się zacząć od „ niewinnego ” dewastowania 
(w Dry gałach nazywało się to „porządkowaniem'”) 
„ obcych ” grobów.

W „Spotkaniach z Zabytkami” od siedemnastu 
lat bierzemy w obronę każdy zabytek bez względu 
na jego przynależność etniczną i bez względu na to, 
kto spowodował jego zniszczenie. Uważamy bo
wiem, że świadoma (jak w Dry gałach) czy nieświa
doma dewastacja każdego zabytku jest zbrodnią nie 
tylko przeciw narodowi, który ten zabytek stworzył, 
ale przeciw światowej kulturze, na którą składa się 
tak guzik od pradziadkowego munduru, jak i zbiory 
Luwru. W piśmie propagujemy szeroko pojętą kultu
rę, w tym właściwy stosunek do zabytków, propagu
jemy też polską, narodową tradycję, w skład której 
od wieków wchodzi m.in. tolerancja — dla mniej
szości narodowych, dla innych niż katolickie wy
znań, dla innych niż polskie zabytków.

Ochrona i dobro wszystkich zabytków znajdują
cych się na terenie naszego kraju — żydowskich, 
ukraińskich czy niemieckich — jest po prostu naszym 
obowiązkiem. I tak jak p. Fronczak oburzamy się na 
każdą dewastację polskich zabytków lub grobów po
za granicami (o czym niejednokrotnie pisaliśmy; 
obecnie odpowiednie sąsiedzkie traktaty powinny 
temu zapobiec), jesteśmy jednak zdania, że nie mo
żna odpłacać tym samym. W każdym wypadku — a 
w wypadku miejsc wiecznego spoczynku przede 
wszystkim — jest to naruszanie wszelkich etycznych 
i prawnych norm ogólnoludzkich.

Postscriptum. Dotyczące sprawy postępowanie administra
cyjne Urzędu Gminy w Białej Piskiej zakończyło się niczym; 
Prokuratura Rejonowa w Piszu w lutym br. warunkowo umo
rzyła postępowanie karne wobec proboszcza z Drygał.



Z warsztatu historyka sztuki

Wojciech Mischke

Garbarz 
i szuler

Wspaniałym pomnikiem świetności 
Krakowa u schyłku średniowiecza jest 

rękopiśmienny Kodeks Baltazara Behema, 
przechowywany w Bibliotece 

Jagiellońskiej (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 4, 1991).

R
odzina fundatora Kodeksu wywodząca się 
z krajów niemieckich już co najmniej od 
trzech pokoleń mieszkała w Krakowie. 
Dziad Baltazara, Wawrzyniec, był mala
rzem, a prawa obywatela Krakowa otrzy

mał w 1419 r.; ojciec, również Wawrzyniec, którego 
profesja nie jest jednak znana, otrzymał je w 1451 r. 
W tym też czasie urodził się Baltazar, który w 1473 r. 
immatrykulował się na Akademii Krakowskiej, gdzie 
po pięciu latach uzyskał stopień bakałarza i dziesięć 
lat później został zastępcą pisarza Rady Miejskiej, a 
w 1500 r. awansował na pisarza i notariusza.
Baltazar Behem, wkrótce po objęciu stanowiska pisa
rza, zainicjował powstanie Kodeksu. Przypuszcza się, 
że ubiegając się o godność rajcy właśnie tym Kode
ksem pragnął zaskarbić sobie względy Rady Miej
skiej. Ofiarował go jej w 1505 r., choć Kodeks nie był 
jeszcze skończony. Prace nad nim trwały do 1508 r., 
kiedy Behem nagle zmarł. W późniejszych latach 
Kodeks był uzupełniany, ale nie ukończono go nigdy. 
W zamierzeniu fundatora Kodeks miał zawierać od
pisy wszystkich przywilejów — poczynając od loka
cyjnego z 1257 r. — uzyskanych przez Kraków od 
kolejnych władców, formuł prawnych oraz ustaw ce
chowych. Z nimi właśnie łączy się fenomenalny ze
spół 25 miniatur ukazujących życie rzemieślników. 
Dekorację tę wykonało kilku artystów, którzy pozo- 
stają dla nas postaciami anonimowymi. Najwybit
niejszego wśród nich określa się mianem Mistrza 
Kodeksu Behema. Jemu też przypisuje się część de
koracji Pontyfikatu Ciołka.
Za najpiękniejsze jego dzieło w Kodeksie Behema 
uznawana jest miniatura zawarta na karcie 284 recto 
(łac.: strona karty w rękopisie średniowiecznym 
znajdująca się po prawej ręce), ponad którą później 
wpisano tytuł „Garbarze”. Przedstawia ona podwó
rzec w warsztacie garbarskim z rozległym krajobra
zem w tle. Na pierwszym planie, w obrębie obejścia, 
ukazany został mistrz garbujący skórę oraz mężczy
zna zabawiający się kartami do gry; pośrodku podwór
ka załatwia się pies.
Dawno już dostrzeżono wpływ sztuki niderlandzkiej 
na Mistrza Kodeksu Behema. W szczególności ta 
właśnie miniatura stanowi najżywszy przykład re
cepcji wzorów zaczerpniętych ze sztuki Hieronima 
Boscha: mistrz garbarski jest podobny do pacjenta z 
Boschowskiego „Leczenia głupoty”, a centralna 
kompozycja, sposób umieszczenia postaci w prze
strzeni oraz budowla szynku i szopy wykazują analo
gie z jego „Wędrowcem”. Zdaniem Zofii Ameiseno- 
wej krakowski miniaturzysta ze sztuką Boscha musiał 
zapoznać się podczas wędrówki czeladniczej przypi
sanej prawem cechowym. Takie przypuszczenie za
wiera założenie, że przyszły Mistrz Kodeksu Behema 
na wędrówkę tę wyruszył z Krakowa po odbyciu tu 
nauki. Jest to teza dyskusyjna, gdyż u schyłku XV w. 
brak w Krakowie warsztatu iluminatorskiego, w któ
rym czeladnik mógłby osiągnąć poziom Mistrza Ko
deksu Behema. Jest bardziej prawdopodobne, że 
przybył on do Krakowa z dalekich Niderlandów; spra-
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Mistrz Kodeksu Behema
..Warsztat garbarski ' (miniatura w
Kodeksie Behema)

wa ta wymaga dalszych badań. Podniesione analo
gie formalne miniatury z „Wędrowcem” Boscha nie 
wyczerpują związków obu dzieł.
W ostatnich latach sformułowano wiele nowych in
terpretacji rotterdamskiego tonda. Przede wszystkim 
wcześniejsze określenie tematu obrazu jako „Syn 
marnotrawny” zastąpiono tytułem „Wędrowiec”. 
Porównano go także z wędrownym handlarzem dźwi
gającym w koszu, beczce lub innym obłym bagażu 
swój przenośny kramik, często z łyżką zatkniętą w 
czapce i bawiącym się kośćmi do gry, a powtarzają
cym się w grafice niemieckiej XVI w. Postać tę mo
żna pełniej zinterpretować dzięki ilustracji w 
utrechtskim wydaniu Thuys der fortunen z 1531 r. 
i towarzyszącemu jej podpisowi, gdzie wędrowny 
handlarz i gracz został określony jako Alberoyt.
Konrad Renger, który dokonał reidentyfikacji ikono
graficznej postaci przedstawionej przez Boscha, rot- 
terdamskie tondo uznał za najwcześniejszą spośród 
znanych realizacji tego tematu. Można jednak wska
zać wcześniejsze przedstawienia, które mogły stano
wić archetypy późniejszego Alberoyta. Wśród grafik 
XV w. drzeworyt Mistrza Stephana z Lubeki przed
stawia młodzieńca z trefionymi włosami i z prosto- 
padłościenną torbą u pasa, bawiącego się kostkami do 
gry; a w Astrolabium Johannesa Angelia, wydanym w 

Augsburgu w 1488 r., w znaku Ryby pojawia się po
stać Wędrowca z laską i bagażem na plecach.
Polska badaczka sztuki Anna Boczkowska rozwinęła 
interpretację postaci Wędrowca, wykazując że 
„Wędrowiec” z Rotterdamu i na madryckim „Wozie 
z sianem” są autoportretami Boscha, które zestawiła 
z popularnym wówczas wątkiem „człowieka na roz
stajnych drogach”. Odmienną interpretację wysunęli 
badacze z Ameryki Północnej. Wzory Boschowskie- 
go „Wędrowca” wskazali wśród włoskich 
przedstawień „Biedy”, poczynając od fresków w dol
nym kościele Św. Franciszka w Asyżu, a jako źródła 
literackie tych przedstawień wysunęli Satyry Juvena- 
la i Listy moralne Seneki. Postać Boschowska miałaby 
przedstawiać Ubóstwo jako najważniejszą z cnót, bę
dącą symbolem chrześcijańskiej doskonałości, a zara
zem ochronę przed chciwością, której alegorię obra
zuje „Wóz z sianem”.
Mamy więc do dyspozycji dwie przeciwstawne in
terpretacje motywu Boschowskich obrazów. W roz
strzygnięciu tego sporu pomocna okaże się krakow
ska miniatura. Dla uzasadnienia obecności na niej 
karciarza Karol Estreicher wysunął sugestię, że scena 
przedstawia przyjęcie nowego czeladnika do pracy w 
warsztacie: wątek przybycia prezentuje postać przek
raczająca bramę, a epizod z kartami nawiązuje do
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zwyczajów cechów niemieckich poddających wyzwa
lanego czeladnika próbie gry w karty.
Jednak postać tę można także zinterpretować jako 
wędrowca opowiadającego o swych podróżach. Teraz 
nie jest to już gnuśny czeladnik pod okiem mistrza 
zabawiający się kartami, ale wędrowny szuler nama
wiający do hazardowej rozrywki, zaś panorama w tle 
może stanowić wizualizację jego opowieści o dalekich 
krajach. W Kodeksie większość warsztatów została 
ukazana jako zlokalizowane w mieście (jedynie dwa 
warsztaty zostały ukazane poza murami) i mieszczą 
się w ramach realistyczno-fantastycznej konwencji 
jego miniatur. Tak mogły wyglądać rzeczywiste 
fragmenty Krakowa. Miasto widoczne na miniaturze 
„Garbarze” wykracza poza te ramy. Kraków nie jest 
miastem portowym, nie leży nad zatoką morską, po 

której mogą żeglować statki. Tak więc zarówno dy
stans dzielący warsztat garbarski od miasta, jak i jego 
nadmorskie położenie sugerują, że miniaturzysta od
szedł tu od krakowskich realiów. A to uzasadnia od
czytanie widoku w głębi miniatury jako odzwiercie
dlenia opowieści snutej na pierwszym planie.
Powróćmy jeszcze do postaci domniemanego narra
tora. W miniaturach Kodeksu Behema pojawiają się 
egzemplifikacje cechowych zakazów prawnych przez 
ukazanie nagannego postępowania. Karciarz z przed
stawienia „Garbarzy” wpisuje się w tę prawidłowość. 
Kusi majstra do nagannej czynności, bowiem hazard 
był przez przepisy cechowe zakazany. Dla jego zilus
trowania miniaturzysta sięgnął po postać wędrowcy 
— szulera z koszem podróżnym, jaką znał z obrazu 
Boscha. Wyposażył go jednak w karty, gdyż te zyska-



2. Hieronim Bosch, Leczenie 
głupoty" (olej na desce 48 x 35. 
ok. 1490: Madryt, Museo Nacio- 
nal del Prado)
3. Hieronim Bosch, „Wędrowiec 
(olej na desce o średnicy 71,5 
cm, ok. 1500: Rotterdam, Mu
seum Boymans — van Beunin- 
gen)
4 Mistrz Stephan, druk ulotny 
wydany u Mateusza Brandisa w 
Lubece
5. Johannes Angeli. „Astrola- 
bium" (Erhard Ratdolt, Augsburg 
1488), fragment ryciny ze zna
kiem „Ryby"
6. Hieronim Bosch, „Wędrowiec", 
zewnętrzne skrzydła tryptyku 
„Wóz z sianem" (olej na desce, 
część środkowa 135 x 100: skrzy
dła 135 x 45.1485-1490, Madryt. 
Museo Nacional del Prado)

(zdjęcia: Wojciech Mischke)

ły w Polsce już znaczną popularność.
W omawianej miniaturze kryje się jeszcze symbolika 
saturniczna zawarta w motywie nawilżania skór. 
Także sama postać Alberoyta — oszusta związana 
jest z symboliką lunarną; reprezentuje on typ „dzieci 
księżyca”, które oddawały się hazardowi. Kolejny 
symbol lunarny można dostrzec w wyobrażeniu psa: 
średniowieczna medycyna astrologiczna proces tra
wienia podporządkowywała Lunie. Ta zgodność 
symboliczna pozwala podbudować identyfikację do
mniemanego czeladnika z oszustem pozostającym 
pod astralnym wpływem Księżyca.
Co wynika z dokonanej reidentyfikacji postaci w mi
niaturze przedstawiającej „Warsztat garbarski”? Po
jawienie się jej na kartach krakowskiego Kodeksu sta
nowi poświadczenie najdalej na wschód wysunię

tego zasięgu wędrówek Alberoyta, a także stanowi 
kolejny przykład wpływów sztuki niderlandzkiej na 
dekorację Kodeksu Behema. Z kolei fakt połączenia 
przez Mistrza Kodeksu Behema motywów z dwóch 
tond Hieronima Boscha można przyjąć jako kolejną 
przesłankę potwierdzającą wypowiedzianą przed kil
kunastu laty tezę, że niegdyś stanowiły one jeden ze
spół, tworząc zewnętrzną stronę skrzydeł rozproszo
nego (a może nawet zaginionego) tryptyku Boscha. 
Mistrz Kodeksu Behema poznał to dzieło jeszcze w 
pierwotnym stanie i w swej miniaturze połączył w 
jedno motywy dwóch kwater owych zdekompono- 
wanych skrzydeł. Wojciech Mischke
Artykuł stanowi skrót referatu Czy niderlandzki szuler dotarł do 
XVI-wiecznego Krakowa? przygotowanego na XLI Sesję Na
ukową Stowarzyszenia Historyków Sztuki w grudniu 1992 r.
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Tadeusz S. Jaroszewski

Palladio i Polska

Fasady 
kościelne

Upowszechnianie Palladia
Wzorce palladiańskie, o których wspominałem na 
samym początku poprzedniego odcinka, nie zostały wy
brane przypadkowo. Są to obiekty (lub pomysły) in
spirujące wyobraźnię twórczą kilku pokoleń architek
tów europejskich, chyba równie ważne dla XVIII w., 
jak Panteon rzymski czy świątynia Westy w Ti
voli. Wzorce te zostały rozpowszechnione przez 
osiemnastowieczne edycje traktatu Palladia oraz 
przez liczne wydawnictwa ilustrowane dotyczące je
go twórczości, z których wiele znajdowało się w pol
skich księgozbiorach. Opierając się na zachowanych 
inwentarzach trzech polskich bibliotek, możemy 
stwierdzić z całą pewnością, że np. król Stanisław 
August Poniatowski posiadał drugie wydanie Le 
Fabbriche e i Disegni di Andrea Palladio (Budowle i 
rysunki Andrea Palladio) opracowane przez Ottavia 
Bertotti-Scamozziego (Vicenza 1786). Książę Mi
chał Hieronim Radziwiłł, ostatni wojewoda wileński, 
miał Architecture de Palladio, wydaną po francusku w 
Hadze w 1726 r. przez Giacomo Leoniego. Najwięcej 
jednakże publikacji związanych z Palladiem posiadał 
Stanisław Kostka Potocki, entuzjasta wielkiego ar
chitekta z Vicenzy. W jego zasobnym księgozbiorze 
obok pierwszego i drugiego wydania Le Fabbriche e i 
Disegni di Andrea Palladio O. Bertotti-Scamozziego 
(I wyd. 1776—1783), znajdowała się angielska i fran
cuska wersja edycji Leoniego oraz dziewięciotomowa 
Architettura di Andrea Palladio z tekstem włoskim i 
francuskim, opracowana przez znanego architekta 
Francesca Muttoniego i wydana w Vicenzy w latach 
1740—1760. Wydawnictwa te kupowano niejednok
rotnie w czasie podróży do Włoch; „... je vous appor- 
te aussi une superbe edition de Palladio” (przywiozę ci 
także wspaniałe wydanie Palladia) — donosi mężowi 
Izabela z Lubomirskich Ignacowa Potocka, przeby
wająca w 1779 r. wraz z siostrą, szwagrem i ks. Grze
gorzem Piramowiczem w Italii. Znany architekt Jan 
Chrystian Kamsetzer prosił w 1793 r. przebywają
cego we Włoszech architekta Fryderyka Alberta 
Lessla, aby postarał mu się o stare wydania traktatów 
Serlia, Palladia i Scamozziego. Inny znany architekt, 
Chrystian Piotr Aigner, miał w swej bibliotece ksią
żeczkę II forestiere istruito (Cudzoziemiec wykształco
ny) autorstwa wspomnianego wyżej Ottavia Ber
totti-Scamozziego, wydaną w 1761 r. i będącą czymś 
w rodzaju przewodnika po osobliwościach artysty
cznych Vicenzy.
Nie wymieniliśmy z pewnością wszystkich egzempla
rzy wydawnictw dotyczących Palladia, jakie znajdo
wały się w Polsce w drugiej połowie XVIII stulecia; 
było ich z pewnością znacznie więcej. Do popular
ności koncepcji Palladia wśród twórców i odbiorców 
przyczyniły się zresztą nie tylko osiemnastowieczne 
publikacje dotyczące jego twórczości, lecz również 
(jak postaramy się dalej wykazać) angielskie wydaw
nictwa albumowe, coraz częściej przenikające do pol
skich księgozbiorów. Wśród nich na pierwsze miejs
ce wysuwa się trzytomowy album Vitruvius Britanni- 
cus (1715—1725) Colena Campbella (miał go w swej 
bibliotece król Stanisław August, książę Michał Hie
ronim Radziwiłł i Stanisław Kostka Potocki) oraz al-

6



2 I—--------

1.2. Fasady weneckich kościołów według Bertotti-Scamozziego: San Giorgio 
Maggiore (1) i II Redentore (2)
3.4 Fasada Duomo w Castelfranco Veneto (3) i fasada Duomo w Villafranca di 
Verona (4)

bum A Book of Architecture Jamesa Gibbsa, wydany 
w Londynie w 1728 r. i ponownie w 1739 r. W obu 
tych wydawnictwach znajdują się projekty angiel
skich architektów odwołujące się bezpośrednio do 
dzieł wielkiego mistrza z Vicenzy.
Bardzo niewielu Polaków doby Oświecenia znało z

autopsji budowle Palladia w Vicenzy i okolicach; 
najłatwiej dostępne były kościoły w Wenecji, znajdu
jącej się na trasie podróży każdego przybysza z pół
nocy. W obecnym stanie badań wiemy na pewno, że 
Vicenzę odwiedził w 1780 r. Jan Chrystian Kamset- 
zer, pisaliśmy już, że w 1785 r. byli w tym mieście 
księżna marszałkowa Izabela Lubomirska, Stanisław 
Kostka Potocki i książę Stanisław Poniatowski, bra
tanek króla Stanisława Augusta. Czy Vicenzę i jej 
najbliższe okolice pełne palladiańskich willi zwiedzili 
inni architekci i koneserzy architektury podróżujący 
w drugiej połowie XVIII w. po Włoszech — nie 
wiemy na pewno, możemy tylko przypuszczać.
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5 Fasada kościoła San Filippo Neri w Vicenzy

6 Szkic fasady kościoła „w guście" San Giorgio 
Maggiore w Wenecji, wykonany przez Stanisława 
Kostkę Potockiego w 1 779 r

7 Szkic fasady kościoła w guście" II Redentore w 
Wenecji, wykonany przez Stanisława Kostkę Potoc
kiego w 1779 r
8 Fasada kościoła Św Anny (bernardynów) w War
szawie
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Twierdzenie, że twórczość Palladia znana była w 
Polsce przede wszystkim na podstawie wydawnictw, 
nie będzie chyba zbytnią przesadą.

Oddziaływanie fasad

Oddziaływanie schematu kompozycyjnego fasad we
neckich kościołów Palladia stwierdzimy właściwie 
tylko w jednym polskim obiekcie sakralnym, miano
wicie w fasadzie kościoła bernardynów (Św. Anny) w 
Warszawie, wzniesionej w latach 1786—1788 według 
projektu Chrystiana Piotra Aignera i Stanisława 
Kostki Potockiego. Mimo że zakres tego oddziały
wania nie jest na polskim gruncie rozległy, zasługuje 
na baczną uwagę. Dwuporządkowy schemat kompo
zycyjny fasad weneckich, polegający na wzajemnym 
przenikaniu się dwóch fasad świątyń antycznych, ni
skiej i szerokiej oraz wysokiej i wąskiej przecinającej 
poprzednią, stanowił jedno z największych osiągnięć 
myśli architektonicznej XVI w. Palladio zastosował 
go najpierw w fasadzie weneckiego kościoła San 
Francesco della Vigna, dobudowanej po 1562 r. do 
starszego korpusu, później w fasadzie kościoła II 
Redentore (wzniesionego w latach 1576—1592), 
wreszcie w fasadzie kościoła San Giorgio Maggiore, 
zrealizowanej dopiero w latach 1607—1611. Schemat 
ten szybko znalazł oddźwięk w Wenecji, a później na 
terenie „terraferma” (tu: na lądzie stałym) i zachował 
swą atrakcyjność aż po wiek XIX.
Interesujące, że naśladowano przede wszystkim fa
sadę San Giorgio Maggiore, podczas gdy fasady koś
ciołów II Redentore i San Francesco della Vigna cie
szyły się mniejszym uznaniem. Omawiany schemat 
zastosował około 1590 r. Vincenzo Scamozzi w jednej 
z wersji projektu fasady kościoła San Nicoló da To
lentino w Wenecji (zanim jeszcze rozpoczęto fasadę 
San Giorgio Maggiore!); w latach 1594—1596 wybu
dowano fasadę kościoła San Pietro in Castello wed
ług rysunku Francesca Smeraldiego, sprzed 1636 r. 
pochodzi projekt kościoła San Nicoló del Lido, 
wreszcie w latach 1734 do około 1737 ukończono fa
sadę kościoła San Vitale według projektu architekta 
Andrea Tirali. Poza Wenecją schemat kompozycyjny 
Palladia podchwycił Francesco Maria Preti projektu
jąc Duomo w Castelfranco Veneto (1720—1730), da
lej Camillo Morigia, autor fasady Duomo w Urbino 
(po 1789), wreszcie znakomity architekt Giuseppe 
Valadier zastosował go dwukrotnie: w fasadzie koś
cioła S. S. Pietro, Paolo e Donato w Mont’Olmo 
(przed 1796) oraz w kościele San Rocco w Rzymie 
(1834). Dowodem nie słabnącego powodzenia oma
wianego schematu na terenie Veneto jest fakt zasto
sowania go przez Antonia Piovene w fasadzie kościo
ła San Filippo Neri w Vicenzy (1824), zrealizowanej 
notabene według wcześniejszego projektu Ottone 
Calderariego i uważanej za neoklasyczną wersję fasa
dy San Francesco della Vigna. Kościół II Redentore 
doczekał się natomiast naśladownictwa w postaci 

Duomo w Villafranca di Verona, budowanego w la
tach 1769—1882. Przytoczona tu lista na pewno nie 
jest kompletna. Wymienione wyżej fasady są na ogół 
wiernym naśladownictwem koncepcji Palladia.
Problem żywotności omawianego schematu do
strzegł Stanisław Kostka Potocki w czasie swoich 
podróży włoskich i sam uległ pokusie zaprojektowa
nia kościoła „w guście” San Giorgio Maggiore lub II 
Redentore. Dowodem tego są dwa szkice w jego no
tatniku — szkicowniku pochodzącym z pobytu we 
Włoszech w 1779 r., przedstawiające fasady ściśle 
nawiązujące do dwóch wspomnianych wyżej wenec
kich kościołów. Gdyby jeden z tych pomysłów zrea
lizowano, otrzymalibyśmy jeszcze jedną replikę pal- 
ladiańskiego schematu fasady kościelnej.
Możliwość realizacji fasady kościelnej „w guście Pal
ladia” skonkretyzowała się w 1786 r., kiedy Potocki 
wraz z Aignerem przystąpili do przebudowy frontu 
kościoła bernardynów. Fasady tej nie sposób jednak 
postawić w rzędzie naśladownictw lub uproszczeń 
trzech weneckich fasad Palladia. Stanowi ona nieza
wodnie kompozycję oryginalną, choć również inspi
rowaną przez weneckie pierwowzory.
Zestawienie fasady warszawskiej z weneckimi fasa
dami Palladia nasuwa kilka interesujących proble
mów. Nie nawiązuje ona wyraźnie do żadnej z nich, 
choć według opinii samego Stanisława Kostki Potoc
kiego inspirowana była przez fasadę San Giorgio 
Maggiore. Aigner i Potocki kierowali się przy jej pro
jektowaniu zupełnie innymi założeniami. Fasady 
weneckie kryją kościoły o układzie bazylikowym, na
tomiast fasada warszawska została dobudowana do 
kościoła jednonawowego, dużo od-niej starszego. Fa
sada Św. Anny ma zatem tę samą wysokość we 
wszystkich przęsłach, odbiegając tym samym zna
cznie od schematu kompozycyjnego fasad wenec
kich. Trudna i skomplikowana, manierystyczna kon
cepcja Palladia, stosująca wielki i mały porządek archi
tektoniczny, została przez polskich architektów 
twórczo „poprawiona” w duchu klasycystycznym. 
Odrzucili oni mały porządek i zastosowali tylko wiel
ki, jeśli nie liczyć nikłych kolumienek portalowych. 
Nowo ukształtowana fasada łączy w sobie przenika
jące się elementy rzymskiego łuku triumfalnego i 
frontu antycznej świątyni (podobnie jak jej palla- 
diańskie pierwowzory), ale stylowo należy całkowicie 
do XVIII w.
Do schematu kompozycyjnego weneckich fasad Pal
ladia nawiązano również w XIX w. W tym duchu 
zaprojektowano fasadę kościoła w Horochowie (ukoń
czonego w 1807 r.). Na wyraźne życzenie fundatora, 
Jana Stroynowskiego, miała to być kopia kościoła 
San Vitale w Wenecji. Znacznie później palladiań- 
skim schematem posłużył się Henryk Marconi, do 
czego jeszcze powrócimy.

Tadeusz S. Jaroszewski
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P
atrycjat gdański, dla podkreślenia swojej 
pozycji społecznej, nawiązywał do wzo
rów życia rycerskiego, których uosobie
niem był król Artur i rycerze okrągłego 
stołu. Wyrazem aspiracji do dorównania 

stanowi rycerskiemu była chęć posiadania majątku 
ziemskiego poza miastem i posługiwanie się herbem. 
Bogate kupiectwo, reprezentowane przez elity mie
szczaństwa, zawiązywało własne, określone ścisłymi 
prawami wspólnoty, które jako tzw. bractwa miały w 
Dworze Artusa swoje wyznaczone miejsce, zwane 
ławą. Najstarsze i najbardziej ekskluzywne, skupiają
ce z kolei wyłącznie przedstawicieli patrycjatu, było 
Bractwo Św. Jerzego, które opuściło swą siedzibę już 
w 1497 r. Oprócz niego w gdańskim Dworze Artusa 
gospodarowało jeszcze sześć innych bractw: Św. 
Rajnolda, Trzech Króli, Malborskie, Św. Krzyszto
fa, Holenderskie i Żeglarzy.
Najstarsza, poświadczona źródłowo budowla jako 
siedziba Bractwa Św. Jerzego ukończona była w 1350 r. 
Zniszczona przez dwukrotne pożary została odbu
dowana i poszerzona o jedną parcelę od wschodu w 
1481 r. Ta bryła budynku zachowała się do dnia dzi
siejszego. Elewacja tylna (północna), zniszczona dot
kliwie w 1945 r., zrewaloryzowana została według 
wyglądu gotyckiego z XV w. (zrekonstruowany 
szczyt). Elewacja frontowa (południowa) zniszczona 
tylko częściowo w czasie wojny zachowała formę w 
stylu manieryzmu niderlandzkiego, nadaną jej w la
tach 1616—1617 przez Abrahama van den Błocka. 
W latach pięćdziesiątych uzupełniono fragment balus
trady, okna i położono nowy tynk. Na szczycie no
wego dachu umieszczono w 1963 r. zrekonstruowaną 
figurę Fortuny.

Alina Szpakiewicz

Dwór 
Artusa

Dwór Artusa w Gdańsku, podobnie jak 
Dwory w Toruniu, Elblągu, Braniewie, 

Królewcu, Rydze i Stralsundzie 
(nie istniejące już), był miejscem spotkań 

towarzyskich patrycjatu miejskiego 
i bogatego kupiectwa. Tradycja ich 

budowania przeniknęła z Anglii 
i od początku XIV w. objęła miasta 

położone w basenie Morza Bałtyckiego. 1 Fasada Dworu Artusa w Gdańsku



2,3. Widoki późnogotyckiego wnętrza: 
na obrazie Domenico Quaglio z 1855 r. 
(2) i obecnie (3)
4. Bogato polichromowana rama i tab
lica inskrypcyjna z zaginionego obrazu 
„Chrystus” Martina Schonincka z lat 
1536-1540
5. Kafel z wizerunkiem Anny Jagiellonki 
z warsztatu Georga Stelzenera z lat 
1545—1546
6. Jeden z półkolistych obrazów wień
czących boazerię — „Bóg Ojciec z 
aniołami" Wawrzyńca Lauensteina z 
1534 r.
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(zdjęcia: Karol Nowaliński)

Wnętrze Dworu Artusa w końcu XV w. otrzymało 
formę późnogotycką — jednolitą przestrzennie, nie 
akcentowaną podziałem na przęsła, typową dla tego 
czasu i terenu. Cztery smukłe filary o tzw. palmo
wym układzie wiązek żebrowych utworzyły deko
racyjne sklepienie gwiaździste. Ten kształt architek
toniczny zachował się zasadniczo do dnia dzisiejsze
go. Po zniszczeniach wojennych zrujnowane częściowo 
sklepienie, przepalone filary i bazy wymieniono na 
nowe. Zachowane piwnice z XIV w. mają przysadzi
ste sklepienie, bardzo zbliżone do podobnych rozwią
zań w podziemiach Wielkiego Refektarza na Zamku 
Średnim w Malborku.
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Wyposażenie wnętrza przypada głównie na XVI i 
XVII w. — a więc okres zwany złotym wiekiem 
Gdańska; ma ono dość różnorodny i urozmaicony 
charakter, pełen przepychu form i barw. Poszczegól
ne bractwa urządzały wprawdzie swoje miejsca wed
ług własnych możliwości finansowych, gustu i sma
ku, często jednak powierzały ich dekorację najwybit
niejszym artystom działającym w Gdańsku. Być mo
że dzięki temu wnętrze utrzymało przez wieki daw
ny, harmonijny układ, na który składa się biegnąca 
wzdłuż ścian boazeria o rytmicznych podziałach ma
lowanego fryzu, zwieńczona półkolistymi obrazami, 
umieszczonymi na jej gzymsie. Stan zachowania 
obiektów wyposażenia Dworu Artusa po wojnie ok
reślić można orientacyjnie na 80%. Spośród dzieł ma
larskich zaginęła część obrazów fryzowych, co stwa
rza pewne trudności aranżacyjne. Stanowiły one naj
częściej cykle tematyczne jednego autorstwa, utrzy
mane w jednolitej formie wyrazu artystycznego. Dla 
przykładu: zaginięcie dwóch części bocznych cyklu 
obrazowego „Pochód triumfalny Kazimierza Jagiel
lończyka po zdobyciu Malborka w 1460 roku” (Lu
cas Evert, 1585) pozbawiło go sceny obrazującej czo
ło pochodu (starcy witający pochód) i jego koniec — 
z epizodem potyczki (ściana wschodnia, Lawa Bract
wa Malborskiego i Żeglarzy). Podobna sytuacja wyt
worzyła się wskutek braku dwóch skrajnych obrazów 
pędzla Louisa de Sy z 1856 r., z cyklu ukazującego 
sceny przejścia Żydów przez Morze Czerwone (ścia
na zachodnia, Ława Bractwa Św. Krzysztofa), a brak 
czterech z pięciu kwater fryzowych tematycznie 
związanych z sądem, przypisywanych Antonowi 
Moellerowi (1588), zubożył w znacznym stopniu de
korację Ławy Sądowej w części południowej ściany 
zachodniej.
Stosunkowo lepiej przedstawia się stan zachowania 
obrazów wieńczących boazerię ścian: wschodniej i 
zachodniej. Tworzą one swoisty rytm półkolistych 
form różnej wielkości, prezentując różnorodną tema
tykę, podporządkowaną jednak określonemu pro
gramowi dydaktyczno-moralizatorskiemu.
Dużą stratę stanowi zaginięcie dwóch dużej klasy 
dzieł Martina Schonincka (około 1536 r.) — „Chry
stus” i „Madonna” — ze ściany wschodniej, zwła
szcza że zachowały się do nich (częściowo zrekons
truowane) bogato polichromowane ramy snycerskie, 
które powrócą na swoje miejsce. Brak też dwóch naj
starszych w Dworze Artusa obrazów deskowych z 
około 1500 r. — „Okrętu Kościoła” i „Oblężenia 
Malborka”, które tworzyły w Ławie Bractwa Mal
borskiego parę o tym samym, prostokątnym formacie 
(w tej części ściany zachodniej zachowała się tylko 
stojąca pośrodku figura Madonny z Dzieciątkiem). 
Największe problemy adaptacyjne, dość kontrower
syjne zarówno od strony historycznej, jak i artysty

czno-konserwatorskiej, stworzyło jednak zaginięcie 
monumentalnych płócien wypełniających niegdyś 
arkadowe wnęki przyścienne, wśród nich „Sądu 
Ostatecznego” A. Moellera (1602) i „Orfeusza wśród 
zwierząt” Jana Vredemana de Vries (1595). W 
dwóch arkadach ściany zachodniej zachowały się ma
lowidła ścienne (obecnie po konserwacji).1 
Szczęśliwie ocalała większość rzeźb wolno stojących, 
usytuowanych na gzymsie boazerii. Obiekty te pod
dawane były w różnych okresach rozmaitym pracom 
renowacyjnym, polegającym — jak wiadomo — naj
częściej na pokrywaniu nową warstwą polichromii. 
Wykonane w ostatnich latach prace konserwatorskie 
pozwoliły przywrócić tym zabytkom ich dawny wyg
ląd. W wyniku badań grupa rzeźbiarska Św. Jerzy 
Hansa Brandta (około 1485) otrzymała prawdopo
dobny, oryginalny układ: rycerz walczący ze smo
kiem po złamaniu kopii dobył miecza, a uwolniona 
księżniczka ujęła swą udrapowaną suknię w dzięk
czynnym geście, charakterystycznym dla schyłku 
epoki gotyku2. Ów jeden z najstarszych, obok figury 
św. Jakuba, zabytków rzeźby późnogotyckiej w 
Dworze Artusa odzyskał ponadto oryginalną warstwę 
polichromii, o znacznie żywszej kolorystyce.
Wśród przedmiotów rzemiosła artystycznego zacho
wało się pięć modeli okrętów (liczba ich zmieniała się 
w różnych epokach) oraz dwie prawie kompletne 
zbroje turniejowe z końca XV w., zdobiące niegdyś 
Ławę szacownego Bractwa Św. Rajnolda, z których 
jedna znajduje się w Państwowych Zbiorach Sztuki 
na Wawelu3, a druga przechowywana dotychczas w 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, znalazła się 
już w zbiorach Muzeum Historii Miasta Gdańska. 
Unikatowym przedsięwzięciem konserwatorskim jest 
odbudowa pieca ceramicznego (warsztat Georga 
Stelzenera, 1545—1546). Zagadnienia historyczne i 
ikonograficzne dotyczące tego obiektu publikowała 
już kilkakrotnie mgr Elżbieta Kilarska, która przygo
towuje też jego monografię4. Ograniczę się więc wy
łącznie do informacji o stanie zachowania i zabiegach 
konserwatorskich.
Jak wiadomo, piec składał się z około 500 kafli. Dzię
ki dokonanej w 1943 r. częściowej rozbiórce ocalało 
ich około 300 sztuk. W stosunku do brakujących 
przyjęto zasadę, że wszystkie oryginalne, możliwe do 
rozpoznania fragmenty po scaleniu i uzupełnieniu 
powrócą na swe pierwotne miejsce. Tę żmudną pracę 
na podstawie badań technologicznych czerepu, glazu
ry i resztek polichromii na kamiennych elementach 
cokołu, wykonał ośmioosobowy zespół konserwato
rów — absolwentów UMK w Toruniu. Wykonano 
też badania architektoniczne cokołu i ścian wokół 
pieca. Niezbędną, całkowitą rekonstrukcję części kaf
li wykonał artysta ceramik prof. Henryk Lula. Dzięki 
tym zabiegom można będzie przywrócić piecowi taki 



kształt, jaki zachował on do 1943 r. Projekt montażu 
kafli przewiduje wykonanie stelażu metalowego dają
cego możliwość osadzenia każdego kafla metodą „su
chą”, z wyeliminowaniem wzajemnych obciążeń. 
Konstrukcja taka zapewni też możliwość wejścia do 
wnętrza pieca i obserwację stanu zachowania kafli 
od strony odwrocia, polepszy się również cyrkulacja 
powietrza.
Podczas prowadzenia wspomnianych już badań ar
chitektonicznych, w 1985 r. odsłonięto dwie zabyt
kowe płyty żeliwne wzmacniające cokół. Stwierdzo
no, że należały najprawdopodobniej do drugiego pieca 
z Dworu Artusa, a tu zostały użyte wtórnie. Obie 
płyty odlane zostały najpewniej w miejscowym 
warsztacie, według form Philipa Soldana, czynnego 
w Hesji w latach 1540—1569, i przedstawiają: 
„Stworzenie Ewy” i „Narodziny Chrystusa” — w 
części środkowej, oraz: Izajasza, Dawida, Marię z 
Dzieciątkiem, Chrystusa i Mojżesza — w części dol
nej.
W chwili obecnej wnętrze sali Dworu przygotowane 
jest w zasadzie do montażu zachowanego wyposaże
nia. Stan ten poprzedziły liczne, wszak nie odosob
nione w obiektach zabytkowych problemy budowla- 
no-konserwatorskie związane między innymi z zain
stalowaniem ogrzewania akumulacyjnego pod po
sadzką. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych 
badań tynków i pobiał zdecydowano się na ponowne 
pokrycie pobiałą żeber sklepiennych, odkrytych 
zresztą ze względów konserwatorskich w latach 
1932—1934 i zrekonstruowanych w tej konwencji po 
wojnie. W wyniku tej decyzji pobielone w całości 
sklepienie gwiaździste pełni znów właściwą mu funk
cję dekoracyjną, co z kolei przywróciło temu wnętrzu 

najbliższe późnemu gotykowi „poczucie jednolitej 
przestrzeni”.
Wobec wspomnianego już braku arkadowych obra
zów, w celu „przytłumienia” jasnych przestrzeni ar
kadowych przyścienne wnęki pokryto bielą z do
mieszką jasnego ugru.
Program konserwatorski dotyczący zabytków ru
chomych był dość ściśle określony, podyktowany 
chęcią przywrócenia wnętrzu możliwie pełnej auten
tyczności. Zakres rekonstrukcji ograniczał się więc 
raczej do uzupełniania rażących ubytków, np. braku
jących części ram snycerskich, oraz scalenia jej poli
chromii. Wszystkie zabiegi konserwatorskie poprze
dzone były zawsze wnikliwymi badaniami, mającymi 
na celu przywrócenie ocalałym przedmiotom ich 
pierwotnego wyglądu. Gdański Dwór Artusa — w 
zasadzie jedyny zachowany tego typu obiekt w base
nie Morza Bałtyckiego — ma więc szanse stać się 
również jedynym w tym mieście, w znacznym stop
niu autentycznym wnętrzem o charakterze świeckim.

Alina Szpakiewicz
Przypisy

1. We wrześniu 1992 r. zorganizowana została w Muzeum Histo
rii Miasta Gdańska wystawa zatytułowana „Europejskie Dzie
dzictwo Rozproszone”, ukazująca rozmiary strat wojennych 
między innymi w Dworze Artusa; informator tej wystawy ukazał 
się drukiem wkrótce po jej otwarciu.
2. W 1593 r. ufundowano chór muzyczny z galerią, który za
montowano pośrodku ściany północnej. Usytuowana pomiędzy 
piecem ceramicznym a nowym chórem rzeźba św. Jerzego 
(sprzed około 100 lat) została obcięta w partii jej obudowy balda
chimowej i być może wówczas prawą rękę księżniczki „wysunię
to” do przodu. Obecnie powrót do dawnego układu utrudnia 
usytuowanie rzeźby w tym samym miejscu.
3. Publikowana przez Z. Fuińskiego w Studiach do dziejów Wa
welu, 1991, s. 423—437.
4. Zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 3 z 1984 r.; opracowanie 
monograficzne ukaże się w czasopiśmie „Keramos”.

Spotkanie z książką

Serce Polski
Taki tytuł nosi książka Marii 
Borowiejskiej Birkenmajero- 
wej ukazująca znaczenie Kra
kowa w tworzeniu zrębów pol
skiej kultury (podtytuł książki: 
Zabytki i świadomość narodo
wa, wydawca: Ars Nova — 
Zjednoczeni Wydawcy nakła
dem Stowarzyszenia Konser
watorów Zabytków i Komite
tu Badań Naukowych PAN, 
objęt. 144 str., w tym 26 
ilustr.).
Z kart tego arcyciekawego ese
ju publicystyczno-naukowego 
poznajemy postacie wielkich 
Polaków, wybitnych działaczy 
w kraju i na obczyźnie w dobie 
epoki rozbiorów i walki o 

prawdziwą niepodległość naro
du, walki o przywrócenie 
niezawisłego państwa. Doko
nywali oni rozrachunku z 
przeszłością na płaszczyźnie fi
lozoficznej i moralnej, estety
cznej i artystycznej. W epic
kich narracjach, ocenach i 
przedstawianiu sięgającego po
łowy XVIII w. ruchu bada
wczego, mającego na celu 
dźwignięcie z ruin wielu wa
żnych dzieł architektury Kra
kowa, zabudowy Wawelu, 
murów Floriańskich i Barba
kanu, kościołów Św. Trójcy i 
Św. Franciszka. Autorka z 
wielką erudycją i starannością 
przybliża nam wiele nie zna

nych dotychczas faktów, nowe 
źródła i szerokie miscellanea 
do dziejów Krakowa i rozwoju 
idei jego konserwacji. Konte
stując wątpliwe dotychczaso
we poczynania w tym zakresie 
niejako zaprasza do podjęcia 
szerokiej dyskusji na temat 
współczesnych zasad ochrony 
i kierunków konserwacji. 
Wskazuje zależności istniejące 
pomiędzy zabytkami kultury a 
świadomością narodu. Źródła 
obyczajowych i moralnych 
przekonań w rozwoju kultury 
upatruje w działalności wybit
nych patriotów, krzewicieli 
polskości i autorytetów, takich 
jak biskup krakowski i prymas 
Królestwa Polskiego Jan Pa
weł Woronicz. Od nowa uka
zuje postać emigracyjnego 
publicysty i działacza Leonar
da Chodźki, krzewiciela wie
dzy o pięknie ziemi polskiej, 

dziel architektury, tradycji i 
krajobrazu polskiego. Szeroko 
omawia osiągnięcia i wpływy 
prac filozoficznych Józefa 
Kremera na rozwój zaintere
sowań przeszłością i na zada
nia opieki nad zabytkami kul
tury oraz kształtowanie się 
polskiej szkoły konserwator
skiej w Krakowie, zainicjowa
nej pracami Karola Romana 
Kremera, ówczesnego archi- 
tekta-konserwatora.
Dzięki książce Marii Boro
wiejskiej Birkenmajerowej ma
my możność zgłębić i utrwalić 
w swej pamięci losy tych ist
niejących i tych dawno zapo
mnianych pomników prze
szłości, a także podejmować 
asocjacje o potrzebie ich 
ochrony, co więcej, snuć myśli 
o nowym kształcie i obliczu 
Polski.

Maciej Pawlicki
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TREŚĆ KSIĄŻKI:
Lokalizacjadworów. 
Dwory obronne.
"Królkanaukabudownicza..."
Zmierzch obronności dworu. 
Dwory alkierzowe.
Długotrwałe wpływy baroku.
Klasycyzm - "typowo polski dworek szlachecki". 
Wnętrze i atmosfera dworu.
Otoczenie dworu.
Co było później, czyli koniec XIX wieku. 
Sławni Polacy i ich dwory.

Książka zawiera 130 czarno-białych 
ilustracji: fotografii i rysunków dworów.

Zamówienia można składać pod adresem:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńska 1A 
tel. 52-50-71,52-34-32

Maciej Rydel

JAM DWÓR POLSKI

Ajrody

W dawnych wiekach Brody 
słynęły z trudnego do zdo
bycia zamku Koniecpol
skich oraz jako niepisana 
stolica galicyjskich Żydów. 
W Polsce międzywojennej 
było to miasto powiatowe w 
województwie tarnopolskim 
i liczyło około 17 tys. 
mieszkańców, z czego bli
sko połowę stanowili właś
nie Żydzi.
W 1441 r. Kazimierz Ja
giellończyk darował Brody 
Janowi Sienińskiemu her
bu Dębno. Miasto, którego 
rozwój zapewniły liczne 
przywileje królewskie, zało
żył Stanisław Żółkiewski, 
wojewoda bełzki (zm. 

1588). Następnie Brody by
ły kolejno własnością: Ko
niecpolskich, Sobieskich, 
Potockich i Młodeckich. Ci 
ostatni nabyli je nie od po
przedników, ale na licyta
cji, do której doprowadziły 
kosztowne pasje kolekcjo
nerskie Potockich.
Najtrwalej w dziejach mia
sta zapisali się Koniecpols- 
cy i Potoccy. Stanisław 
Koniecpolski, hetman wiel
ki koronny, ogromnym na
kładem kosztów i pracy 
wzniósł w latach 1630 
—1635 potężny zamek-wa- 
rownię, wzorowaną na ba
stionowych budowlach ho
lenderskich i włoskich. 
Pracami kierował architekt 
wenecki w służbie królew
skiej Andrea dell’Acqua, 
przy współudziale Guil- 
laume’a le Vesseur de 

Beauplana, propagatora 
fortalicji typu holender
skiego. Powstała twierdza 
na planie ośmioboku o po
wierzchni 8 tys. m2. Ko- 
niecpolscy założyli też w 
Brodach manufaktury jed- 
wabniczą i wełnianą wed
ług wzorów włoskich i per
skich, w których wyrabiano 
strzyżone dywany, pasy i 
kobierce; istniała też tu 
manufaktura płótna.
Walory obronne i doskona
łe wykonanie twierdzy robi
ły wrażenie nawet na cu
dzoziemcach. Dzięki potę
żnym fortyfikacjom i poło
żeniu na bagnistym terenie, 
twierdza brodzka oparła się 
Chmielnickiemu w 1648 r., 
omijały ją zagony tatarskie i 
tureckie. W 1646 r. gościł tu 
Władysław IV, w 1651 r. 
Jan Kazimierz, a później 

wielokrotnie Jan III. Do
piero w pierwszej połowie 
XVIII w. zamek zdobyli 
Rosjanie, a później Sasi. 
Kiedy już stracił znaczenie 
strategiczne, Stanisław Po
tocki zdecydował się 
przekształcić zamek w no
woczesną wielkopańską re
zydencję. Wybudował nowy 
pałac, w którym w 1755 r. 
odbyło się wystawne we
sele jego córki Teofili z 
Fryderykiem Moszyńskim, 
stolnikiem koronnym.
O zamku w Brodach pisali 
odwiedzający go pisarze: 
Julian Ursyn Niemcewicz 
oraz Józef Korzeniowski 
(1797—1863), autor m.in. 
Kollokacji, który urodził się 
i spędził dzieciństwo w tym 
mieście. Jeszcze przedtem 
władze austriackie nakazały 
Wincentemu Potockiemu
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rozebrać bastiony od strony 
miasta wraz z kurtyną i ka
zamatami, bramą wjazdową 
oraz wieże. Pozostałe ka
zamaty, część wałów i ob
warowań przetrwały obie 
wojny światowe. Ocalał też 
pałac Potockich w stylu 
skromnego rokoka, odnowio
ny i wyposażony w anty
czne meble. W 1915 r. żoł
nierze rosyjscy zdewastowali 
pałac, a w 1920 r. spalili go 
bolszewicy z konnej armii 

Budionnego. Odbudowany 
i doprowadzony do stanu 
poprzedniego przez ostat
nią właścicielkę, Jadwigę z 
Młodeckich Gorayską, utra
cił zabytkowe wnętrza po 
1939 r.
Pałac jest obecnie niedo-

1 Zamkowe kazamaty z XVII w.
2 3. 4 Zabudowa Brodów z XIX—XX w
5 Fragment żydowskiego cmentarza 
(zdjęcia z 1992 r. — Siergiej Tarasów)
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W dolinie 
cienia

stępny, bowiem zajmują go 
jakieś instytucje wojskowe. 
Po długich prośbach wpu
szczono mnie jednak na 
dziedziniec, bez prawa ro
bienia zdjęć. Zorientowa
łem się, że jest bardzo 
przebudowany i niewiele 
zachowało się z dawnych 
czasów. Pewne wrażenie 
robią ocalałe obwarowania i 
kazamaty.
Brody bardzo ucierpiały w 
czasie obu wojen świato
wych i miejsce starej zabu
dowy w centrum miasta za
jęły nowe bloki. W daw
nym kościele parafialnym z 
1596 r., zamkniętym już w 
1945 r., do niedawna mieś
ciła się hala sportowa. Po
dobno obecnie jest już 
zwrócony wiernym. Czyn
nego kościoła nie było więc 
w Brodach przez prawie 50 
lat, a miejscowi Polacy jeź
dzili na msze do Złoczowa i 
Krzemieńca. Z dawnego 
parku miejskiego tuż po 
wojnie zniknął pomnik Ko
rzeniowskiego dłuta Anto
niego Popiela. Dom ro
dzinny pisarza na przed
mieściu Stare Brody też już 
nie istnieje. Tak przynaj
mniej powiedział mi ku
stosz miejscowego muzeum 
krajoznawczego, mieszczą
cego się w starym domu 
przy jednym z placów mia
sta. W czasie mojego poby
tu w mieście stały inne po
mniki: feldmarszałka Ku- 
tuzowa oraz Budionnego, 
który w 1920 r. był pod 
Brodami ze swoją „kon- 
-armią”, pozostawiając 
wśród mieszkańców, tak
że Ukraińców, straszne 
wspomnienia.
W pobliżu wałów zachowa
ły się dwie cerkwie baro
kowe. Ocalały, ale tylko 
gołe mury sławnej ongiś 

synagogi. Dotarłem do od
ległego o trzy kilometry 
starego cmentarza żydow
skiego, największego, jaki 
widziałem na Kresach. Jest 
to cały las macew ciasno 
stojących obok siebie, nie
kiedy misternie rzeźbio
nych. Przeważa motyw 
lwów i orłów wśród girland 
kwiatów. Brody były jed
nym z głównych ośrodków 
kultury żydowskiej w daw
nej Polsce. Wielokrotnie w 
czasie wędrówek po Kre
sach znajdowałem cudem 
ocalałe i nieźle zachowane 
stare cmentarze żydowskie 
(np. w Starokonstantyno- 
wie, Korcu i Berdyczowie 
na Wołyniu oraz w Szaro- 
grodzie, Bracławiu i Mohy
lewie na Podolu). Przylega
ły do nich nowe cmentarze, 
świadczące o tym, że część 
Żydów pozostała jednak na 
tych terenach.
W Brodach zachowały się 
wzniesione na przełomie 
wieków gmachy dawnego 
Sądu Powiatowego, Izby 
Handlowej oraz dawnego 
Gimnazjum im. Korze
niowskiego, które za cza
sów ck Austrii nosiło imię 
arcyksięcia Rudolfa.
Wróciłem na rynek, gdzie 
podszedł do mnie jeden z 
mieszkańców miasteczka. 
Powiedział, że jest Ukraiń
cem, ale babka była Polką i 
że koresponduje z Polaka
mi. Ze zgrozą opowiadał o 
wyczynach „bandy bolsze
wickiej”, która „strzelała 
nawet do krzyży na cmenta
rzu”. Przeżył na tej ziemi 
45 lat „okupacyjnych”. Uś
cisnęliśmy sobie na pożeg
nanie ręce. Oby takich pol
sko-ukraińskich spotkań 
było jak najwięcej...

Zbigniew Hauser

Nad brzegiem Prypeci, 
tuż za powiatowym mia
stem Mozyrz na Białorusi 
znajdowała się przed laty 
mała miejscowość zwana 
Kimbarówką (od Kim- 
bar — nazwy pobliskiego 
wzniesienia). Oprócz 
pięknego położenia i kil
kunastu drewnianych 
domów miała na swym 
terenie dwa klasztory 
zamieszkiwane przez cy
stersów: męski — Vallis 
umbrosa (dolina cienia) 
i żeński — Vallis angeli
ca (anielska dolina).
Zakon męski ulokowano 
tu około 1711 r. Zgodnie 
ze swą regułą chrzcił po
gan, niósł oświatę oraz 
ciężką pracą torował 
drogę do pożytecznego 
życia poleskiej ludności. 
Dzięki fundatorom oraz 
wysiłkowi zakonników 
około 1745 r. ukończono 
budowę murowanego 
kościoła wraz z zabudo
waniami klasztornymi. 
Konsekracji tej świątyni 
dokonał dopiero w 
1775 r. biskup Towiań- 
ski. Zakonnicy zamiesz
kujący tutejszy klasztor 
kształcili się na miejscu, 
korzystając ze swojej bib
lioteki (850 tomów), na
tomiast zdolniejsi wyjeż
dżali na dalsze studia do 
Mogiły. W czasie zabo
rów klasztor podupadł, a 
w konsekwencji przestał 
istnieć. Około 1849 r. 
miasto Mozyrz otrzyma
ło pozwolenie nabycia na 

własność murów klasz
tornych za 3200 rubli. 
Zarząd miejski myślał, że 
zrobi świetny interes 
eksploatując cegły z 
dawnych budynków i 
obiecywał sobie niemałe 
zyski. Tymczasem po 
pożarze miasta biedni 
Żydzi zamieszkali w 
opuszczonych zabudo
waniach i jednocześnie 
postanowili nie kupować 
cegieł z klasztoru. Dlate
go mury przetrwały, ale 
miasto nie odniosło ża
dnych korzyści z tych 
budynków.
Po drugiej wojnie świa
towej kościół przerobio
no na szkołę sportową, a 
w zabudowaniach klasz
tornych urządzono in
ternat; podobny los 
spotkał budynki opu
szczonego zakonu żeń
skiego. Obecnie znajdu
je się tam browar, a sama 
Kimbarówka wchłonięta 
została przez rozbudo
wujące się miasto Mo
zyrz.
Zmiany, jakie nastąpiły 
w ostatnich latach w 
b. Związku Radzieckim, 
pozwoliły na przywróce
nie niektórym obiektom 
funkcji, dla których były 
wzniesione. Tak też po 
wielu latach starań i za
biegów polskiego du
chownego ks. Józefa 
Dziekońskiego, klasztor 
wraz z kościołem przeka
zano katolikom. Dzięki 
pracy tego kapłana oraz
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1. Kościół klasztoru męskiego w 
dawnej Kimbarówce w trakcie re
montu
2. Kruchta dawnego kościoła klaszto
ru żeńskiego; obecnie browar

(zdjęcia: Adam Maruszak)

zaangażowaniu jeszcze 
nielicznych parafian, w 
niedalekiej przyszłości 
będzie można oglądać 
odrestaurowaną i przy
gotowaną do pełnienia 
swoich funkcji świąty
nię.

Adam Maruszak
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DOBRA UTRACONE

ękawickie 
pogorzelisko

Ostatnią okazję zobaczenia 
swojego kościoła mieli 
mieszkańcy Łękawicy 26 
października zeszłego roku 
po wieczornej mszy. Na
stępnego dnia rano na jego 
miejscu pozostała podmu
rówka i dogasające węgle 
drzewne. W ciągu kilku 
godzin ogień strawił kolej
ny drewniany kościółek. 
Bezradni wobec żywiołu 
ludzie mogli się tylko 
przyglądać, jak straż po
żarna próbowała gasić 
ogień, lejąc wodę na dach 
kościoła, ale metalowe pły
ty były już tak rozgrzane, 
że to nie mogło pomóc. 
Wewnątrz buzowało jak w 
piecu.
Przyczyn nieszczęścia do
szukiwano się, jak zwykle, w 
niesprawnej instalacji elek
trycznej. Była ona kontro
lowana dwa lata wcześniej i 
nie stwierdzono niczego 
nieprawidłowego. Podej
rzewano też zaprószenie 
ognia od węgielka z kadziel
nicy używanej podczas 
ostatniej mszy. Ministranci 
zaklinali się jednak, że 
wszystko dokładnie wygasi
li. Nie można też wyklu
czyć możliwości podpalenia 
w celu zatarcia wcześniej
szej kradzieży. Świadkowie 
jednak twierdzili, że w 
momencie zauważenia og
nia wszystkie drzwi były 
zaryglowane, a na wydoby
tych z popieliska metalo
wych częściach nie stwier
dzono śladów włamania. 
Jedno jest pewne — źródło 
ognia znajdowało się wew
nątrz kościoła. I cokolwiek 
by stwierdzono, nic już nie 
przywróci pierwotnej świet
ności tego uroczego koś
ciółka.
Łękawica — to wieś leżąca 
w Beskidzie Śląskim, kilka

kilometrów od Żywca. Te
reny tu piękne, zasiedlone 
od niepamiętnych czasów, z 
ciekawą i burzliwą historią. 
W średniowieczu było to 
przez długi czas pogranicze 
polsko-czeskie, a co za tym 
idzie, arena zmagań mo- 

żnowładców zarówno lo
kalnych, jak i książęcych 
czy królewskich. Po rozbi
ciu dzielnicowym Polski 
Żywiecczyzna, rządzona 
przez Piastów śląskich, 
przeszła wraz z nimi w len
no Czech. Dopiero w 1457 r. 
Kazimierz Jagiellończyk 
wykupił ją, włączył do pol
skiego powiatu śląskiego, a 
w Żywcu osadził rodzinę 
Komorowskich, którzy za
pewnili tej ziemi spokój na

1. Kościół w Łękawicy
2. 3. Wnętrze kościoła prospekt 
organowy (2) i łuk tęczy (3): widoczne 
bogactwo polichromii

jakiś czas. W tym właśnie 
roku poświęcono kościółek 
w Łękawicy — mały, jed- 
nonawowy, kryty gontem, 
początkowo bez wieży, któ
rą dobudowano sto lat póź
niej. Dookoła ścian miał 
zadaszony ganek, tzw. sobo
ty — przytulisko dla wier-
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nych zmuszonych nocować 
przy kościele w oczekiwa
niu na dzień religijnego 
święta. Wokół świątynki le
żał mały cmentarz, otoczo
ny drewnianym płotem.
Sam kościółek, choć w 
Polsce modne już były re
nesansowe nowinki z 
Włoch, ciążył jeszcze ku 
gotykowi. Stąd ostry łuk 
tęczy w przewężeniu mię
dzy nawą a prezbiterium i 
esowaty ośli grzbiet w 
jednym z nadproży. Wypo
sażenie pierwotne też było 
gotyckie. Główny ołtarz 
stanowił piękny tryptyk 
sporządzony według wszel
kich zasad sztuki średnio
wiecznej. Wiemy to, bo 
jedna z części tego tryptyku 
przetrwała do dziś. Nie zni
szczył jej pożar, ponieważ 
od wielu lat przechowuje 
się ją poza kościołem. Na 
obrazie tym przedstawiono 
Matkę Boską z Dzieciąt
kiem w towarzystwie 
dwóch świętych biskupów, 
Mikołaja i Stanisława. Sza
ty osób utrzymane są w os
trych, soczystych barwach, 
a całość umieszczono na 
złotym tle rytym w romby i 
rozety. Sądząc z zachowa
nej części, cały tryptyk mu- 
siał być bardzo piękny.
W ciągu pięciuset lat ist
nienia kościoła w Łękawicy 
przybyła mu wieża, na da
chu wyrosła barokowa syg
naturka, przebudowano 
chór, zamieniono deski 
podłogi na kamienną po
sadzkę, w końcu dach pok
ryto częściowo blachą. 
Unowocześniono wystrój 
wnętrza, wprowadzając ba
rokowe ołtarze. Barok bo
wiem, związany z kontrre
formacją, miał zasięg zna
cznie szerszy niż renesan
sowe nowinki i pojawił się 
także w beskidzkich doli
nach.
Jedno pozostało nie zmie
nione i w znakomitym sta-
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nie zachowało się prawie do 
końca XX w. — polichro
mia. Deski wnętrza kościo
ła w Łękawicy były niemal 
w całości pokryte piękny
mi, dużej klasy malowid
łami. Na stropie rozpinały 
się wici roślinne zdobione 
kwiatami i owocami, ściany 
i chór pokrywała polichro
mia figuralna (sceny Męki 
Pańskiej i wizerunki świę
tych). Duża to rzadkość, bo 
malowidła takie są z natury 
swojej bardzo nietrwałe, 

często ulegają zniszczeniu 
lub przemalowaniu.
Autorstwo łękawickiej poli
chromii przypisuje się Fa
bianowi Sobinowicowi, zna
nemu w XVII w. w Żywcu 
malarzowi „ kościołów wszys
tkich w dekanacie żywiec
kim” (Andrzeja Komoniec- 
kiego dziejopis żywiecki, 1.1, 
Żywiec 1937). Jeśli Fabian 
Sobinowic był autorem po
lichromii w Łękawicy, on 
też namalował kolejny 
obraz, który uniknął spale

nia w październikowy wie
czór. Jest to „Wniebowstą
pienie”, wypożyczone na 
wystawę do muzeum w 
Żywcu. Datę powstania 
tych malowideł można ok
reślić dość dokładnie. 
Wiemy, że ich projekto
dawcą był ksiądz Baltazar 
Szumski, pleban w pobli
skim Rychwałdzie. Zmarł 
on w 1635 r., co określa 
terminus post quem malowa
nia. Bazując na tych wia
domościach polichromię 

4.środek tryptyku z XVI w.: Matka 
Boska ze śś. Mikołajem i Stanisła
wem biskupem

(reprod.: 1,4— Jacek Marczuk,
2, 3 — Zbigniew Kamykowski)

datowano na około 1630 r. 
podobnie jak wspomniany 
obraz.
Wszystko, co znajdowało 
się wewnątrz kościoła w 
Łękawicy, z nielicznymi 
wyjątkami, uległo do
szczętnemu zniszczeniu. 
Protokół przeglądu pogo
rzeliska obejmuje 71 pozy
cji. Najczęściej są to nie 
dopalone metalowe wota, 
naczynia kościelne czy ka
wałeczki ornatów, w któ
rych można czasem rozpo
znać kolor.
Drewnianych kościołów z 
XVI i XVII w. jest w Pols
ce coraz mniej. Do dziś za
chowało się ich na Podhalu 
kilkanaście, a dawniej były 
one przecież znacznie po
pularniejsze niż murowane. 
Prawdę mówiąc, budow
nictwo drewniane na wsi 
zaczęło ustępować przed 
murowanym dopiero po 
drugiej wojnie światowej. 
Drewno było najtańszym i 
najłatwiej dostępnym ma
teriałem budowlanym, dre
wniane były kościoły, dwo
ry, a nawet rezydencje kró
lewskie (Nieporęt i Kny
szyn).
Drewniane kościoły naj
częściej nie mają żadnego 
zabezpieczenia i ogień jest 
dla nich bardziej niebez
pieczny od złodzieja. Nie 
ma w nich nawet czujników 
sygnalizujących pożar. W 
Łękawicy kłęby dymu wy
dobywające się z okna za
krystii dostrzegł przypad
kiem przechodzący minis
trant. Ale wtedy było już za 
późno...

Dorota Spychalska
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® Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów opatrzony jest: opisem, zdjęciem i numerem 
katalogu komputerowego, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publi
cznych (00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628-22-85, tel. fax. 21-04-45). 
Wszelkie informacje dotyczące losów skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać 
pod wymieniony adres.
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Kradzież w nocy z 22 
na 23 listopada 1991 r. 
z kościoła Św. Jana 
Ewangelisty w Obło
ku (gm. Sieroszewice, 
woj. kaliskie)

1. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba — relikwiarz. Św. 
Szymon, 3 ćw. XVIII w. 
Drewno, blacha srebrna 
oznaczona puncą. Wys. 58 
cm.
Kat. PC-64-40.
2. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba — relikwiarz. Pos
tać apostoła, 3 ćw. XVIII w. 
Drewno, blacha srebrna 
oznaczona puncą. Wys. 59 
cm.
Kat. PC-65-41.
3. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba — relikwiarz. Pos
tać apostoła, 3 ćw. XVIII w. 
Drewno, blacha srebrna, 
brak puncy. Wys. 60 cm. 
Kat. PC-66-42.
4. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba — relikwiarz. Pos
tać apostoła, 3 ćw. XVIII w. 
Drewno, blacha srebrna, 
brak puncy. Wys. 61 cm. 
Kat. PC-67-43.
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5. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba — relikwiarz. Św. 
Jakub, 3 ćw. XVIII w. 
Drewno, blacha srebrna. 
Wys. 59 cm.
Kat. PC-68-44.
6. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba — relikwiarz. Św. 
Jan Ewangelista, 3 ćw. 
XVIII w.
Drewno, blacha srebrna. 
Wys. 59 cm.
Kat. PC-69-45.
7. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba — relikwiarz. Św. 
Paweł, 3 ćw. XVIII w.
Drewno, blacha srebrna. 
Wys. 61 cm.
Kat. PC-70-46.

Kradzież w nocy z 25 
na 26 sierpnia 1991 r. 
z kościoła Św. Kata
rzyny Aleksandryjskiej 
w Sierakowicach (woj. 
katowickie)

8. SZKOŁA Śląska. Rzeźba. 
Św. Maria Magdalena, ok. 
1420 r.
Drewno polichromowane, 
złocenia. Wys. ok. 100 cm. 
Kat. PC-71-47.
9. SZKOŁA Śląska. Rzeźba. 
Matka Boska z Dzieciąt
kiem. Pocz. XVI w.
Drewno polichromowane. 
Prawa dłoń Dzieciątka 
ułamana.
Kat. PC-72-48.
10. SZKOŁA Śląska (?). 
Rzeźba. Św. Katarzyna Alek
sandryjska. Pocz. XVI w.
Drewno polichromowane, 
złocenia. Odpryski poli
chromii i złoceń, drobne 
ubytki w kwiatonie korony. 
Kat. PC-73-49.
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Kradzież w nocy z 11 
na 12 września 1992 r. 
z kościoła par. Św. 
Katarzyny Aleksand
ryjskiej w Karchowi- 
cach (gm. Zbrosławi
ce, woj. katowickie)

11. SZKOŁA Śląska. Rzeź
ba. Św. Anna Śamotrzeć. 
Pocz. XVI w.
Drewno polichromowane, 
złocenia. Wys. ok. 75-80 
cm.
Kat. PC-61-37.
12. SZKOŁA Śląska. Rzeźba. 
Św. Barbara. Pocz. XVI w.
Drewno polichromowane, 
złocenia. Wys. ok. 75-80 
cm.
Kat. PC-62-38.
13. SZKOŁA Śląska. Rzeź
ba. Św. Maria Magdalena. 
Pocz. XVI w.
Drewno polichromowane, 
złocenia. Wys. ok. 75-80 
cm.
Kat. PC-63-39.

12
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Kradzież w nocy z 31 
maja na 1 czerwca 
1992 r. z Domu Aukcyj
nego REMPEX (War
szawa, ul. Krakowskie 
Przedmieście 4)

14. FAŁAT, Julian. Polo
wanie w Nieświerzu, 1902. 
Olej na płótnie. 93x126 cm. 
Sygnowany z lewej u dołu: 
„J. Fałat, Nieświerz, 1902”. 
Kat. PA-225-191.
15. BRANDT, Józef. Obro
na zaścianka. Olej na płót
nie. 69x109 cm. Sygnowa
ny u dołu: „Józef Brandt”. 
Kat. PA-226-192.
16. CHEŁMOŃSKI, Józef. 
Czaple, 1907. Olej na płót
nie. 54x72 cm. Sygnowany 
z prawej u dołu: „Józef 
Chełmoński 1907”.
Kat. PA-229-195.
17. GERSON, Wojciech. 
Pocałunek, 1865. Olej na 
sklejce. 39x58 cm. Sygno
wany z prawej u dołu: 
„Wojciech Gerson 1865”. 
Kat. PA-227-193.
18. MAŁECKI, Wł. Wnętrze 
pracowni. Olej na płótnie. 
37x58 cm. Sygnowany z 
lewej u dołu: „W. Małecki”. 
Kat. PA-228-194.
19. DĘBICKI, Stanisław. 
Kąpiel w Prucie, 1887. Olej 
na płótnie. 73,5x145 cm. 
Sygnowany: „Stanisław Dę
bicki, Kołomyja 1887 r.”. 
Kat. PA-230.
20. MALCZEWSKI, Jacek. 
Chiromantki, 1898. Olej na 
desce. 42,5x39,5 cm. Syg
nowany z prawej u góry: „J. 
Malczewski 98”.
Kat. PA-231.
21. WIERUSZ-KOWALSKI, 
Alfred. Diana wśród psów. 
Olej na płótnie. 59x62 cm. 
Sygnowany z lewej u dołu: 
„A. Wierusz-Kowalski”. 
Kat. PA-232-196.
22. ŚLEWIŃSKI, Władys
ław. Patera z jabłkami i ma
ły wazon. Olej na płótnie. 
30,5x40,5 cm. Sygnowany 
z lewej u dołu: „W. Ślewiń- 
ski”
Kat. PA-233.
23. CHEŁMOŃSKI, Józef. 
Scena przed karczmą. Olej 
na płótnie. 40x110 cm. 
Sygnowany z prawej u do
łu.
Kat. PA-234.

17

18

21

Dział prowadzony jest przez Ośrodek 
Ochrony Zbiorów Publicznych, 

Zespół Działu Dokumentacji: Monikę 
Barwik i Agnieszkę Pawlak.
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Wojskowe 
sztandary

Chorągiew — bo tak pier
wotnie zwano sztandar — 
sięga swym rodowodem ok
resu wczesnego średnio
wiecza. Początkowo pod 
chorągwiami występowały 
poszczególne rody, później 
ziemie, które wystawiały 
hufce, aby w ten sposób 

rągiew piechoty była zna
cznie większa od znaku ka
walerii. Utrata chorągwi 
w boju okrywała hańbą 
wojsko pod jej znakiem wy
stępujące, zdobycie cho
rągwi wroga poczytywano 
za najcenniejszą zdobycz. 
W czasie bitwy przed

1. Poczet sztandarowy 1. Pułku 
Strzelców Konnych (lata trzydzieste)
2. Dekoracja sztandaru 57. Pułku 
Piechoty orderem Michała Wale
cznego przez króla Rumunii Karola II 
(26 VI-1 VII 1937 r)
3. Uroczystość wręczenia nowego 
sztandaru 21. Pułkowi Piechoty przez 
Zarząd m.st. Warszawy 18 sierpnia 
1932 r

Pod polskimi sztandarami 
walczyło u boku Napoleona 
wojsko Księstwa War
szawskiego. Były one wzo
rowane na „Orłach” armii 
francuskiej i tę też nazwę 
przyjęły; przetrwały ostat
nią kampanię z 1813 r. 
Chorągwie i sztandary Kró
lestwa Kongresowego, acz
kolwiek miały w swoim wi
zerunku orła, jednak nie na
leżały do niepodległego 
państwa i w ich narożach

podkreślić swoją odręb
ność. Zwyczaj ten przybył 
do Polski z zachodu Euro
py, tam bowiem w głęboko 
zakorzenionych tradycjach 
rodowych powstały cho
rągwie, skupiające całe kla
ny rodowe. Chorągwią pos
ługiwały się zarówno woj
ska konne, jak i piesze. Zu
pełnie inną wymowę miała 
chorągiew królewska lub 
książęca — pierwsza okreś
lała przynależność pań
stwową, druga służbę dla 
danego księcia. Także woj
ska najemne występowały 
pod swoją chorągwią okreś
lającą ich przynależność 
narodową. Ze względów 
czysto praktycznych cho 

chorągwią ustawiali się 
rycerze przedchorągwiani. 
Tworzyli oni asystę, na 
której spoczywał obowią
zek obrony swojego zna
ku.

W XVII w. przyjęto od
rębną nazwę dla znaku pie
choty i kawalerii. Znak pie
choty określano jako cho
rągiew, jazdy zaś zwano 
sztandarem. Ten podział 
przyjął się również w Pols
ce i w terminologii wojsko
wej był dokładnie prze
strzegany do okresu mię
dzywojennego (od 1937 r. 
wszystkie znaki nazywano 
sztandarami).
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widniały monogramy cara 
rosyjskiego. Okres powstań 
narodowych wprowadził 
nowe chorągwie, często 
występowała na nich dewi
za „Boże Zbaw Polskę” 
(1863 r.) obok orła polskie
go. Te znaki wykonywane 
były niejednokrotnie bar
dzo prymitywnie, nie miały 
określonego wzoru, ich 
tkanina często była przy
padkowa. Stanowiły jednak 
cenny symbol walki o odzy
skanie niepodległości, część 
z nich ocalała, ukryta i 
przechowywana w polskich 
dworach. Ponownie orzeł 
polski pojawił się na sztan
darach w czasie pierwszej 
wojny światowej. W two
rzących się na ziemiach 
polskich formacjach woj
skowych sztandary ozda
biane były godłem Państwa 
Polskiego. Także ochotnicy 
z Ameryki czy Francji wal
czyli pod znakiem Białego 
Orła. Polskie znaki pow
stańców wielkopolskich i 
śląskich były bardzo różne, 
a zamieszczane na nich de
wizy nie miały jednakowe
go kształtu i wielkości. 
Fundatorami ich były po
jedyncze osoby, organizacje 
społeczne, miejscowości, 
ziemie czy wreszcie same 
oddziały.
Powstanie państwa i Woj
ska Polskiego pociągnęło za 
sobą konieczność unormo
wania wyglądu sztandaru 
wojskowego. Ustawa z 1 
sierpnia 1919 r. określała 
rozmiary znaku i umie
szczoną na nim treść: „Za 
chorągiew pułkową w pie
chocie uznaje się chorągiew 
białą, prawie całkowicie za
jętą przez połski krzyż ka
walerski barwy czerwonej, 
pośrodku którego w otoku 
liści wawrzynowych istnieje 
napis »Honor i Ojczyzna*. 
Po rogach chorągwi w wień
cach laurowych umieszczony 
jest nr pułku. Chorągiew 
stanowi kwadrat, którego 
bok wynosi 1 metr (wzór nr 

10)”. (Dziennik Ustaw RP 
nr 69 z 28 sierpnia 1919 r.). 
Przepis ten ustalał także 
wymiary sztandaru jazdy (65 
x 65 cm), nie podawał na
tomiast wyglądu strony 
głównej z orłem. Dopiero w 
1921 r. wydano barwne tab
lice z dokładnym opisem 
znaku pułkowego. Środek 
płata sztandaru zajmuje 
orzeł państwowy zatwier
dzony uchwałą sejmową z 
1919 r. Ostatnim aktem 
normującym wygląd sztan
daru okresu międzywojen
nego był dekret Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 24 listo
pada 1937 r. Pomimo ustaw 
i dekretów niektóre pułki, 
głównie kawalerii, przywią
zane do swojego znaku nie 
wykonały regulaminowego 
sztandaru. Tradycja poko
nała bezduszne przepisy, 
m.in. w 1. Pułku Szwoleże
rów, 1. Pułku Ułanów czy 
16. Pułku Ułanów. Wiele z 
tych pułków za wojnę pol
sko-bolszewicką odznaczo
nych zostało orderem Vir- 
tuti Militari, wielu ofice
rów i żołnierzy biło się za 
sławę swojego znaku.
W 1939 r. żaden ze sztan
darów nie stał się łupem 
żołnierza niemieckiego ani 
sowieckiego, lecz ich losy 
były tragiczne — zakopy
wane, palone i cięte 
przetrwały okupację i zdo
bią dziś niejedno muzeum. 
Sztandary Polskich Sił 
Zbrojnych na obczyźnie — 
to jeszcze jedna karta histo
rii żołnierza polskiego. Pow
stawały w różnym czasie i 
w różnych okolicznościach. 
Fundatorami byli Polacy w 
kraju i za granicą, także 
wyzwalane miasta na pol
skim szlaku oddawały tym 
darem cześć Polakom. Do 
najcenniejszych należy 
sztandar lotników ufundo
wany w 1940 r. przez Pola
ków w Wilnie. W 1992 r. 
powrócił on do Polski, szko
da tylko, że został odda
ny lotnikom, a nie narodo
wi.

Zbigniew 
Dunin-Wilczyński

Urzędy
i szkoły

W 1772 r. król Fryderyk II usta
nowił w Kwidzynie siedzibę władz 
nowo powstałej prowincji Prusy 
Zachodnie. Po wojnach napoleoń
skich zmieniono podział adminis
tracyjny państwa i miasto stało się 
stolicą Rejencji. Dzięki umie
szczeniu tu różnych urzędów oraz 
napłynięciu kadry, głównie z Ber
lina, zmienił się charakter i układ 
przestrzenny ośrodka. Powstała 
nowa architektura publiczna, 
przeznaczona przede wszystkim 
dla administracji państwowej i lo
kalnej. Towarzyszył temu boom 
mieszkaniowy, a co za tym idzie 
budowa szkół, których zasięg 
obejmował nie tylko samo miasto. 
Ten rozwój, poprzedzony inwe
stycjami urbanistycznymi, które 
utworzyły typowy dla Kwidzyna 
charakter „miasta-ogrodu”, trwał 
aż po dwudziestolecie międzywo
jenne.
Na północ i wschód od Starego 
Miasta rozlokowały się nowe 
dzielnice. Przy nieregularnie wy
tyczonych, załamujących się uli
cach, wśród cienistych ogrodów i 
równo strzyżonych trawników, 
wzniesiono luźną zabudowę naj
pierw parterowych, później kilku
piętrowych domów. W XIX w. 
ugruntował się podział funkcjonal
ny obszaru miasta. Głównym oś
rodkiem handlu i rzemiosła stało 
się Stare Miasto, natomiast dziel
nice i przedmieścia pełniły funkcję 
mieszkalną i rekreacyjną. Wśród 
tej zabudowy zaczęły się pojawiać 
gmachy urzędów państwowych i 
licznych szkół.
Już w końcu XVIII w. powstały 
dwa interesujące budynki publi
czne. Dla Kamery Zachodniopru- 
skiej (późniejszej Rejencji) za

adaptowano dawny pałac rosyj
skiego gubernatora z czasów woj
ny siedmioletniej, znajdujący się 
na przedzamczu (w miejscu obec
nego Zespołu Szkół Zawodo
wych). Autorem projektu był ar
chitekt królewski z Berlina, udzie
lający się szczególnie na Pomorzu i 
w Prusach, David Gilly. Z prze
budowy tej pochodzi, wmontowa
ny w fasadę, płaskorzeźbiony fryz 
obrazowy z postaciami alegory
cznymi, wykonany najprawdopo
dobniej w warsztacie berlińskiego 
rzeźbiarza Johanna Gottfrieda 
Schadowa.
Drugi ważny obiekt z czasów kla
sycyzmu — to siedziba Sądu Nad
ziemskiego (obecnie szkoła nr 7). 
Budowa tego gmachu poprzedzo
na została rozbiórką w 1798 r. 
dwóch skrzydeł zamku kapituły 
pomezańskiej, z którego materiał 
przeznaczony został przez archi
tekta D. Gilly’ego na nową reali
zację (od 1772 r. w zamku mieścił 
się właśnie sąd). Po latach ocenio
no to jako krok nierozważny i zu
pełnie niezrozumiały ze względów 
materialnych (koszt rozbiórki zna
cznie przekroczył koszt uzyskane
go materiału). Trudności finanso
we nie pozwoliły też na wzniesie
nie nowego sądu według opraco
wanych projektów. Powstał zatem 
dwupiętrowy, założony na planie 
prostokąta, 15-osiowy gmach, z 
fasadą organizowaną przez dwa 
płytkie boczne ryzality, w których 
umieszczone zostały portale wejś
ciowe w dwukondygnacyjnych ni
szach.
W drugiej połowie XIX w. w 
związku z rozbudową aparatu biu
rokratycznego, wzniesiono nowe 
siedziby dla władz. Jedną z pier-

1

28



TO TEt SĄ ZABYTKI

wszych realizacji było wybudowa
nie w latach 1864—1866 gmachu 
Ziemstwa Zachodniopruskiego 
(obecnie Sąd Rejonowy), według 
projektu kwidzyńskiego inspekto
ra budowlanego Gustava Reicher- 
ta (późniejszy restaurator zamku). 
Powstał duży, piętrowy gmach na 
planie prostokąta, wyróżniający 
się neogotycką stylistyką elewacji 
oraz rzeźbioną grupą postaci ale
gorycznych (nie zachowaną), wy
konaną przez ucznia Chrystiana 
Daniela Raucha — Heinricha 
Medema z Kwidzyna. W tym cza
sie przemianom uległ też stary, 
klasycystyczny budynek Rejencji 
— podwyższono go o jedno piętro 
i dobudowano skrzydło północne, 
tworząc czworobok z wewnętrz
nym dziedzińcem. Jedną z naj
ciekawszych realizacji architekto
nicznych XIX w. była gruntowna 
przebudowa (nie istniejącego dzi
siaj) ratusza. W latach 1878—1880 
wzniesiono trzypiętrowy, wysmu
kły gmach o urozmaiconej bryle i 
ciekawych rozwiązaniach neogo
tyckich elewacji. W 1945 r. budy
nek został spalony, a w latach na
stępnych rozebrano go, pozosta
wiając jedynie fragment przyzie
mia ratuszowej wieży.
Do początków naszego stulecia 
siedziba władz powiatowych 
mieściła się w starym fryderycjań- 
skim dworze z portykiem kolu
mnowym o klasycystycznych for
mach, zbudowanym około 1800 r. 
(obecnie Dom Kultury). Dotkliwy 
brak pomieszczeń biurowych 
spowodował w końcu podjęcie ini
cjatywy budowy większego urzę
du. W latach 1913—1915 wznie
siono duży, czterokondygnacyjny

1 Sąd Nadziemski w latach trzydzie 
stych
2 Ziemstwo Zachodniopruskie
3. Starostwo
4. Gimnazjum
5. Szkota Ludowa dla Dziewcząt 
fragment elewacji

2

3

gmach z mocno zaakcentowanymi 
ryzalitami (obecnie Urząd Miej
ski). Prezentował on popularny w 
tym okresie model neobarokowego 
pałacu, o symetrycznie ukształto
wanych elewacjach i klarownym, 
dwu- i półtraktowym wnętrzu. Zna
komitą dekoracją fasady był 
bogaty relief ornamentalno-roś- 
linny tympanonu, zawierający 
herby Prus Zachodnich i Kwidzy
na. Budynek Starostwa idealnie 
mieścił się w kręgu typowej dla 
końca cesarstwa architektury 
urzędowej, przypominając zwła
szcza wielkie realizacje berlińskich 
ratuszy dzielnicowych oraz land- 
ratur na terenie Prus i Pomorza.
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6. Szkoła Średnia dla Chłopców
(zdjęcia: 1 — Lech Okoński

2—6 — Artur Dobry)

W Kwidzynie wznoszono także 
gmachy szkolne. Pierwszą liczącą 
się realizacją w XIX w. była bu
dowa Gimnazjum (obecnie Li
ceum Ekonomiczne) według pro
jektu Karla Friedricha Schin- 
kla z 1834 r. W latach 1835—1837 
powstał budynek na planie pro
stokąta, jednopiętrowy, z ryzali
tem środkowym, w którym mieści
ła się na piętrze obszerna aula. 
Nad prostym, obramionym szero
kim gzymsem tympanonem oraz 
na jego narożnikach zamontowa
no, charakterystyczne dla twór
czości Schinkla, plastyczne, wy
konane w cynku akroteriony (de
koracyjne elementy architektoni
czne). Zastosowano tu wszelkie 
nowinki techniczne, m.in. ogrze
wanie gorącym powietrzem.
W latach 1861 —1862 wzniesiono 
niewielki, piętrowy gmach Miej
skiej Szkoły dla Dziewcząt (obec
nie część szkoły nr 1), projektowa
ny na zlecenie magistratu przez 
inspektora Erdmanna. Ozdobą fa
sady był wysmukły, dwuosiowy 
ryzalit, z wejściem w dostawionym 
płytkim portalu. Elewacje szkoły 
rozczłonkowano zamkniętymi od
cinkowo niszami, w których zna
lazły się otwory okienne oraz skrom
na dekoracja w postaci fryzu 
maswerkowego o motywach trój- 
liści. Na sąsiedniej parceli wybu
dowano gmach Szkoły Ludowej 
dla Dziewcząt (obecnie szkoła nr 
1) według projektu inspektora 
Hackera. W stanie surowym 
obiekt gotowy był w końcu 1894 r., 
a młodzież rozpoczęła zajęcia w 
roku następnym. Ten piętrowy 
gmach, zbudowany na planie nie
regularnego prostokąta, charakte
ryzował się licowanymi czerwoną 
klinkierówką elewacjami oraz pro
stym detalem architektonicznym: 
ceglanym i ceramicznym.
Na początku XX w. wybudowano 
dla przepełnionej Miejskiej Szkoły 
dla Dziewcząt nową siedzibę. Zna
lazła się ona na Przedmieściu 
Grudziądzkim (obecnie szkoła nr 

5). Wzniesiony w latach 
1905—1906 budynek był najwięk
szym zakładem w okolicy (17 klas 
lekcyjnych, sala ćwiczeń fizy
cznych, dwukondygnacyjna aula). 
Neogotycka architektura szkoły, 
zwanej wówczas Szkołą Herman
na Balka, bliska wielu państwo
wym realizacjom w Kwidzynie, 
mieściła się w ramach opracowy
wanych na początku XX w. w Ber
linie typowych projektów dla bu
downictwa użyteczności publi
cznej. Taką samą stylistyką, choć o 
mniejszej skali, charakteryzowała 
się Szkoła Ludowa w dzielnicy za 
torami kolejowymi (obecnie szkoła 
nr 2), wybudowana po 1900 r.
Trzy gmachy szkolne wzniesiono 
w okresie międzywojennym. W 
październiku 1929 r. otwarto na 
zlecenie Starostwa Szkołę Rolni
czą (obecnie drugi budynek szkoły 
nr 2). Powstał piętrowy budynek 
na planie prostokąta, z dwupię
trową częścią ryzalitową i wie
życzką na osi fasady. W elewa
cjach zastosowano kontrast jasne
go tynku z surową cegłą. Symbo
lem nowoczesności był płaski 
dach, który jednak nie przyjął się 
w Kwidzynie (to jedyna realiza
cja), gdzie żywe były wartości ar
chitektury łączącej modernizm z 
elementami historyzującymi. Po
dobny charakter miał wzniesiony i 
otwarty dla celów pedagogicznych 
jesienią 1931 r. nowy budynek 
Szkoły Średniej dla Chłopców 
(obecnie szkoła nr 4). Był to duży, 
dwupiętrowy budynek, nakryty 
czterospadowym dachem, z góru
jącym nad fasadą wertykalnym ry
zalitem na osi (w 1932 r. dosta
wiono piętrową dobudówkę, mie
szczącą Szkoły Zawodową i Hand
lową). Jego projekt mieścił się w ra
mach funkcjonalistycznej architek
tury międzywojennej w Prusach.
W tym czasie powstały jeszcze 
dwa budynki: słynne Gimnazjum 
Polskie (obecnie LO nr 1), mające 
swoją bogatą, ale i tragiczną histo
rię, otwarte ostatecznie 10 listopa
da 1937 r. oraz internat dla mło
dzieży uczącej się w kwidzyńskich 
szkołach.

Artur Dobry

Dla kolekcjonerów amatorów

Watka
z korozją (17)

Barwa i połysk metalu
Po poznaniu korozji różnych me
tali oraz metod jej zapobiegania 
przejdziemy do spraw, które mo
żna by określić jako kosmetykę 
metali. Właśnie ten ostateczny 
kosmetyczny szlif decyduje o este
tycznym lub wprost brzydkim 
wyglądzie prawidłowo wcześniej 
zakonserwowanego eksponatu.
Praktyka wykazuje, że w trakcie 
konserwacji eksponatów metalo
wych często zachodzi potrzeba 
nadania metalowi albo jego sto
pom odpowiedniej barwy. Może 
się zdarzyć konieczność usunięcia 
z całego przedmiotu lub z jego 
części barwnej powłoki konwer- 
syjnej, żeby kierując się celem 
nadrzędnym, usunąć groźne pro
dukty korozji (np. trąd brązu) i w 
ten sposób ratować cały eksponat. 
Taka właśnie potrzeba usuwania 
powłok konwersyjnych zachodzi w 
wypadku, gdy konserwujemy 
czernioną broń palną czy pokryty 
patyną brązowy pomnik.
W trakcie konserwacji kolumny 
króla Zygmunta w Warszawie ze
spół naukowców stwierdził, że 
wykonane z brązu elementy meta
lowe statuy i tablic oprócz patyny 
szlachetnej w wielu miejscach 
pokryte są produktami niszczącej 
korozji. Zdecydowano wtedy oczy
ścić całą powierzchnię metalu z 
wszelkich powłok, nalotów i pro
duktów korozji, na zupełnie już 
czystych powierzchniach brązu 
wytworzyć nową, zwartą, o dużej 
odporności korozyjnej powłokę 
konwersyjną i zabezpieczyć ją do
datkowo odpowiednimi prepara
tami woskowymi.
Jak dawnemu eksponatowi, który 
może być przecież wykonany z 
różnych metali, nadać odpowiedni 
kolor?
Najprostsze, ale w pełni skuteczne 
metody barwienia metali polegają 
na zastosowaniu powierzchniowej 
obróbki chemicznej przedmiotów, 
która powoduje wytwarzanie się 
nowych barwnych powłok kon
wersyjnych, zbudowanych z tlen
ków, siarczanów, węglanów, octa
nów, siarczków i tym podobnych 
związków. Stosunkowo łatwo daje 

się barwić stal, miedź i jej stopy, 
srebro, cynę i cynk. Metody bar
wienia tych właśnie metali zostaną 
omówione poniżej. Barwienie 
aluminium i jego stopów, chociaż 
jest wykonalne w warunkach ama
torskich, wymaga jednak pewnego 
procesu wstępnego — wytworze
nia na aluminium powłoki tlenko
wej. Dlatego barwienie aluminium 
będzie omówione oddzielnie.
Barwienie pozostałych metali na
leży wykonywać ostrożnie, konie
cznie w okularach ochronnych, w 
rękawiczkach gumowych i stroju 
ochronnym, bowiem trzeba będzie 
w tej czynności posługiwać się stę
żonymi roztworami żrących kwa
sów, substancjami silnie toksy
cznymi, takimi jak związki rtęci 
czy też żrącymi, gorącymi stopio
nymi alkaliami.

Obróbka wstępna
Przeznaczone do barwienia 
przedmioty metalowe, jeśli nie by
ły poprzednio rozjaśnione albo po
lerowane chemicznie, po oszlifo
waniu i ewentualnym wypolero
waniu mechanicznym należy do
kładnie odtłuścić i wytrawić. Gdy 
zależy nam na wysokim połysku 
powierzchni konserwowanych 
przedmiotów, wtedy trzeba doko
nać jeszcze i trawienia wybłyszcza
jącego albo polerowania chemi
cznego (oba te proces/ opisane 
będą na końcu tego cyklu).
Odtłuszczanie ma na celu usunię
cie z powierzchni przedmiotów 
resztek pasty polerskiej, smaru, 
tłuszczu i potu z rąk. Przeprowa
dzić je można za pomocą acetonu 
lub wodorotlenku wapnia (II) 
(wapno gaszone) zarobionego wo
dą na papkę. Odtłuszczone po
wierzchnie przemywa się gałgan- 
kiem nasyconym rozpuszczal
nikiem lub naciera papką wodorot
lenku wapnia i dokładnie płucze w 
wodzie.
Trawienie ma na celu usunięcie 
powierzchniowej warstewki tlen
ków oraz zaktywowanie po
wierzchni metalu. Dzięki temu 
zabiegowi powierzchnia staje się 
podatniejsza na barwienie, a bar
wa powstającej powłoki jest rów-
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nomierna. Trawienie stali prze
prowadza się w 10—15% kwasie 
siarkowym (H2SO4), w tempera
turze 30°C przez 5 minut. W wy
padku miedzi i jej stopów trawie
nie przedmiotów przeprowadza 
się dwustopniowo. W pierwszym 
etapie stosujemy kwas azotowy 
(HNO3) stęż. 1 dm’ i kwas solny 
(HC1) stęż. 10 cm3; zabieg prze
prowadzamy w temperaturze oto
czenia, czas trwania procesu 2—4 
minuty. W drugim etapie stosu
jemy: kwas azotowy (HNO3) stęż. 
1 dm3, kwas siarkowy (H2SO4) 
stęż. 1 dm3, kwas solny (HC1) stęż. 
20 cm3, sadzę 10 g; zabieg prze
prowadzamy w temperaturze oto
czenia, w czasie 2—3 minut. Po 
wytrawieniu metalowe przedmio
ty trzeba dokładnie opłukać gorącą 
wodą i natychmiast je barwić.

Czernienie żelaza i stali
Oksydowane lufy broni myśliw
skiej, pistolety, czarne elementy 
aparatury pomiarowej i optycznej, 
stare kłódki, zamki, zawiasy albo 
różne artystyczne wyroby stalowe, 
jak kraty, popielniczki, sprzęt ko
minkowy, okucia wykonane z że
liwa lub stali, niejednokrotnie od
znaczają się pięknym czarnym 
wyglądem.
Barwy od ciemnej do czarnej na- 
daje się żeliwu i stali w sposób 
sztuczny przez zanurzenie w odpo
wiednich roztworach. Jest to tzw. 
kolorowanie albo barwienie che
miczne, polegające na wytwarza
niu na powierzchni metalu war
stewki tlenków zabarwionej na 
czarno, ciemnobrązowe lub grana
towo. Warstewka ta spełnia nie 
tylko funkcję dekoracyjną, po do
datkowym natłuszczeniu chroni 
ona stal przed korozją.
Jakość i wygląd tej warstewki 
tlenkowej zależy przede wszyst
kim od sposobu i staranności 
przygotowania powierzchni przed
miotu. Przygotowanie to polega 
kolejno na szlifowaniu, polerowa
niu, odtłuszczaniu i trawieniu. 
Gdy zależy nam na tym, żeby 
przedmiot po czernieniu był bły
szczący, wtedy nie wolno opuścić 
polerowania. Przedmioty nie pole
rowane po czernieniu będą mato
we, co jest zresztą czasem pożąda
ne, np. w elementach aparatury 
optycznej lub starych eksponatach 
kutych.
Najprostszy sposób czernienia sta
li — to czernienie ogniowe. Oczy
szczony przedmiot ogrzewamy w 
piecu lub nad palnikiem do tem

peratury około 200°C i nacieramy 
szmatką umocowaną na drucie, 
umoczoną w oleju roślinnym, np. 
w oleju jadalnym. W trakcie tego 
rodzaju czernienia powstaje dużo 
bardzo gryzącego dymu o nieprzy
jemnym zapachu.
O wiele trwalsze czernienie uzy
skamy przetrzymując przedmiot 
przez 30 minut w roztworze o 
składzie: wodorotlenek sodu (Na- 
OH) 400 g, azotyn sodu (NaNO2) 
600 g, woda 500 cm3. Przed uży
ciem kąpiel tę należy ogrzać do 
temperatury 140°C, dopiero wtedy 
stanie się płynna. Przygotowane 
już eksponaty zawieszone na sta
lowym drucie zanurza się w gorą
cej kąpieli i poruszając przetrzy
muje w niej przez 30 minut.
Uwaga: zakwalifikowane do czer
nienia przedmioty muszą być zu
pełnie suche, ponieważ nawet śla
dy wilgoci powodują groźne pry
skanie gorącej i żrącej kąpieli. Do 
pracy konieczne są ochronne oku
lary.
Jeśli chcemy otrzymać powłoki 
czarne, błyszczące i jednocześnie o 
podwyższonej odporności koro
zyjnej, wykonujemy czernienie 
dwustopniowo. W pierwszym eta
pie stosujemy: wodorotlenek sodu 
850 g, azotan potasu (KNO,) 25 g, 
woda do objętości 1 dm3. Kąpiel 
umieszczoną w stalowym naczy
niu ogrzewamy do temperatury 
140°C i zanurzamy w niej stalowe 
przedmioty poddawane czernieniu 
na 10 minut. Żeby teraz powłokę 
pogrubić i utrwalić, przedmiot po 
opłukaniu i wysuszeniu przenosi
my do naczynia z kąpielą o skła
dzie: wodorotlenek sodu (NaOH) 
1100 g, azotan potasu (KNO3) 
80 g, woda 930 cm3. Temperatura 
kąpieli wynosi 155°C, czas trwa
nia procesu — 10—15 minut. Po 
skończonym czernieniu w tej ką
pieli przedmioty starannie płu- 
czemy wodą, suszymy w trocinach 
i lekko natłuszczamy oliwą lub 
wazeliną. Dobrze wykonane czer
nienie nadaje przedmiotom stalo
wym piękny, głęboki czarny kolor. 
Czernienie innych przedmiotów 
stalowych można też wykonać 
przez nacieranie odpowiednim 
roztworem. W tym celu stosuje
my: denaturat 5 cm3, kwas azoto
wy (HNOj) 2 cm3, chlorek żelaza 
(III) (FeCl3) 7,5 g, siarczan mie
dzi (II) (CuSO4 . 5H2O) 0,5 g. 
Gdy stałe składniki już się rozpu
szczą, roztworem tym trzeba na
sycać tampon z waty i nacierać 
nim raz koło razu świeżo przygo-

tabela 1
Składy kąpieli do czernienia stali i żeliwa

Skład roztworu Warunki procesu

Poz. składniki 
w 1 dm3 wody

ilość
(g)

temperatura 
(°C)

czas obróbki
(min.)

1

NaOH

NaNO3

NaNO2

700—800

200—250

50— 70

początkowa
138—140

końcowa
142—146

20—120

2
NaOH

NaNOj

1000—1100

140— 150

początkowa
145—150 
końcowa 
152—156

60—90

3/1 NaOH
KNO,

800—900
25— 50 140—145 5—10

3/2 NaOH 
kno3

1000—1100
50— 100 150—155 20—30

4/1 NaOH 
kno3

800—900
25— 50 140—145 5—10

4/2 NaOH 
kno3

1300—1500
50— 100 163—165 20—30

5

NaOH
NaNO,
NaNO2 
NaCl

650—700
30— 35
16— 18
18— 20

136—138 40—60

tabela 2
Temperatury procesu czernienia stali i żeliwa 

w zależności od zawartości węgla

Zawartość węgla 
(%)

Temperatura roztworu 
(°C)

Czas procesu 
(min.)

0,8 135 — 137 10 — 30
0,7 — 0,4 138 — 140 30 — 50
0,4 — 0,1 142 — 145 40 — 60

stale stopowe 142 — 145 60 — 90

towany przedmiot. Musi on pó
źniej wyschnąć, a następnie trzy
ma się go w parze wodnej przez 30 
minut. Na końcu zabiegu następu
je płukanie w wodzie, suszenie i 
natłuszczanie.
Po tych przepisach ogólnych war
to kilka słów poświęcić szcze
gółowym wiadomościom dotyczą
cym czernienia stali. Chodzi o to, 
żeby w zależności od gatunku stali 
umieć samemu dobrać najodpo
wiedniejszy roztwór i parametry 
czernienia (oksydowania).
Kąpiele do chemicznego oksydo
wania stali stanowią stężony roz
twór wodorotlenku sodu z dodat
kiem azotanu lub azotynu sodu, 
albo obu tych związków razem. 
Typowe składy kąpieli zawiera ta
bela 1. W pozycjach 3 i 4 tej tabeli 
można znaleźć roztwory do dwu

stopniowego oksydowania. Stosu
jąc je uzyska się większą grubość 
powłoki i uniknie czerwonych na
lotów tlenkowych na powierzchni 
wyrobów. Temperaturę kąpieli 
powinno się dobrać według zawar
tości węgla w wyrobach stalo
wych. Pomocna tu będzie tabela 2. 
Im większa jest zawartość węgla w 
wyrobach stalowych, tym wyższa 
musi być temperatura procesu i 
dłuższy czas czernienia.
W celu podniesienia odporności 
na korozję, stalowe i żeliwne wy
roby oksydowane pokrywamy do
datkowo olejami albo woskiem. 
Przedmiot przed wysuszeniem 
trzeba zanurzyć w rozcieńczonym 
wodnym roztworze mydła, wysu
szyć i dopiero teraz pokryć olejem 
lub woskiem.

Stefan Sękowski
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Kościół
w Jutrosinie

Kościół parafialny Św. Elżbie
ty w Jutrosinie (województwo 
leszczyńskie) zbudowany zos
tał w latach 1900—1902 wed
ług projektu architekta Toma
sza Pajzderskiego pod kierun
kiem budowniczego Nikode
ma Pośpieszalskiego ze Środy. 
Budowla powstała z fundacji 
księcia Zdzisława Czartory
skiego (1859—1909), syna 
Adama Konstantego Czarto
ryskiego, który w połowic 
XIX w. nabył dobra na tych 
terenach. Rezydencja Zdzis
ława Czartoryskiego znajdo
wała się w położonym niedaleko 
Jutrosina Starym Sielcu. Koś
ciół Sw. Elżbiety stanowi do
bry przykład architektury neo- 
romańskiej. Jest to bazylika 
orientowana, trójnawowa, wznie
siona na planie krzyża łaciń
skiego, zbudowana z czerwo
nej, wypalanej cegły. Projektu
jąc kościół w Jutrosinie, T. 
Pajzderski, absolwent poli
techniki w Charlottenburgu, 
autor wielu budowli w Berli
nie i wielbiciel sztuki średnio
wiecza, czerpał z architektury 
nadreńskiego romanizmu.
Najbliższym wzorcem dla ju- 
trosińskiej świątyni jest Ka
tedrą Najświętszej Panny Ma
rii i Św. Stefana w Spirze (bu
dowana w latach 1030—1061 i 
1080—1106). Porównując te 
dwie świątynie zauważa się 
przede wszystkim podobień
stwo w zarysie ich brył z do
minującym akcentem wież. 
Absyda przykryta stożkowym 
dachem i dwie przylegające 
doń wieże — to układ 
wschodniej strony kościoła w 
Jutrosinie analogiczny do ka
tedry w Spirze. Motywem 
przejętym ze Spiry jest także 
podział wież na poszczególne 
kondygnacje prostokątnymi 
płycinami, ozdobienie górnej 
krawędzi płycin fryzem arkad- 
kowym oraz nakrycie wież os
trosłupowymi hełmami. Po
dobne są również dachy z lu- 
karnami i otwory okienne 
zgrupowane w odpowiadają
cych przęsłom naw bocznych 
prostokątnych płycinach. Pa
miętać jednak należy o tym, że 
kościół w Jutrosinie wykona
ny został w mniejszej skali od 
katedry w Spirze i stanowi du
żo skromniejszą oraz prostszą 
jej imitację.

Powodem wybrania katedry 
w Spirze na wzorzec dla wiel
kopolskiej świątyni mogła być 
również koncepcja ideowa. 
Ten ogromny kościół świad
czyć miał o potędze dynastii 
salickiej, za której czasów 
powstał. Budowie świątyni 
w Jutrosinie przyświecał po
dobny cel — rozsławienie na

zwiska fundatora. Zamiarem 
Zdzisława Czartoryskiego było 
bowiem zgromadzić w koś
ciele jutrosińskim cały Parnas 
artystyczny Polski" („Kurier 
Warszawski”, nr 95, 1902). 
Książę pragnął, aby witraże do 
prezbiterium zaprojektował 
Stanisław Wyspiański, a do 
prac nad polichromią chciał 
zaangażować Leona Wyczół
kowskiego. Planował też, by 
malowidła ścienne tego artysty 
wzorowały się na motywach 
zaczerpniętych z dekoracji 
kościoła Św. Marka w Wene
cji. Ponadto Wyczółkowski 
wykonać miał „... w kruchcie 
kościelnej olbrzymich rozmia

rów fresk, przedstawiający po
dobiznę wizerunku Chrystusa 
na krzyżu, według rzeźbionego 
krycyfiksu królowej Jadwigi na 
Wawelu" („Kurier Warszaw
ski”, nr 95, 1902). Do prac w 
świątyni Czartoryski zamierzał 
podobno zatrudnić także: 
Teodora Axentowicza, Juliana 
Fałata, Konstantego Laszczkę 
i Jana Stanisławskiego. Deko
racja zewnętrzna kościoła mia
ła wzorować się na Certosie 
pod Pawią, a wnętrze książę 
zamierzał ozdobić obrazami 
Veronesa i Ribery, pochodzą
cymi z jego prywatnej kolekcji. 
Tak się jednak nie stało. Osta
tecznie zaprojektowanie witra-
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3

1. Widok kościoła od północnego za
chodu
2 Południowe ramię Iranseptu koś
cioła ze sceną Ukazania się Matki 
Boskiej Częstochowskiej św. Fran
ciszkowi oraz fryzem figuralnym
3. 4. Wnętrze kaplicy fundatora (3) i 
jej lewa ściana z herbami (4)
5. Marmurowe epitafium Zdzisława 
Czartoryskiego (proj. A Madeyski, 
1912 r.)

ży powierzono Józefowi Me
hofferowi, a polichromii — ar
tyście również pochodzącemu 
z Krakowa, Antoniemu Pro- 
cajłowiczowi.

mniejszą dekorację od nawy 
głównej. Ich ściany pokrywa 
polichromia przypominająca 
tapetę o powtarzającym się 
motywie roślinnym. Ciemno
niebieskie usiane złotymi 
gwiazdami sklepienie naw bo
cznych wzbogaca umieszczona 
pośrodku różnokolorowa roze
ta. Malowidła zdobiące tran
sept przypominają te w nawie 
głównej, różnią się jednak 
tym, że w północnym ramie
niu transeptu, na ścianie przy 
prezbiterium, artysta namalo
wał scenę Zwiastowania, w po
łudniowym ramieniu nato
miast scenę Ukazania się Mat
ki Boskiej Częstochowskiej św.

Polichromia we wnętrzu 
kościoła, wykonana w latach 
1906—1910 przez majstra 
Władysława Ciesielskiego, utrzy
mana jest w tonacji ciemnej z 
przewagą koloru ultramaryny, 
zieleni, fioletu i złota. Środ
kową kondygnację nawy 
głównej wypełnia fryz figural
ny przedstawiający postacie 
świętych i błogosławionych 
polskich. Dekoracja sklepień 
nawy głównej i chóru jest 
identyczna. Na ultramary
nowym tle świecą tu złote 
gwiazdy, w centrum zaś, u 
zbiegu żeber, artysta umieścił 
sześciopromienną złotą gwiaz
dę. Nawy boczne mają skro

Franciszkowi, na której 
umieścił swoją sygnaturę i da
tę ,,1907”. Łuk tęczowy ozda
biają medaliony z popiersiami 
dwunastu apostołów. W środ
kowej kondygnacji absydy 
prezbiterium zwraca uwagę 
fryz z aniołami. Sklepienie 
prezbiterium natomiast zawie
ra przedstawienie Chrystusa 
Tronującego. Każdą wolną 
przestrzeń na ścianach zakry
wa bogaty, abstrakcyjny or
nament geometryczny i sece
syjnie stylizowany roślinny, 
tworzący swoiste horror va- 
cui. Wzbogacają go postacie 
orantek oraz motywy dekora
cyjne związane z symboliką
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6. Pałac w Starym Sielcu (proj. R 
Sławski)

chrześcijańską. Wiele z wy
stępujących tu motywów i 
wzorów zaczerpniętych zosta
ło z malarstwa bizantyjskiego. 
Najbliższe polichromii jutro- 
sińskiej są mozaiki kościoła S. 
Vitale w Rawennie, pochodzą
ce z połowy VI w.
Na odrębne omówienie zasłu
guje polichromia w kaplicy 
fundatora. Lewą i prawą ścia
nę od arkady wejściowej zdo
bią namalowane na tle różo- 
wo-zielonego liściastego mo
tywu herby rodów spokrew
nionych z Czartoryskimi. 
Herby widnieją także w czte
rech narożach przypominają
cego baldachim sklepienia 
(Pogoń Litewska Czartory
skich, orzeł w koronie, Ar
chanioł Michał, herb woje
wództwa kijowskiego). Trzeba 
nadmienić, że Kijów należał 
do Wielkiego Księstwa Litew
skiego, a władzę sprawowali tu 
książęta litewscy, z których 
wywodził się ród Czartory
skich. Nagromadzone tu her
by, jak się wydaje, nie przed
stawiają jedynie genealogii 
wielkopolskiej gałęzi Czarto
ryskich, ale świadczą także o 
ambicjach politycznych tej ro
dziny. Zdzisław Czartoryski, 
gorący patriota, znany był ze 
swego udziału w walce naro
dowej. Zasiadał nawet przez 
kilka kadencji w sejmie w Ber
linie (1889—1894) oraz w par
lamencie (1890—1903).
Trzy środkowe otwory okien
ne drugiej kondygnacji absydy 
prezbiterium wypełniają wi
traże projektu Józefa Mehof
fera: „Agnus Dei”, „Cud św. 

Elżbiety” i „Kościół”. Zacho
wały się kartony do tych prac, 
wykonane przez artystę akwa
relą na papierze naklejonym 
na płótno, sygnowane i noszą
ce datę „1902” oraz szkice wy
konane węglem na papierze 
żeberkowym (w zb. Muzeum 
Narodowego w Krakowie). 
Należy przypuszczać, że wi
traże do jutrosińskiego kościo
ła wykonał krakowski zakład 
Władysława Ekielskiego i An
toniego Tucha. Około 1904 r. 
były one już wmontowane w 
otwory okienne, co potwierdza 
zdjęcie wnętrza świątyni z wi
dokiem na prezbiterium. Wi
traże zdobią także parę otwo
rów okiennych w północnej i 
południowej ścianie prezbite
rium. Przedstawiają herb 
Czartoryskich i rodzin z nimi 
spokrewnionych, nawiązując 
tym samym do tematyki poli
chromii kaplicy. Trudno od
powiedzieć, czy ich autorem 
był Mehoffer, ponieważ nie 
zachowały się żadne kartony 
lub szkice artysty do tych 
prac. Jedynie Władysław Ko
zicki w artykule dotyczącym 
twórczości Mehoffera („Sztu
ki Piękne”, III, 1926/27, s. 
395) wspomina, że Czartorys
cy zamówili u malarza szkice 
do pozostałych witraży kościo
ła. Zwiedzającego świątynię 
zainteresować może wiszący 
na ścianie zamykającej od po
łudnia ramię transeptu obraz 
„Święty Izydor Oracz” pędzla 
Michała Wywiórskiego. Ma
larz ten, choć osiadły na stałe 
w Berlinie, często odwiedzał 
Polskę. Chętnie i na długo 

przyjeżdżał do Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego, gdzie 
zasłynął jako malarz scen myś
liwskich. Jednym z dworków, 
w których się zatrzymywał, z 
pewnością była rezydencja 
Zdzisława Czartoryskiego w 
Starym Sielcu. Książę, kolek
cjoner i miłośnik sztuki, po
siadał podobno w swoich zbio
rach „czterdzieści najlepszych 
Wiewiórórw”. Wiszący w koś
ciele obraz przedstawia klę
czącego chłopa, świętego Izy
dora, do którego postaci po
zował artyście odziany w daw
ny strój włościański gospodarz 
z Sielca imieniem Pawlak. 
Namalowany obok świętego 
krzyż istniał naprawdę i usta
wiony był przy drodze nieda
leko Sielca. W głębi płótna 
widzimy miasteczko i kościół z 
trzema wieżami — to Jutro
sin. Praca ta nie jest sygnowa
na ani datowana, ale liczne 
publikacje z lat 1902—1904 
pozwalają ustalić autora obra
zu i datę powstania dzieła na 
około 1902 r.
Warto zwrócić uwagę na 
niektóre elementy wyposaże
nia kościoła. Należy do nich 
umieszczony w chórze pros
pekt organowy projektu To
masza Pajzderskiego, wykona
ny przez organmistrza K. A. 
Spiegla z Reichtalu na Śląsku 
w 1901 r. Ustawione przy 
ścianie w północnym ramieniu 
transeptu marmurowe epita
fium Zdzisława Czartoryskie
go jest z kolei dziełem Anto
niego Madeyskiego i powstało 

w Rzymie w 1912 r. W nasta
wie ołtarza bocznego, z lewej 
strony prezbiterium, widzimy 
figurę Matki Boskiej, wyrzeź
bioną w piaskowcu przez 
Władysława Marcinkowskie
go. Figurę tę podarował koś
ciołowi teść Czartoryskiego — 
Aleksander Zaleski.
Zdzisław Czartoryski prag
nął, aby dwór w Starym Sielcu 
stał się ogniskiem kulturalnym 
i politycznym Wielkopolski, 
przypominającym tradycje Pu
ław. Na wzór Puław zamierzał 
swoją rezydencję połączyć sze
roką aleją z kościołem, lecz na 
przeszkodzie stanęła duża od
ległość i moczary, przez które 
płyną dwie rzeczki. Chcąc 
zrealizować zamiary ojca, Ol
gierd Czartoryski rozpoczął w 
1915 r. budowę, w miejscu 
starego dworu, nowego pałacu 
według projektu Rogera Sław
skiego. Budowla ta pozostała 
nie ukończona.
Kościół w Jutrosinie stał się 
sławny przede wszystkim 
dzięki polichromii, która roz
poczęła wielkie ożywienie w 
dziedzinie malarstwa dekora
cyjnego. Jeszcze w trakcie prac 
w Jutrosinie Procajłowicz 
otrzymał zamówienia na ma
lowidła ścienne do okoli
cznych kościołów. W samej 
tylko Wielkopolsce artysta za
projektował freski do kościo
łów m.in. w Kołaczkowicach 
(1908), Golejewku (1911) i 
Św. Wojciecha w Poznaniu 
(1911 — 1913).

Anna Wierzbicka
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Akcja dwory

Dwór
w Laskowie

W małej, malowniczo położo
nej wsi Laskowo koło Pyrzyc 
stoi jeden z najciekawszych 
dworów w województwie 
szczecińskim. Niewielki zespół 
dworsko-parkowy znajduje się 
we wschodniej części wsi, od
dzielony od drogi ocalałym 
prawie w całości murem z ka
mienia i cegły. Na dziedziniec 
dworski wjeżdża się przez 
urokliwą bramę przy bocznej 
elewacji dworku.
Ostatnimi właścicielami wsi, 
która przed wojną nosiła na
zwę Gross Latzkow, byli von 

Prollinsowie. Dwór w obec
nym kształcie powstał naj
prawdopodobniej około 1842 r. 
— taka data umieszczona 
jest w ryzalicie elewacji ogro
dowej obok dwóch innych — 
1855 i 1896, które prawdopo
dobnie odnoszą się do jakichś 
korekt i przebudów. Jest to 
budynek parterowy z użytko
wym poddaszem. Przykrywa 
go dach dwuspadowy z lukar- 
nami w części użytkowej i ma
łymi, trójkątnymi świetlikami 
w wyższej partii strychu. 
Frontowa elewacja, zwrócona 

na południe, zaakcentowana 
jest w części środkowej ryzali
tem, do którego przystawiono 
zabudowany ganek; nad nim 
znajduje się taras. Do ganku 
dodatkowo przystawiony jest 
portyk zwieńczony czterema 
kamiennymi kulami. Ryzalit o 
schodkowej, nawiązującej do 
baroku formie, wieńczy bla
szana sygnaturka. W połud
niowo-zachodnim narożniku 
znajduje się czterokondygna
cyjna wieża przykryta blasza
nym hełmem z niewielką, ce- 
bulastą iglicą. W wieży tej 
umieszczono główną klatkę 
schodową. W narożniku pół
nocno-wschodnim znajduje 
się wieża dwukondygnacyjna 
ze schodami kuchennymi, 
przykryta również blaszanym, 
cebulastym hełmem. Północna 
elewacja, od strony ogrodu, jest 
także ozdobiona schodkowym 

ryzalitem, pod którym umie
szczony został taras ze scho
dami do ogrodu. Nad tarasem 
zachowały się resztki kons
trukcji, świadczące o tym, że 
była tutaj oszklona weranda. 
Do narożnika północno-za
chodniego dostawiona jest 
murowana weranda, częścio
wo na planie koła, nad którą 
znajduje się jeszcze jeden ta
ras.
Wnętrze ma układ dwutrak- 
towy z korytarzem między- 
traktowym, tak na parterze, 
jak i na piętrze. Ganek jest o 
kilka stopni obniżony w sto
sunku do wnętrza dworu, dla-

1. Dwór od strony ogrodu
2 Dwór — widok z drogi na elewację 
frontową
3. Fragmenty budowli parkowe|. praw
dopodobnie altany widokowej 
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tego prowadzą z niego do holu 
schody, po bokach których 
znajdują się zejścia do piwni
cy. Z ganku roztacza się pię
kny widok na zachowany częś
ciowo pseudokasetonowy strop 
w holu. Zachowały się tam 
resztki z dawnego, efektowne
go wystroju wnętrza: kominek, 
fragmenty płycinowej boazerii 
i polichromii. Na wprost, w sa
lonie, częściowo ocalał parkiet 
oraz sztukaterie, które wido
czne są także w innych pomie
szczeniach obok bogato rzeź
bionych portali drzwiowych. 
Zespół dworsko-parkowy oto
czony był niegdyś murem z 
kamienia i cegły, który w ca
łości zachował się wzdłuż dro
gi i wokół dziedzińca. Przed 
frontem dworu znajduje się 
kolisty podjazd ze starymi dę
bami. Mur oddziela część re- 
zydencjonalną od folwarku. 
Na dziedziniec prowadzi pię
kna brama z kamienia, ozdo
biona kamiennymi kulami. 
Przy zachodniej, bocznej ele
wacji była niegdyś prawdopo
dobnie taka sama brama, pro
wadząca do oficyn dworskich, 
które obecnie, w stanie daleko 
posuniętej dewastacji, zamie
szkują rodziny pracowników 
PGR-u.
Park przylega od południa do 
dworu i oficyn, od zachodu 
graniczy z polami uprawnymi, 
od wschodu z drogą wiejską, a 
od północy sąsiaduje z ogro
dem i domem zarządcy lub 
ogrodnika. Założony jest na 
planie czworoboku, którego 
północną i zachodnią grani
cę stanowią stare, lipowe aleje. 
Do zachodniej przylega duża 
czworoboczna polana. Wnę
trze parku stanowi swobodnie 
potraktowany układ krajobra
zowy, którego głównym ak
centem jest polana przed ele
wacją ogrodową dworu.
Park i dwór w Laskowie są 
oryginalnym przykładem wiej
skiej architektury rezydencjo- 
nalnej, wyłamującej się z nur
tu podobnych założeń na Po
morzu Zachodnim. Niestety, 
ten piękny zespół znajduje się 
obecnie w stanie szybko po
stępującej ruiny, którą może 
powstrzymać jedynie nowy 
użvtkpwnik.

Leszek Herman

Akcja dwory

G rzebowilk

Do Grzebowilka koło 
Mińska Mazowieckiego do
tarliśmy w piękne czerw
cowe popołudnie 1992 r. 
Solidna brama wjazdowa z 
domofonem wprawiła nas 
w zakłopotanie, trudno 
bowiem na odległość prosić 
nieznanych właścicieli o 
wpuszczenie do środka, 
przepraszając ich jedno
cześnie za zakłócenie let
niego popołudnia. Wido
czna przez kraty bramy 
piękna aleja dojazdowa i 
majaczący na jej końcu bia
ły, świetnie utrzymany 
dworek, zachęcały jednakże 
do wejścia, zebraliśmy się 
zatem w sobie i nacisnęliś
my przycisk domofonu. Po 
chwili odezwał się miły głos 
kobiecy o lekko cudzoziem
skim akcencie. Po dokona
niu prezentacji wyłuszczy- 
liśmy cel naszej wizyty. Pa
ni o miłym głosie zgodziła 
się nas wpuścić i kazała 
czekać przy bramie. Po chwi
li nadeszła wraz z przyja
ciółką, obie panie otworzy
ły nam furtkę przy bramie i 
zaprosiły do parku. Naty
chmiast znaleźliśmy się w 
innym świecie, odizolowani 
od rzeczywistości. Kroczy
liśmy godnie cienistą aleją, 
by znaleźć się wreszcie 
przed malowniczym klasy- 
cystycznym dworkiem o 
niesymetrycznej sześcio- 
osiowej elewacji z cztero fila
rowym portykiem, który 
znajduje się nie na jej środ
ku, lecz przesunięty jest 
nieco w bok. Uderzający 
jest wdzięk tej siedziby o 
białych ścianach, jasnych 
okiennicach i czerwonym 
ceramicznym dachu. Pani 
domu, Hiszpanka świetnie 
mówiąca po polsku, okazała 
się znawczynią i wielką mi
łośniczką polskiej architek
tury ziemiańskiej, znako
micie zorientowaną w dzie
jach miejscowości. Otrzy
mane od niej informacje na 

temat dworku i jego odbu
dowy, uzupełnione następ
nie lekturą źródłowej pracy 
Władysława Rudzińskiego 
pt. Rudzińscy herbu Prus 
III z ziemi czerskiej (1988), 
złożyły się na urozmaiconą 
historię Grzebowilka, którą 
poniżej prezentujemy.
Dzięki badaniom p. W. 
Rudzińskiego wiemy na 
pewno, że Grzebowilk już 
na przełomie XV i XVI w. 
znajdował się w posiadaniu 
Aleksego z Gościariczyc, 
sędziego liwskiego i 
chorążego zakroczymskie
go, który otrzymawszy w 
1471 r. w podziale mająt
kowym Rudno, zaczął się 
pisać Rudzeński, dając tym 
samym początek rodzinie 
Rudzińskich. Przy podziale 
sporego majątku Aleksego 
wieś Grzebowilk otrzymał 
wraz z Rudzienkiem, Mi- 
kanowem i Borkowem je
den z pięciu jego synów, 
Andrzej. W rękach potom
ków tego ostatniego Grze
bowilk przetrwał do końca 
XVIII w. W ciągu tego 
czasu wieś była nieustannie 
przedmiotem rozmaitych 
transakcji dokonywanych 
na ogół w obrębie rodziny. 
Zastawiano ją, zaciągano 
pożyczki i następnie zabez
pieczano je na należących 
do wsi poddanych. Jakże 
znamienny dla ówczesnych 
stosunków jest makabry
czny w swej wymowie spo
łecznej zapis w Metryce 
Koronnej, odnaleziony 
przez p. W. Rudzińskiego, 
mówiący o niejakiej Jadwi
dze Kochanowskiej, wdo
wie po Stanisławie Zale
skim, która 9 grudnia 
1617 r. potwierdziła zwrot 
przez Franciszka Rudziń
skiego sumy 60 złp poży
czonej uprzednio przez jej 
męża Rudzińskiemu, a ten 
zabezpieczył sumę na kmie
ciu Janie Rozumku ze wsi 
dziedzicznej Grzebowilk. 

W połowie XVIII w. 
Grzebowilk należał do Ka
zimierza Rudzińskiego (ok. 
1675—1759), najpierw kasz
telana czerskiego, a następ
nie wojewody mazowiec
kiego, najwybitniejszego 
przedstawiciela tej linii 
Rudzińskich. Kazimierz 
zapisał dożywotnio 10 
grudnia 1753 r. trzeciej 
swojej żonie Teresie z Kic- 
kich dobra w kluczu Pogo
rzelskim, a mianowicie Po
gorzel wraz z dworem, 
Grzebowilk, Iłowiec, Wie- 
traki ze stawami, młynem i 
karczmą w Barczącej, włą
czając w to dobra Płowęzek 
i inne należące do Teresy. 
W 1795 r. wnuk Kazimie
rza, Antoni (1754—1821), 
starosta śmidyński, wy
przedając dobra na Ma
zowszu, pozbył się m.in. 
Grzebowilka i Iłowca, któ
re nabył Teofil Bieczyński. 
Drewniany dworek w Grze- 
bowilku miał powstać na 
przełomie XVIII i XIX w. 
Według tradycji miej
scowej uchodził przez dłuż
szy czas za dworek myśliw
ski księcia Józefa Poniatow
skiego, jednak w obecnym 
stanie badań nie możemy 
ustalić, czy w ogóle należał 
do bratanka ostatniego kró
la Rzeczypospolitej. Wie
my na pewno, że w końcu 
XIX w. Grzebowilk należał 
do rodziny Karczewskich, 
wiemy również, że dworek 
wielokrotnie przebudowy
wano wewnątrz i z ze
wnątrz, m.in. na początku 
bieżącego stulecia, kiedy 
należał do Tadeusza Rych- 
walskiego, założyciela są
siedniej cegielni. Wówczas 
zmieniono dach na dworku 
i ganek. W 1920 r. folwark i 
cegielnia przeszły na włas
ność Zygmunta Poradow- 
skiego, który wydzielił te
ren folwarku o powierzchni 
24 ha i założył dlań osobną 
księgę hipoteczną pod na
zwą Folwark Leśniczówka 
Grzebowilk. W 1944 r. fol
wark ten właściciel rozpar
celował, pozostawiając so
bie ośrodek wraz z dwor
kiem o powierzchni 5,5 ha, 
nie podlegający reformie 
rolnej. W 1959 r. Poradow- 
ski przepisał mająteczek na
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1.2. Dwór od frontu (1) i od strony 
ogrodu (2)
(zdjęcia: Waldemar Baraniewski)

Marię Rogozińską.
Obecnie dwór należy do 
Marii Teresy i Apolinarego 
Gałeckich, którzy w latach 
1987—1991 gruntownie 
wyrestaurowali dworek, za
stępując drewniane ściany 
murowanymi. Projektan
tem nowego dworku jest 
jego właściciel, inż. arch. 
Apolinary Gałecki. Pier

wotny dworek, drewniany 
o konstrukcji zrębowej, 
oszalowany i otynkowany, 
był w bardzo złym stanie, 
dlatego też zdecydowano 
się na radykalny zabieg 
wymiany ścian przy jedno
czesnym zachowaniu daw
nych proporcji budynku i 
jego sylwety. Nowa siedzi
ba, ściśle nawiązująca do 

poprzedniej ma kształt pro
stokąta, jest parterowa i ma 
mieszkalne poddasze. Jej 
elewacja frontowa, jak już 
powiedzieliśmy, jest niesy
metryczna, podobnie zresz
tą jak ogrodowa, pośrodku 
ma taras, a na skraju — 
oszkloną werandę. Trady
cyjny układ dwutraktowy 
pierwotnego dworku został 

w czasie odbudowy zmie
niony. W sumie powstała 
pełna wdzięku siedziba, 
pięknie rysująca się na tle 
zieleni krajobrazowego par
ku z okazami starodrzewu, 
będąca naturalną konty
nuacją poprzedniej.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski
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Na tropie 
nieznanego artysty

W latach osiemdziesiątych In
stytut Sztuki PAN i Fundacja 
Rzymska im. Janiny Umia- 
stowskiej podjęły wspólną ini
cjatywę katalogowania i do
kumentowania polskich se- 
pulkraliów w kościołach i na 
cmentarzach w Rzymie. Część 
„cmentarną” powierzono p. 
Danucie Jędryczko, ówczesnej 
pracownicy Instytutu, która w 
1983 r., wraz z fotografem IS 
PAN Jerzym Langdą, sporzą
dziła pierwszą dokumentację 
fotograficzną polskich grobów 
na rzymskich cmentarzach: 
Campo Verano, Cimitero 
Flaminio (zw. Prima Porta) i 
Cimitero Accatolico per i stra- 
nieri (zw. Protestante). Po 
odejściu p. Jędryczko z Insty
tutu przekazano mi pudło z 
tymi zdjęciami z poleceniem 
kontynuowania pracy, czyli 
sporządzenia katalogu i notek 
biograficznych zmarłych osób. 
Zadanie to, jak się okazało, nie 
należało do łatwych. Niewiele 
informacji mogłam znaleźć w 
Polskim Słowniku Biografi
cznym i różnych encyklope
diach. Zresztą większość pol
skich grobów w Rzymie po
chodzi z czasów powojennych. 
Należało więc szukać osób, z 
rodziny czy znajomych, które 
mogłyby udzielić jakichkol
wiek informacji. Temu właś
nie celowi służyć miały moje 
wyjazdy do Rzymu, podczas 
których odnajdywałam nowe 
polskie groby i nazwiska.

Wśród przekazanych mi mate
riałów znajdowało się zdjęcie 
grobu Zygmunta Lipińskiego 
(ur. w Grudziądzu w 1873 r., 
zm. w Rzymie w 1940 r.), po
chowanego na Campo Verano. 
Nazwisko Lipińskich nie nale
ży w Polsce do rzadkich, toteż 
poszukiwanie informacji po
przez dotarcie do członków 
pozostałej rodziny mogłoby 
przypominać szukanie igły w 
stogu siana.

W ślepy zaułek domysłów, jeś
li chodzi o powyższą postać, 

kierował drugi człon „tytułu” 
grobu na płycie stojącej u 
wezgłowia, napis „EPISCO- 
PO” obok nazwiska „LIPIN
SKY”, przedzielonego zna
kiem krzyża. Dokumentacja 
fotograficzna tego grobu z 
1983 r. świadczyła jednak, że

łam w roczniku 1956 (nr 2) na 
artykuł ks. prof. Jerzego 
Langmana, organizatora dzia
łu polskiego na międzynaro
dowej wystawie sztuki religij
nej w Rzymie (1955 r.), zatytu
łowany Polska sztuka religijna 
w pracy duszpasterskiej. W 

obok Zygmunta spoczywa tam 
jego żona Elinita Kumpel 
(1875—1957) i córka Annelise 
Lipinsky (1900—1966). Czyż
by więc był to „biskup” (epis- 
copo) jakiejś sekty odszcze- 
pieńców od Kościoła rzym
skokatolickiego? Może maria
wita?
Będąc w Rzymie wiosną 1990 r. 
i wertując w bibliotece In
stytutu Studiów Kościelnych 
stare roczniki „Duszpasterza 
Polskiego Zagranicą”, natrafi

artykule tym znalazłam 
wzmiankę o Zygmuncie Lipiń
skim, „zmarłym na początku 
zeszłej wojny w Rzymie” oraz 
reprodukcję jego pracy — li- 
tografowanego portretu papie
ża Piusa XII. Początek nitki 
został więc chwycony, a że 
doprowadzi on do pokaźnego 
kłębka — tego jeszcze nie 
mogłam przewidzieć.
Powojenna Polonia rzymska 
jest bardzo rozproszona i nie 
skonsolidowana. Właściwie 

nie ma tu organizacji, która 
by ją skupiała. Weteranów 
2. Korpusu Polskiego jest coraz 
mniej. Osiadający tutaj po 
drugiej wojnie światowej Pola
cy żyją przede wszystkim w 
kręgu włoskich kolegów i ro
dzin współmałżonków, utrzy
mując co najwyżej luźne kon
takty z kilkoma osobami pol
skiego pochodzenia. Sytuację 
odosobnienia pogłębiły jeszcze 
nowe fale uchodźstwa polskie
go do Włoch w latach osiem
dziesiątych.
Zbieranie informacji dotyczą
cych osób mieszkających i 
zmarłych po drugiej wojnie w 
Rzymie jest zatem bardzo 
trudne i w wielu wypadkach 
mało skuteczne. Nie ma tu ża
dnego polskiego archiwum, 
choć w Rzymie istnieje kilka 
polskich instytucji, jak cho
ciażby kościół Św. Stanisława 
Biskupa Męczennika (oblega
ny przez najnowszą „emigra
cję”) czy stacja PAN, a archi
wum Związku Kombatantów, 
traktowane przez lata jako 
własność prywatna, nie zostało 
mi dotąd, mimo starań, udo
stępnione. Cóż więc dopiero 
mówić o dotarciu do wiado
mości na temat ludzi żyjących 
w Rzymie w okresie między
wojennym i wcześniej!
Zaczęłam więc wertować 
książki telefoniczne Rzymu. 
Od polskich nazwisk aż się w 
nich roi. I tu znalazłam roz
wiązanie zagadki owego „bi
skupa” Lipińskiego; w starej 
książce telefonicznej figurował 
telefon i adres Evy Lipinsky- 
Episcopo. Eva, chowając ro
dziców i przyrodnią, jak się 
później okazało, siostrę, 
umieściła na nagrobku za
wczasu już swoje „mężowskie” 
nazwisko. Potwierdziła to tak
że moja wizyta na Campo Ve
rano, gdzie na płycie grobu 
Lipińskich znalazłam już no
we nazwiska: Angelo Lipinsky, 
zmarły w 1986 r., Eva Lipin- 
sky-Episcopo zmarła w 1988 r. 
i Lino Sigismondo Lipinsky 
zmarły w USA także w 1988 r. 
Wykręcając numer telefonu 
zmarłej Evy Lipinsky-Epis- 
copo byłam pełna obaw, czy 
zastanę jeszcze rodzinę Zyg-
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munta Lipińskiego. Los jed
nak okazał się dla mnie łaska
wy. Gdy rozpoczęłam rozmo
wę, miły dziecięcy głosik po
wiedział: „Zaraz, zaraz, pop
roszę do telefonu mamę”. Ma
mą okazała się pani dr Dona
tella Episcopo, córka Evy, a 
więc wnuczka Zygmunta. 
Skorzystałam skwapliwie z za
proszenia na via Margutta — 
znaną od końca ubiegłego wie
ku rzymską ulicę artystów — 
nie spodziewając się, że zosta
nę „zasypana” informacjami, 
katalogami, opracowaniami i 
wspomnieniami (głównie w ję
zykach włoskim i niemieckim, 
w większości przekazanymi mi 
w kserokopiach), dotyczącymi 
twórczości Zygmunta Lipiń
skiego — nie znanego dotąd 
Polakom, cenionego i wybit
nego, szczególnie w dziedzinie 
grafiki, artysty. Pani Donatella 
mieszka w dawnym mieszka
niu dziadka, pełnym pamiątek, 
obrazów i grafik.
Zygmunt Lipiński urodził się 
w 1873 r. w Grudziądzu, wó
wczas pod zaborem pruskim. 
Ojcem jego był Izydor — je
den z młodszych synów Karo
la Józefa Lipińskiego, słynne
go polskiego skrzypka i kom
pozytora. Matką Zygmunta 
była z kolei wnuczka znanego 
niemieckiego kompozytora 
operowego Józefa Meyerbeera 
— Wilhelmina z domu Reich. 
Te muzyczne koligacje, choć 
zapewne istotne dla artysty
cznej atmosfery rodzinnego 
domu, nie skłoniły jednak 
młodego Zygmunta do po-
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święcenia się dziedzinie sztuki 
swych wielkich przodków; 
wybrał sztuki plastyczne.
Studia malarskie odbywał w 
berlińskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w latach 1892—1896, 
pod kierunkiem malarzy An
tona von Wernera, Meyerhei- 
na i Thumanna; oprócz tego 
osobno pogłębiał studia z ana
tomii u prof. Bischoffa. W 
1899 r. odbył podróż do Ho
landii, gdzie z kolei uzupełniał 
swą wiedzę w dziedzinie tech
nik graficznych. W tym roku 
otrzymał nagrodę (tx-acquo z 
malarzem von Loosem) w 
konkursie na freski związane 
ze stuletnią rocznicą urodzin 
Wilhelma Moltkego, przezna
czone do ozdoby klatki scho
dowej zamku, należącego do 
rodziny Moltke w Kreisau 
(Krzyżowa) na Śląsku. Dzie
łem Lipińskiego był olbrzymi 
fresk (ok. 18 m2) przedstawia
jący „Wejście Francuzów do 
Lubeki w 1806 r.” — dziś, nie
stety, nie istniejący. Zniszcze
niu uległa także inna praca Li
pińskiego, którą wraz ze swy
mi berlińskimi profesorami 
wykonał w latach 1900—1902 
— mozaiki kopuły nowo wów
czas budowanej katedry w 
Berlinie.
W 1902 r. Lipiński zdobył 
trzyletnie stypendium na kon
tynuowanie studiów za grani
cą. Wybrał Rzym, gdzie zamie
szkał w willi Strohl-Fern, 
przeznaczonej dla stypendy
stów akademii niemieckich. 
Dodać tu trzeba, że w tym sa
mym czasie w willi tej miesz
kał i pracował także malarz 
Edward Okuń, pochodzący z 
okolic Warszawy. Przeto nic 
dziwnego, że sztuka obu arty
stów ma tyle ze sobą wspólne
go. Dotyczy to przede wszyst
kim fascynacji, widocznej 
zresztą w pracach innych mło
dych artystów niemieckich te
go czasu, romantyczno-sym- 
boliczną twórczością Arnolda 
Boecklina, jego światem fan
tazji, klimatem poezji, a cza
sem i tajemniczości. Do tego 
dochodziła u nich, w mniej
szym lub większym stopniu, 
dążność do dekoracyjnego 
operowania płynną kreską w 

duchu panującej wówczas se
cesji.
W latach stypendialnego po
bytu w Rzymie Lipiński ma
lował niewielkiego zazwyczaj 
formatu pejzaże — widoki 
Rzymu, jego zabytki, wnętrza 
kościołów, a także nastrojowe 
krajobrazy z podrzymskiej 
Kampanii i miejscowości 
nadmorskich. Malował akwa
relą, olejem i dużo rysował.
Uzyskana w 1904 r. nagroda 
berlińskiego bankiera Michae
la Beera pozwoliła Lipińskie
mu na przedłużenie pobytu w 
Rzymie. W latach 1911 —1914 
powstały kompozycje alegory
czne (większego już formatu): 
„Ogród Esperyd” (olej) i 
pierwsze duże akwaforty: 
„Calma marina”, „Pandora”, 
„Parki” — pełne poetyckiego 
nastroju i „klasycznego” spo
koju, z mistrzowsko rysowa
nymi aktami kobiecymi; mimo 
akademickiej poprawności nie 
pozbawione są także waloru 
secesyjnej dekoracyjności. Od
tąd Lipiński zasłynie głównie 
jako świetny rysownik i do
skonały grafik, z mistrzowsko 
opanowaną techniką akwafor
ty, a akt kobiecy, rzadziej mę
ski, będzie obok portretów na
czelnym tematem jego ilustra
cji i exlibrisow.
Podczas pierwszej wojny świa
towej Lipiński, jako obywatel 
niemiecki, zmuszony był do 
opuszczenia Rzymu. Przeby
wał wówczas głównie w Mo
nachium, obracając się w krę
gu artystów skupionych w 
„Secesji” (zrzeszającej przed
stawicieli wielu kierunków ar
tystycznych); utrzymywał tak
że kontakty z „awangardowy
mi” artystami monachijskiej 
„Neue Kiinstervereiningung” 
oraz berlińskiej „Neue Seze- 
sion”. Na zamówienie cesarza 
Franciszka Józefa Lipiński 
wykonał wówczas projekty wi
traży do katedry w Ołomuńcu 
na Morawach oraz do kaplicy 
Św. Józefa Nepomucena przy 
katedrze Św. Wita w Pradze, 
utrzymane w akademicko-se- 
cesyjnej manierze. W Mona
chium Lipiński rozpoczął 
również współpracę z wydaw
nictwami. Otrzymał wówczas 
m.in. zamówienie od edytora 

Franza Hanfstaengla na wy
konanie ilustracji do luksuso
wego wydania Odysei Homera. 
W 1919 r., po skończeniu woj
ny, powrócił do Rzymu, gdzie 
nie licząc kilku zagranicznych 
podróży, pozostał już do 
śmierci. Zrazu pracował jako 
profesor w Brytyjskiej Aka
demii Sztuk Pięknych w Rzy
mie, z czasem, zamieszkawszy 
przy słynnej ulicy artystów — 
via Margutta, założył tam i 
prowadził własną szkołę ma
larstwa, rysunku i grafiki, w 
miesiącach letnich przenoszo
ną do swej willi na Anacapri. 
W miejscowości tej mieszkali 
wówczas także znani pisarze 
Edwin Cerio, Axel Munthe, 
Gennaro Napoli, malarz Jaro 
Kadima, jak również miłośni
cy sztuki, m.in. niemiecka ba
ronowa Mercedes von der 
Horst — wszyscy należeli do 
przyjaciół domu Lipińskich, 
pełnego artystycznej atmosfe
ry. Trzeba bowiem pamiętać, 
że żona Zygmunta — Argen
tynka Elinita z Kumplów, wy
kazywała także zdolności arty
styczne i w młodości uczyła się 
malarstwa. Toteż nic dziwne
go, że dzieci tej pary poświęci
ły się również sztuce. Najstar
szy Angelo został historykiem 
sztuki, młodszy Lino Sigis- 
mondo, który uczył się pod 
kierunkiem ojca, był później 
znanym grafikiem i malarzem 
w Stanach Zjednoczonych, a 
córka Eva przejęła po ojcu 
prowadzenie szkoły artysty
cznej przy via Margutta.
Zygmunt Lipiński, mimo roz
licznych zajęć dydaktycznych, 
nie zaniedbywał także własnej 
twórczości, w której domino
wała grafika. Wykonywał li
czne portrety i exlibrisy. Nale
żał do zawiązanej w 1932 r. 
grupy „Rzymskich Artystów 
Grafików” (Gruppo Romano 
Incisori Artisti), z którą eks
ponował swe prace, tak we 
Włoszech, jak i za granicą. 
Powracał niekiedy do malar
stwa, wykonując m.in. serię 
gwaszy ze scenami z życia Wa
tykanu i papieskiej gwardii 
szwajcarskiej (wielu ze szwaj
carów było uczniami jego szko
ły malarskiej) za pontyfikatu 
Piusa XI. Zmarł w Rzymie 17 

lutego 1940 r. Przed śmiercią 
zdążył otrzymać wiadomość o 
szczęśliwym dotarciu do Sta
nów Zjednoczonych jego syna 
Sigismondo.
Moje wizyty w domu pani 
Donatelli przy via Margutta 
zaowocowały jeszcze jedną 
cenną inicjatywą. Otóż 
wnuczka Zygmunta Lipiń
skiego wyznała mi, że marze
niem jej matki, niedawno 
zmarłej, było odwiedzenie 
Polski, ale jej choroba oraz sy
tuacja polityczna w naszym 
kraju na początku lat osiem
dziesiątych, stanęły temu na 
przeszkodzie. Napomknęła 
także, że matka nosiła się z 
zamiarem ofiarowania zbio
rom w Polsce prac swego ojca. 
Odpowiedziałam, że to nic 
trudnego, podając adres Mu
zeum Narodowego w War
szawie i podejmując się roli 
„posłańca”. W drogę powrot
ną do kraju zabrałam więc list 
pani Donatelli; przekazałam 
go następnie działowi grafiki 
Muzeum wraz z krótką cha
rakterystyką twórczości Zyg
munta Lipińskiego.
Szczęśliwy zbieg okoliczności 
dokończył szybko i z wielkim 
sukcesem zaczęte dzieło. Otóż 
polską placówkę dyplomaty
czną w Rzymie w czerwcu 
1990 r. objął nowy ambasador 
p. Bolesław Michałek, którego 
żoną jest historyczka sztuki, b. 
pracownik Muzeum Narodo
wego w Warszawie, p. Janina 
Michałkowa. Ona też, będąc 
już w Rzymie, przejęła spra
wę. Jej osobistym kontaktom i 
staraniom przypisać należy 
imponujące zakończenie. Im
ponujące, bo warszawskie 
Muzeum Narodowe otrzyma
ło cenny dar: 60 prac grafi
cznych Zygmunta Lipińskie
go, wykonanych w latach 
1911 — 1940.
Należałoby teraz jak najszyb
ciej urządzić pokaz tego daru, 
przedstawić naszemu społe
czeństwu twórczość znakomi
tego, a u nas całkiem nie zna
nego artysty. Mam nadzieję, 
że to wkrótce nastąpi.

Maria I. Kwiatkowska
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A m Steinhof

Turystom odwiedzającym Wiedeń 
polecamy niedaleką, pozaśród- 
miejską wyprawę do 14. dzielnicy 
miasta, gdzie nie zmotoryzowani 
dotrą szybko i wygodnie autobu
sem nr 48A z pętli obok gmachu 
parlamentu. Na wyprawę należy 
przeznaczyć czas w sobotę od go
dziny 15, bowiem cel naszej wy
cieczki — secesyjny kościół Am 
Steinhof, usytuowany malowniczo 
na szczycie wzgórza w obrębie ze
społu szpitala psychiatrycznego, 
udostępniany jest tylko raz w ty-

wpuszczone w mur, do których 
przyśrubowano miedziane bolce z 
główkami tworzącymi skromny, 
ale czytelny ornament.
Wszystkie żelazne części budowli, 
jak okna i drzwi, obłożone są bla
chą miedzianą lub — jak w wy
padku fryzu z wieńców — składają 
się z form pokrytych miedzią w 
procesie galwanizacji. Czasza ko
puły oblicowana jest płytkami 
miedzianymi, dlatego zarówno 
ona, jak inne części wieńczące w 
partii dachu mają obecnie kolor 

1 Jeden z projektów wstępnych bryły 
kościoła rysowany przez Otto Wagnera
2. 3. Projekt fasady kościoła (2) i wi
dok współczesny (3)

(reprod.: Piotr Kosiński)

godniu. Świątynia ta nosi wezwa
nie Św. Leopolda, projektantem 
jej był architekt Otto Wagner 
(1841 — 1918), a budowano ją w la
tach 1904—1907.
W głównym obrysie kościół zbu
dowany jest na planie krzyża, z 
kopułą na skrzyżowaniu naw wię
cej niż półkolistą, opartą na oś- 
miobocznym bębnie. Cokół bu
dowli tworzą dopasowane do sie
bie kamienie, pochodzące z naj
bliższego otoczenia świątyni. Wy
żej elewacje oblicowane są płytami 
z białego marmuru w pasowych 
warstwach o wysokości 30 cm. 
Trzymają je żelazne trzpienie 

zielony — barwę szlachetnego 
grynszpanu.
O wyrazie fasady stanowią dwie 
wieżyczki w formie i funkcji po
stumentów pod rzeźby oraz por
tyk, który poniżej linii kapiteli ko
lumn łączy prosta belka. Każdą z 
jego czterech kolumn wieńczy 
rzeźbiona postać rozmodlonego 
anioła, wykonana ze złoconej mie
dzi przez Othmara Schimkowitza. 
Nad trzema parami drzwi znajdu
je się daszek, wysunięty przed lico 
podpór kamiennych, wsparty na 
czterech smukłych żeliwnych ko
lumienkach.
Wieżyczki, nasadzone jakby na 
narożniki fasady, w górnej części 
zwężają się schodkowo ku górze. 
Tworzą one podstawy pod tronu
jące postacie — statuy patronów 
Dolnej Austrii: św. Leopolda i św. 
Seweryna, dzieła Richarda Luk- 
scha. Ściany wieżyczek ozdabia or-
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namcnt złożony z kwadratowych 
płytek. Monumentalne wejście do 
kościoła od strony głównej elewa
cji otwiera się trzema parami 
drzwi, do których prowadzą scho
dy na szerokość portyku.
Wnętrze kościoła jest jednoprze- 
strzenne, z właściwie ślepą kopułą, 
jednak nie brakuje w nim światła. 
Kilka powodów złożyło się na 
skonstruowanie przez Wagnera 
wewnętrznego sklepienia kopuły: 
awersja projektanta do nadmiernie 
wysokich wnętrz, a także — świa
dome dążenie do zapewnienia do
brej akustyki. Wymurowane z 
cegły podpory, które optycznie 
podtrzymują kopułę, są relatywnie 
wąskie i smukłe oraz całkowicie 
wolne od parcia sił.
Są tu trzy wielkie, płytkie, półko
liście zamknięte wnęki arkadowe: 
główna — w prezbiterium oraz 
symetrycznie po obu stronach bo
czne, transeptowe. Cokół wew
nętrzny ścian świątyni tworzy 
okładzina z szarego marmuru. Po
sadzkę wykonano z kwadratowych 
kremowych płytek. Kopuła i pod- 
łucza wnęk arkadowych są białe, 
podzielone prostym ornamentem 
na złote kwadraty. Jest to wnętrze 
świetliste. Witraże — o subtelnej, 
stonowanej kolorystyce — przesą
czają jasne światło.
Arkadę prezbiterium zajmuje 
mozaika Remigiusa Geylinga, 
ukończona w 1913 r. Jest ona roz
wiązana symetrycznie: hieraty
czny Chrystus i po siedmiu świę
tych stojących z obu stron na zło
tych schodach oraz o jednego wię
cej z prawej — klęczącego, przy
puszczalnie św. Leopolda. Schody 
wznoszą się na chmurach leżących 
na błękicie niebios. Po obu stro
nach tej głównej kompozycji, w 
ramach łuku arkady, są dwa mo
zaikowe przedstawienia: po jednej 
postaci świętego ujętej w orna
mentalne obramienie.
Na tym tle ustawiony jest ołtarz 
główny, z baldachimem w formie 
ażurowej kopuły będącej dziełem 
artysty-metaloplastyka. Jest to 
konstrukcja ze złoconej miedzi. 
Kopułę tę obiega fryz utworzony 
przez uskrzydlone główki anioł
ków. Boki ołtarza zdobią metalowe 
wieńce, powierzchnię środkową 
zaś dwie postacie aniołów, wkom
ponowane symetrycznie w kwad
raty wypełnione ornamentem — 
dzieła Othmara Schimkowitza, 
wykute na zimno w miedzi i zło
cone.
Użycie specjalnego rodzaju tech
niki garncarskiej przy wykonaniu 
mozaik było dezyderatem Wagne
ra, który nie życzył sobie obrazów 
malowanych na płótnie ani też 
„ niepewnej techniki freskowej, któ
ra stwarza tak wiele trudności”. 
Użyto więc marmuru o różnej gę
stości powierzchniowej, zeszklonej 
emalii i szkła.
Niewidoczna dla zwiedzającego 
kościół różnica nachylenia podłogi 
między nawą a prezbiterium wy
nosi 26 cm. Wpływa to z pewnoś
cią na odbiór estetyczny. Na ścia
nach przeznaczonych na boczne 
ołtarze są dwie mozaiki Rudolfa

Jetmara, słabsze artystycznie niż 
dzieło Geylinga. Z lewej strony 
prezbiterium znajduje się ambona 
wykonana z szarego kamienia, ze 
złoconymi ornamentami.
Arkady boczne wypełnione są przez 
wspaniałe figuralne witraże Kolo 
Mosera. Obie — rozwiązane bli
źniaczo, symetrycznie — dzielą się 
na cztery podstawowe elementy 
składowe: szerszy prostokąt środ
kowy, nad nim półkole, z obu bo
ków prostokąty stojące, węższe. 
Wszystkie prostokąty stojące wy
pełnia po osiem postaci aniołów — 
potraktowanych jako ornament i 
przedstawiających zarazem chóry 
anielskie. W górnej, półkolistej 
części z lewej strony znajdują się 
dwa anioły adorujące Veraicon, z 
prawej — gołębica Ducha Święte
go. I znów bliźniaczo: poniżej po
kazano po siedmiu świętych (pod
pisanych u stóp) stojących na łące 
kwitnącej białymi liliami, kwiata
mi łaski boskiej i secesji, twarzami 
skierowanych ku prezbiterium. 
Nad postaciami wypisano sentencje 
adresowane do wiernych.
Na obu ścianach bocznych chóru 
muzycznego znajdują się skro
mniejsze kompozycje, a duży wi
traż w formie półkola ozdabia fa
sadę. Uwzględniając cały zespół 
— witraże kościoła Am Steinhof 
są doskonałym argumentem na 
rzecz niewątpliwego renesansu tej 
sztuki w okresie secesji.
Okres ten w dorobku Otto Wag
nera rozpoczyna się w 1893 r., a 
kończy około 1906 r., trwa więc re
latywnie krótko. Był to jednakże 
doskonały artysta, o dużych moż
liwościach twórczych i widocznym 
rysie indywidualnym: jego prace 
są po prostu rozpoznawalne. Dzie
ła jego współpracowników — Mo
sera, Geylinga, Schimkowitza — 
stanowią próbkę najlepszej sztuki 
dekoracyjnej owego czasu. Kwad
rat — jako powtarzający się głów
ny element ornamentu, tak cha
rakterystyczny dla wiedeńskiej se
cesji, jest zarazem zapowiedzią 
zbliżającego się art deco.
Secesja nobilitowała rzemiosło, 
zdobnictwo, warsztat, nadawała 
im nową godność i dowód na to 
mamy także w kościele Am Stein
hof. Widać to w stosunku archi
tekta do wystroju świątyni, wypo
sażenia i ornamentu. Jednocześnie 
można dostrzec u Wagnera typo
wy dla tego okresu stosunek do 
maszyny, w którym zawarta jest 
pewna sprzeczność: korzysta on z 
techniki (np. seryjne metalowe 
wieńce), lecz zarazem nie wyko
rzystuje jej specyficznych możli
wości, ponieważ produkuje przy 
jej użyciu jakby nadal dzieła rze
miosła. Zresztą sam Wagner wy
chodzi później poza ten etap i up
rawia architekturę racjonalisty- 
czno-funkcjonalną.

Bożena Wierzbicka

Apel 
historyków sztuki

W styczniu br„ w krakowskim oddziale Stowarzyszenia Histo
ryków Sztuki powstała sekcja „Kościoły drewniane”. Jej głów
nym animatorem jest mgr Marian Kornecki, wybitny specjali
sta od sakralnego budownictwa drewnianego. Poniżej druku
jemy obszerne fragmenty Wystąpienia w sprawie zagrożenia 
kościołów drewnianych.
(...) Kościół drewniany, nie spotykany w większości krajów 
europejskich, należy do najdoskonalszych świadectw odwie
cznej kultury polskiej, do najpiękniejszych akcentów rodzime
go pejzażu. Zachowane zabytki, tak niegdyś liczne szczególnie 
na terenach Polski Południowej, pochodzą z różnych okresów, 
od późnego średniowiecza aż po początek obecnego stulecia. 
Ich wnętrza — z polichromiami, ołtarzami, nagromadzonymi tu 
dziełami sztuki i obiektami kultu — to żywe dokumenty rozwija
jącej się w ciągu wieków wysokiej kultury religijnej wiejskich 
parafii. W wielu kościołach przetrwały także bezcenne dzieła 
sztuki dawnej, gdy te w miastach przestawały się podobać.
Szybki rozwój demograficzny, nasilający się od schyłku ubieg
łego stulecia spowodował, że dawne kościółki wiejskie poczę
ły tracić swą funkcjonalność. Jednostronnie widziane dążenia 
do wznoszenia masywnych, „nowoczesnych" i większych 
świątyń — znalazły się jednak w konflikcie z oczywistą potrze
bą ochrony zabytków sztuki i kultury religijnej. Traktując dawne 
budowle i ich wnętrza w sposób czysto funkcjonalny, parado
ksalnie odcinano korzenie, niszcząc wielowiekowe tradycje, z 
których wyrasta religijność ludu polskiego (...).
(...) stało się smutną prawidłowością, że pojawienie się nowej 
budowli w miejscu dawniejszej — stanowi dla tej ostatniej wy
rok śmierci. Często wyrokiem takim bywa już sam zamiar bu
dowy nowego kościoła. Zjawisko to jest bolesne dla wielu 
wiernych, związanych ściśle — także z pobudek czysto religij
nych — z „wymodlonymi” świątyniami odziedziczonymi po 
przodkach. Szczególnie przykry jest fakt, że władze kościelne, 
które tak pięknie broniły w ciągu wieków tożsamości rodzimej 
kultury, zdają się jakby nie dostrzegać wagi problemu. Brak za
interesowania ze strony parafian i znacznej części ducho
wieństwa, brak zrozumienia i szacunku dla wartości history
cznych i artystycznych — to główne przyczyny niszczenia bu
dowli drewnianych, które z racji swego budulca wymagają 
szczególnie troskliwej i fachowej opieki, wymagającej oczy
wiście także odpowiednich nakładów finansowych. Nie jest 
to jednak trudność nie do przezwyciężenia, czego dowiodły 
ostatnie lata entuzjazmu i wspaniałej inicjatywy powszechne
go wznoszenia nowych, bogatych kościołów.
Mimo tej sytuacji, wciąż widzimy nie tylko potrzebę, ale i moż
liwość ratowania polskich świątyń drewnianych. Kościoły te, 
rzeczywiste unikaty w skali światowej, które w różny sposób 
służyć mogą w dalszym ciągu, interesować mogą także spe
cjalistów zagranicznych i szerokie rzesze turystów. Sądzimy, 
że te aspekty mogłyby przyczynić się do ożywienia i podnie
sienia prestiżu parafii, posiadających te skarby pod swoją opie
ką.
Stowarzyszenie nasze pragnie ściślejszej współpracy z wła
dzami kościelnymi i rządcami parafii w dziele ratowania drew
nianych kościołów. Liczymy także na pomoc w formułowaniu 
programów działania, w rozbudzeniu społecznej świadomości 
i wrażliwości, na angażowanie potrzebnych środków finanso
wych. Za zarząd

Marian Kornecki
Przewodniczący Komisji Barbara Kleszczyńska
Konserwatorskiej Prezes Zarządu Oddziału
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Zagadka za milion!
Napoleon Orda (1807—1883) był akwareli
stą i rysownikiem. Od 1856 r. przebywał w 
Polsce i wędrując po kraju pozostawił po 
sobie wiele widoków naszych miast oraz za
bytków architektury.
Jaki pałac przedstawił N. Orda 
na tym rysunku?
Wśród prawidłowych odpowiedzi nadesła
nych do 5 lipca br. na kartkach pocztowych 
(redakcja „Spotkań z Zabytkami”, 00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11, pok. 7,1 p.) 
rozlosowana zostanie nagroda 1 000 000 zł u- 
fundowana przez Fundację PRO AUXILIO 
Popularyzacji Ochrony i Inicjatyw Ratowa
nia Zabytków.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie 
pierwszej zagadki (nr 4, 1993) brzmi: 
rysunek przedstawia zamek w Wiśni
czu Nowym, który narysował Jan Ma
tejko w 1861 r. Nagrodę — 1 milion zł — 
wylosował p. Krzysztof Charewicz z 
Wałbrzycha. Gratulujemy!

Zborowskie czeka

Fabryka fajek glinia
nych w Zborowskiem koło 
Częstochowy (gm. Cias
na) powstała w 1753 r. i 
jest to bez wątpienia naj
cenniejszy zabytek faj- 
czarski na ziemiach pol
skich. Budynek fabryki 
wymaga renowacji (m.in. 
wymiana 80% ścian), ale 
np. stropy, piec i komin 
zachowały się w niezłym 
stanie; budowli brakuje je
dnak użytkownika i zamie
nia się ona w ruinę. Mo
że wśród osób należących 
do polskich Pipe Klubów 
znajdzie się przyszły na
bywca tego pięknego za
bytku? Bardzo liczę na 
wspólną akcję wszystkich 
klubów fajczarskich, która 
mogłaby doprowadzić np. 
do powołania fundacji na 
rzecz renowacji śląskiej 
manufaktury. Zachęcając 
do zajęcia się sprawą, do

dam, że dawna wytwórnia 
znajduje się w malowni
czej okolicy, dookoła roz
ciągają się lasy, są liczne 
stawy i niemal nie zmie
niony, z czasów funkcjo
nowania fabryki, krajobraz. 
Nadto ziemia kryje tam 
ogromną liczbę nie zakwa
lifikowanych niegdyś do 
sprzedaży fajek, wśród 
których można znaleźć 
niezwykle wytworne eg
zemplarze.
Budynek ma wymiary 
10 x 20 m, może więc peł
nić różne funkcje, z 
mieszkalną włącznie. Nie
zły jest pomysł, aby wyko
rzystując zasoby doskona
łej glinki kaolinowej utwo
rzyć choćby niewielką 
pracownię ceramiczną. W 
Wielkiej Brytanii, Holandii i 
Niemczech produkuje się 
jeszcze gliniane fajeczki 
(nie tylko jako pamiątki)

1. Zborowskie fajki w kształcie głowy 
mężczyzny w turbanie i pióropuszu z 
przełomu XVIII i XIX w
2. Fajka z dwoma portretami z drugiej 
połowy XVIII w.

Jednak żadna europejska 
wytwórnia wyrabiająca 
obecnie fajki gliniane nie 
może poszczycić się tym, 
że powstają one w auten
tycznej manufakturze z 
XVIII w.!

Edward Zimmermann
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Akcja cmentarze

Grobowiec Heinzlów

Nad rzymskokatolicką częścią 
Starego Cmentarza przy ul. 
Ogrodowej w Łodzi góruje mo
numentalna kaplica grobowa — 
mauzoleum rodowe łódzkich 
przemysłowców i finansistów, 
baronów von Hohenfels Heinz
lów. Byli najpotężniejszymi kapi
talistami wyznania katolickiego w 
tym wielonarodowym i wielowy- 
znaniowym mieście, właścicie
lami kilku fabryk (w tym najwięk
szej w Łodzi fabryki wyrobów 
wełnianych), głównymi akcjona
riuszami przedsiębiorstw i kopalń 
(Tow. Akc. „Saturn’’, kontrolujące 
wydobycie węgla dla przemysłu 
łódzkiego), wielu przedsięwzięć 
miejskich (Łódzkie Elektryczne 
Koleje Dojazdowe, Grand Hotel i 
inne). Byli też właścicielami 
dwunastu majątków ziemskich o 
łącznej powierzchni blisko 16 tys.

1. Archiwalne, jeszcze nie publikowa
ne zdjęcie z 1913 r. (zb. Woj. Arch. 
Państw, w Łodzi)
2. Kopuła kaplicy z posągami aniołów
3. Plan kaplicy 

ha, trzech wielkich rezydencji pa
łacowych (Łódź, Julianów, Ła
giewniki) oraz średniowiecznego 
zamku w dobrach Hohenfels 
(Sachsen-Coburg-Gotha) z przy
wiązanym doń tytułem „Freiherr 
von Hohenfels”.

Dzieje życia protoplasty rodziny, 
sukiennika Juliusza Heinzla, któ
ry w latach dwudziestych XIX w. 

wraz z ojcem farbiarzem przybył 
do Łodzi — to typowa dla tego 
miasta „błyskawiczna kariera”, 
historia wytrwałej pracy, uporu, 
akumulacji kapitału, celnych in
westycji i świetnej koniunktury. 
Jednocześnie wraz ze wzrostem 
stanu posiadania rósł prestiż ro
dziny — drugie pokolenie to już 
światowcy, wykształceni na za
granicznych politechnikach, sko- 
ligaceni z arystokracją polską, 
niemiecką i włoską (Colonna- 
Walewscy, von Heinzel, Tanfani). 
Prowadzili szeroką działalność 
paternalistyczną i charytatywną, 
słynęli z fundacji publicznych 
(np. przy wznoszeniu kościoła 
Św. Stanisława Kostki, obecnej 

archikatedry), mecenasowali ar
tystom, zgromadzili imponującą 
kolekcję dzieł sztuki. Rodzina 
Heinzlów była spolonizowana, 
utrzymywano kontakty z polskimi 
sferami przemysłowymi, arystok
racją, artystami (gościli np. Sien
kiewicza podczas jego pobytów 
w Łodzi).

Kiedy w 1895 r. umarł w wieku 61 
lat senior rodu — Juliusz Heinzel, 
jego najbliżsi (wdowa Paulina z 
synami Juliuszem-Teodorem i 
Ludwikiem) postanowili uczcić 
pamięć zmarłego, wznosząc 
grobową kaplicę rodową. Jej pro
jekt zamówiono u słynnego ber
lińskiego architekta — Franza 
Schwechtena (1841— 1924). 
Wydaje się, że poza względami 
natury prestiżowej i fachowej, 
żadne inne nie spowodowały 
wyboru niemieckiego projektan
ta. Schwechten byt wtedy roz
chwytywanym architektem, pro
wadził od 1869 r. własne biuro 
architektoniczne w Berlinie, był 
profesorem berlińskiej ASP i 
Akademii Architektury, według 
jego projektów wzniesiono już w 
Berlinie liczne gmachy (Akade
mia Wojenna — 1882, Filharmo
nia — 1888, sala koncertowa 
Bechsteina — 1888) i trzy koś
cioły, zaś w 1895 r. ukończono 
budowę kościoła, poświęconego 
pamięci Wilhelma I — „Kaiser 
Wilhelm Gedachtniskirche", kom- (zdjęcia i rys.: Jan Dominikowski)
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memoratywno-propagandowego 
obiektu mającego duże znacze
nie prestiżowe dla architekta. 
Faworyzował Schwechtena gu
stujący w stylu neoromańskim 
cesarz Wilhelm II, dla którego ar
chitekt wznióst w latach 
1905—1910 gigantyczny zamek 
w Poznaniu, będący kwintesen
cją prusko-cesarskiego neoro- 
manizmu, inspirowanego archi
tekturą dynastii Salijskiej i Ho- 
henstaufów (taki sam kostium 
nosi zaprojektowany również 
przez Schwechtena, wzorowany 
na „Gedachtniskirche” ewange
licki kościół Św. Mateusza w Ło
dzi z lat 1910—1928). Powierze
nie wykonania projektu kaplicy 
Heinzlów Schwechtenowi gwa
rantowało więc uzyskanie możli
wie najwyższej klasy artysty
cznej. Gotowy projekt złożono do 
zatwierdzenia w kancelarii pre
zydenta Łodzi, W. Pieńkowskiego 
(gubernialny Wydział Budowlany 
znajdował się w Piotrkowie) w 
czerwcu 1899 r, zaś biurokraty
czna procedura rosyjskich urzę
dów sprawiła, że pozwolenie na 
budowę uzyskano w październi
ku tego roku (decyzja Minister
stwa Spraw Wewnętrznych i 
warszawskiego Generał-Guber- 
natoral), kiedy już na całego ru
szyła budowa (wcześniej rozpo
częta na własne ryzyko rodziny). 
Nadzór architektoniczny nad bu
dową, prowadzoną przez cenio
ne łódzkie biuro architektoni
czno-budowlane „Johannes Wen- 

de i Adolf Zarske" (od 
1903—1904 r. firma „Karl Klause 
i Johannes Wende”) powierzono 
wybitnemu łódzkiemu architek
towi — Piotrowi Brukalskiemu, 
zaś wymagające nieprzeciętnej 
klasy warsztatowej prace kamie
niarskie wykonywało prawdopo
dobnie przedsiębiorstwo Anto
niego Urbanowskiego w Łodzi. 
Prace budowlane ukończono w 
1903 r„ osadzając łaciński krzyż 
na szczycie krytej miedzianą 
blachą kopuły. Powstało dzieło 
niezwykłe — tak klasą artysty
czną, jak i niespotykanym kunsz
tem w wykonaniu. Kaplicę 
wzniesiono na planie kwadratu 
(wymiary zasadniczej bryły, bez 
portyku i absydy: 10,40x9,50 m), 
okcydentalizowano; na sześ
ciennej bryle o rustykowanych 
elewacjach (na wysokim cokole) 
opiętych prawidłowym toskań
skim porządkiem, wzbogaconej 
od wschodu dwukolumnowym 
doryckim portykiem, zaś od za
chodu absydą (rzut zewnętrzny 
— trapez, wewnętrzny — półko
le) wznosi się podwyższona ko
puła bez latarni, na wysokim 
tamborze przeprutym 12 dużymi 
oknami, pomiędzy którymi stoją 
naturalnej wielkości posągi anio
łów. . Podziw budzą niezwykle 
szlachetnie zakomponowane 
elewacje i detal architektoniczny, 
cięty w kamieniu z bezkonkuren
cyjną wręcz, „sztukatorską" pre
cyzją (listwy, woluty, kimationy, 
gałązki wawrzynu, rozety w me- 

topach fryzu). Zachwycają też 
ogromne, dwuskrzydłowe drzwi 
dębowe z płycinami nabijanymi 
guzami i blachami z brązu (rene
sansowe groteski, rozety i wici 
akantu) i umieszczony ponad 
nimi półkolisty tympanon, wypeł
niony rzeźbą: Chrystus Błogos
ławiący, adorowany przez anio
łów (w popiersiach). Obszerna 
krypta kaplicy nakryta jest kase
tonowym stropem na żelaznych 
belkach, nisze na trumny flanku
ją doryckie półkolumny, zaś wnę
trze kaplicy pokrywa neorene- 
sansowa dekoracja sztukatorska 
(groteski i półpostacie aniołów). 
Całości dopełniają różnobarwne 
marmury, z których wykonano 
dolne partie ścian wnętrza, ołtarz 
i posadzki. Elewacje zewnętrzne 
kaplicy wykonano w całości (!) z 
jasnokremowego piaskowca 
szydłowieckiego. Stylistyka ar
chitektury kaplicy Heinzlów kon
sekwentnie (może poza balus
tradową attyką o modernizują
cych, geometrycznych przęs
łach) przynależy do nurtu czy
stych neostylów, wzorowana jest 
na dojrzałym renesansie wło
skim, zaś efekty przestrzenne 
(wszakże zredukowane) i wys
mukłe proporcje bliższe są 
wczesnobarokowym rozwiąza
niom rzymskim (np. Capella del 
Presepio przy Sta Maria Maggio
re, zaczęta przez D. Fontanę w 
1584 r.). Bardzo istotne są rów
nież treści znaczeniowe architek
tury kaplicy Heinzlów. Rodzinne 

kaplice grobowe nakryte kopułą 
mają długą tradycję, w Polsce 
sięgającą ideowo-formalnego 
pierwowzoru — Kaplicy Zygmun- 
towskiej na Wawelu B. Berec- 
ciego (1519—1533). Do dekora
cji wawelskiej kaplicy nawiązuje 
też, z pewnością celowo acz dy
skretnie — dekoracja sztukator
ska wnętrza kaplicy Heinzlów i jej 
detal architektoniczny (rozety, 
będące też ulubionym motywem 
włoskiego renesansu i baroku). 
Taka forma i stylistyka podkreś
lała nie tylko potęgę finansową i 
prestiż rodu łódzkich przemys
łowców, ale też sugerowała jego 
arystokratyczne i polskie senty
menty.
Łódzki zabytek jest jedną z 
ostatnich w Polsce grobowych 
kaplic kopułowych i bodaj naj
piękniejszym z ostatnich dzieł 
architektury tego typu. To wyjąt
kowe dzieło architektury, wyso
kiej klasy artystycznej, łączące 
cechy uniwersalnej sztuki neo- 
stylowej XIX w. i rodzimej trady
cji. Tym bardziej dziwi fakt, że 
będąca w doskonałym stanie 
technicznym, piękna budowla 
nie jest jeszcze znana badaczom 
architektury przełomu stuleci i 
nadal czeka na właściwe sobie 
miejsce w historii sztuki tego ok
resu.

Jan Dominikowski
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Została kapliczka
Jednym z mato znanych, choć bardzo 
interesujących zabytków Sochacze
wa jest tzw. kapliczka mahometań- 
ska, znajdująca się obok terenów ba
senu nad Bzurą, Stanowi ona jedyną 
pozostałość wojskowego cmentarza 
muzułmańskiego, utworzonego krótko 
po Powstaniu Listopadowym dla żoł- 
nierzy-muzułmanów stacjonującego 
tam pułku jazdy. Cmentarz (mizar) 
powstał na gruntach wydzielonych w 
1842 r, na drodze urzędowej z dóbr 
ziemskich Czerwonka i odtąd stano
wił tzw. wakuf, czyli muzułmańską 
własność religijną. Po Powstaniu Sty
czniowym pułk muzułmański opuścił 
Królestwo, a ponieważ w okolicach 
Sochaczewa nie było żadnych mu
zułmanów, cmentarz rychło popadł w 
ruinę.
Piękny, literacki opis cmentarza po
zostawiła zwiedzająca to miejsce w 
1887 r. Maria Konopnicka. Zachwy
cona jego urokiem i tajemniczością 
pisała: „W chwili kiedy mala nasza 
łódka zbliżyła się do Sochaczewa, 
uderzył mnie dość niezwykły widok. 
Przed nami, na urwistym brzegu Bzu
ry, wzniosła się niewielka okrągła bu
dowa z wysokim spiczastym dasz
kiem, zakończonym błyszczącą w po
rannym słońcu iglicą, na której tkwił 
nów miesięczny. Dokoła widać było 
mniejsze i większe stożki, pokrywają
ce ziemię na dość znacznej prze
strzeni. Był to cmentarz muzułmański 
(...) Ma on mogił ze dwieście może, 
ale wszystkie prawie w ruinie. Mogiły 
te murowane są z cegieł, a ich pólok< 
rągłe, wyniosłe nad ziemią sklepienia 
tworzą całe szeregi owych z dala wi
dzianych kopulek. U wezgłowia każ

dej mogiły kamień stożkowaty, z jed
nej tylko strony wygładzony nieco pod 
napis, który teraz ledwo jest widny 
wskroś mchu i pleśni (...) W pośrodku 
tego oryginalnego cmentarza, wśród 
rozsypujących się kopulek stoi ów z 
daleka widny i półksiężycem nazna
czony grobowiec mułły. Drzwi nie ma 
do niego. Na wschodniej stronie 
marmurowa tablica z jakąś surą Ko
ranu. Pod nią okienko pustką czernie
jące z dala. Wstąpiłam na kamień i zaj
rzałam przez nie. Gruz i rumowisko 
(...)".
Niebawem cmentarz przestał istnieć, 
a w 1933 r. jego teren został sprzeda
ny na publicznej licytacji. Do dziś za
chowały się jedynie ruiny owego gro
bowca mułły, czyli duchownego mu
zułmańskiego — imama. Jest to nie
wielka, murowana z cegły na planie 
koła budowla, pozbawiona dachu, ze 
znacznymi ubytkami muru od strony 
rzeki, z półkoliście zamkniętym wejś
ciem, nad którym zachował się ślad 
okna. Jak głosi tradycja, budowla ta 
pełniła niegdyś funkcję małego me
czetu, trudno jednak uznać tę wersję 
za prawdziwą. Mimo zaliczenia do ka
tegorii zabytków, grobowiec powoli 
niszczeje i wymaga pilnej opieki kon
serwatorskiej.

Arkadiusz Kołodziejczyk

Sprostowanie. W numerze 4, 
1993 „Spotkań z Zabytkami” w 
artykule Zabytkowa chemia (s. 
45) uległo zniekształceniu na
zwisko prof. Tadeusza Krygow
skiego. Przepraszamy.

Kolejne premie dla 
prenumeratorów
Wśród prenumeratorów „Spotkań z Zabytkami" w I półroczu br. rozlosowane 
zostały następujące nagrody:
• dwie premie, każda po 2 000 000 zł, przypadły Panu Romanowi Wessely z 
Katowic oraz Szkole Podstawowej w Modle, poczta Gromadka:
• nagrody książkowe wylosowali: Katarzyna Żukowska z Warszawy, Janusz 
Gaworowski ze Swarzędza Danuta Karolczuk z Białegostoku Beata Dyrda z 
Katowic, Krystyna Imielska z Zabrza, Danuta Bylińska z Sosnowca. Leszek 
Sychulec z Trzebiatowa Michał Pawłowski z Warszawy Bożena Olszycka z 
Lodzi. Jerzy Budnik z Bonina. Jan Dziedzic z Olsztyna. Halina Drozd ze Ska
rżyska-Kamiennej. Piotr Grabowski z Olsztyna. Zygmunt Kopeczek z Prusz
kowa. Małgorzata Suwińska z Płocka. Ryszard Pawlicki z Pisza, Romualda 
Malarska z Wrocławia, Sławomir Borucki ze Szczawna Zdroju, Anna Wa- 
narska z Wronek, Juliusz Markowski ze Szczecina, Jerzy Honusz z Racibo
rza. Elżbieta Daszewska z Warszawy. Tomasz Konczarek z Krośniewic, Ro
man Pałczyński z Rzeszowa Wiesław Perzanowski z Białobrzeg Dalszych k. 
Ostrołęki, Adam Wójcicki z Węgorzewa, Ewa Kornacka z Poznania. Jacek 
Kuczyński z Bytomia, Zbigniew Wojtyła z Poznania. Robert Żabówka z Sos
nowca, Stanisław Szempliński z Warszawy, Krzysztof Radziłowicz z Kalisza, 
Wanda Sikorska z Mosiny k. Poznania, Wiktor Wermiński z Pyrzyc, Maria 
Chojnacka z Gdańska. Leszek Jackiewicz z Torunia. Stanisław Bielecki z 
Rymanowa, Grzegorz Stańczyk z Zalesia Górnego k. Warszawy, Tadeusz 
Szemelowski i Krystyna Kańska z Krakowa. Elżbieta Cholewa z Gliwic. Ta
deusz Dziębor z Zor, Maria Warnke z Chojnic. Regina Fabisiak z Poznania, 
Ewa Ziółek i Wojciech Witkowski z Lublina. Elżbieta Hatalska z Kielc Ste
fan Świerczewski z Ustki. Andrzej Kubski z Gniewkowa. Paweł Trzęsimiech z 
Zielonej Góry, Piotr Grzelak z Gliwic. Zbigniew Pruski i Jadwiga Michałow
ska z Lodzi, Tadeusz Dybeł z Radziszowa, Lech Pauliński z Konstancma-Je- 
ziornej, Bolesław Pietrzak z Kępna, Elżbieta Cicha z Buku, Barbara Wałach z 
Istebnej Olcha Średzińska z Gdańska Monika Szczerbacz z Chełma. To
masz Pisarek z Sochaczewa, Romuald Bajgert z Opola, Urszula Rajczak z 
Ostrołęki, Dariusz Sieroń z Bydgoszczy. Paweł Dziurawiec z Tarnowa. Wła
dysław Sosna z Cieszyna Brunon Adamczyk z Wodzisławia, Henryk Wal
czak z Dobrzan. Arkadiusz Derlatka z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wojciech 
Głodek z Ryk. Teresa Kotlarczyk z Dęblina, Zbigniew Wojdat z Podebłocia k. 
Życzyna. Edward Kozioł z Karpacza.
Wszystkie nagrody wysłane zostały pocztą.

W następnych numerach zamieścimy dalszy ciąg listy osób, które wylosowały 
nagrody książkowe za prenumeratę w I półroczu br. oraz rozpoczniemy publi
kację listy prenumeratorów, którym przypadły trzy premie po 3 min zł każda 
oraz 200 nagród książkowych, rozlosowanych z racji całorocznej prenumeraty 
naszego miesięcznika.

i

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
j Rodzaj zobowiązania 
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WYKRYWACZE METALI POCZTĄ:
„Armand”, Ryszarda 44 

05-800 Pruszków

KWARTALNIK 
ARCHITEKTURY 
I URBANISTYKI

Bogato ilustrowany periodyk. Zamieszcza prace 
z teorii i historii architektury, urbanistyki, plano
wania przestrzennego, zatożeń terenów zielo
nych. Kronika posiedzeń Komitetu Architektury i 
Urbanistyki PAN. prac badawczych i inwentary
zacyjnych Wydziału Architektury Politechnik 
krajowych. Recenzje. Streszczenia w języku an
gielskim.

Do nabycia w księgarniach OR PAN oraz 
w prenumeracie w Wydawnictwie Nauko
wym PWN — 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 
10. Wpłaty na konto PBK VIII O/Warszawa nr 
370028-1052-1 39-11. Cena numerów w drugim 
półroczu 1993 r. — 60 000 zł: wpłat należy do
konywać w terminie do 15 lipca 1993 r.

Prenumeratę przyjmuje także RUCH oraz 
Urzędy Pocztowe i roznosiciele Poczty Polskiej.

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 za
mówienia 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
— 1/2 kolumny wewnętrznej
— 1/4 kolumny wewnętrznej
— 1/8 kolumny wewnętrznej
— 1/16 kolumny wewnętrznej

— 8 000 000 zł
— 4 000 000 zł
— 2 000 000 zł
— 1 000 000 zł
- 500 000 zł

— cała kolumna zewnętrzna (okładka — s. IV) —
10 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka — s. I) — rekla
my mieszczącej się w profilu pisma — 20 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej (w 
wypadku reklamy kolorowej — zwyżka o 50%)

II. Ogłoszenia drobne:
— 1 słowo — 3000 zł
— 1 słowo w ramce — 5000 zł
— dla konserwatorów zabytków, społecznych opieku
nów, muzeów — 2000 zł za jedno słowo, 3000 zł za 1 
słowo w ramce.

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
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.

Prenumeratę „Spotkań z Zabytkami" prowadzić będzie rów
nież Poczta Polska. Przedpłaty na III kwartał br. przyjmują do 
25 maja br. wszystkie urzędy pocztowe oraz doręczyciele na 
wsiach i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędów pocz
towych jest utrudniony. Koszt trzech numerów — 42 000 zł. 
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 godz. 
9.00—14.00 (tel. 26-93-57), w Firmie AMOS (01-506 Warsza
wa, ul. Szenwalda 1, tel. 39-17-52), w Księgarni Artystycznej 
(Warszawa, ul. Mazowiecka 11a, I p.) oraz w Księgarni Na
ukowej im. Bolesława Prusa (Warszawa, ul. Krakowskie 
Przedmieście 7) i Księgarni Zamkowej (Warszawa, ul. Święto
jańska 2).

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami" prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANOWIEC: Rolnictwa, ul. Pałacowa 5 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Kopernika 4 
GORZÓW WLKP.: Okręgowe, ul. Warszawska 35 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w Szcza

wnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19 
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackiego 3 
PUŁAWY: Regionalne Oświaty, ul. Włostowicka 27 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
SOBÓTKA: Ślężańskie, ul. Św. Jakuba 18
STASZÓW: Ziemi Staszowskiej 
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1 
WAŁBRZYCH:Okręgowe, ul. 1-go Maja 9 
WARSZAWA: Gazowni Warszawskiej, ul. Kasprzaka 25 

Narodowe, Al. Jerozolimskie 3
Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
Techniki NOT, Pałac Kultury

WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5

Sztuki Medalierskiej, ul. Kiełbaśnicza 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZUBRZYCA GÓRNA: Orawski Park Etnograficzny 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
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MEBLE ZABYTKOWE
XL Meble secesyjne

T
ermin „secesja” wywodzi się z łacińskiego 
określenia „secessio” (oddzielenie się); fun
kcjonował najpierw jako nazwa stowarzyszeń 
artystycznych w latach dziewięćdziesiątych XIX w. 
w Monachium, Wiedniu i Berlinie, później stał się 
reprezentatywny dla nowego stylu, którego przed

stawicieli jednoczyło odrzucenie tradycyjnych po
staw i norm.
Wśród czynników, które ukształtowały secesję ważną 
rolę odegrał ruch „Arts and Crafts”, zapoczątkowany 
w Anglii w latach sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych XIX w. przez Williama Morrisa (zob. odcinek 
X. Meble neos tyłowej, ruch ten położył podwaliny 
pod ideologię artystyczną secesji.
Nowy styl rozwijał się w sprzyjających warunkach. 
Artystów XIX w. nękała świadomość epigonizmu, 
przesyt ciągłym powtarzaniem starych form. Secesja 
trafiła więc na pomyślną koniunkturę i wkrótce opa
nowała całą Europę. Głównymi ogniskami nowego 
stylu były kraje: Anglia (gdzie działał m.in. Arthur 
Mackmurdo), Belgia (Van de Velde), Francja (Geor
ges de Fuere, Emile Galie), Włochy (Ernesto Basi
le), Hiszpania (Antonio Gaudi), Holandia (Thorn 
Prikker), Niemcy (August Endell), Austria (Gustaw 
Klimt, Josef Hoffman), Czechy (Alfons Mucha), 
Rosja (Fiodor Schechtel), Polska (Stanisław Wys
piański). W Polsce w 1901 r. powstało krakowskie 
towarzystwo „Polska Sztuka Stosowana”. Należący 
do niego artyści: Józef Czajkowski, Jan Bukowski, 
Karol Tichy, Karol Frycz, Edward Trojanowski 
przyjęli założenia angielskiego ruchu „Arts and 
Crafts”; dążyli do nadania nowemu stylowi odrębne
go charakteru narodowego poprzez nawiązanie do 
rodzimej sztuki ludowej.
Wnętrze w stylu secesyjnym było projektowane 
przez jednego artystę — miało być wyrazem osobo
wości twórcy. Van de Velde, Gaudi, Wyspiański, 
Frycz tworzyli wnętrza wraz z wyposażeniem — 
meblami, boazeriami, witrażami, nawet klamkami i 
popielniczkami. Van de Velde projektował dla swej 
żony suknie o krojach i wzorach zestrojonych z li
niami mebli i deseniem obić. Pomieszczenia secesyj
ne były przestronne (charakterystyczne dla tego stylu 
umiłowanie wielkich pustych przestrzeni — amor va- 
cui — to wpływ architektury japońskiej), dobrze 
oświetlone, ściany malowano na jednolity kolor, sufi
ty ozdabiano płaskimi rzeźbami gipsowymi. Meble 
projektowano według dwóch przeciwstawnych kon
cepcji: czysto dekoracyjnej i konstruktywnej, funk
cjonalnej; przeważała wyraźnie ta pierwsza. Typową 
cechą mebli secesyjnych były wygięte, płynne linie. 
Szafy o prostokątnym konturze zdobiono wygiętymi 
kolorowymi szybkami. Fotele miały wygięte poręcze 
i nogi, których zakończenia przybierały formy paszcz 
i szponów zwierzęcych, krzesła charakteryzowały 
się wysoko umieszczonymi wgłębionymi oparciami. 
W biurkach i stołach stosowano mauretański łuk 
podkowiasty z łukowatymi poprzeczkami. Wszystkie 
elementy mebli były zlane ze sobą, jedne części 
płynnie przechodziły w drugie. Meble wraz z całym 

wyposażeniem pomieszczenia stanowiły spoisty 
układ dekoratywny. Z dążeniem do ścisłego scalenia 
wnętrza wiązało się wbudowywanie mebli — szaf, ław, 
krzeseł — w ścianę (secesja była nazywana „Yachting 
Style”). W secesyjnych meblach znalazło też odbicie 
upodobanie do tego, co pionowe — wertykalizm. 
Silnie podkreślano w nich linie pionowe za pomocą 
pasów pionowych lub ornamentów z równoległych linii 
pionowych. Figuralny przebieg linii wskazywał zaś 
na wpływ odkrytej wówczas kultury kreteńsko-my- 
keńskiej. Ornamentyka mebli czerpała ze świata na
tury; wijące się, pnące pędy i wodne kwiaty, wijące się 
łodygi roślin były częściowo naturalistyczne, częściowo 
stylizowane. Próby uchwycenia tego, co najistotniej
sze w naturze — jej zmienności i ruchu powodowały, 
że dążenie do biomorfizacji ornamentyki mebli brało 
górę nad ich funkcjonalnością. Oddziaływanie mo
tywu dekoracyjnego bywało spotęgowane przez kon
trastowanie go z dużymi gładkimi elementami po
wierzchni mebli. Secesja ożywiła na nowo intarsję i 
inkrustację, często łączono wówczas różne rodzaje 
drewna i metale. W konstruowaniu mebli stosowano 
też często charakterystyczną dla secesji asymetry- 
czność. Projektanci uważali, że mebel może być dzie
łem sztuki, jak malowidło czy posąg.
Około 1905 r. na Zachodzie, a później i w Polsce se
cesja załamała się. Dążenie do oryginalności za 
wszelką cenę, skrajny indywidualizm, pragnienie, by 
każdy przedmiot był wyrazem odrębnej osobowości 
twórcy — wszystko to doprowadziło do kryzysu no
wego stylu. Początkowo projektantami byli wybitni 
twórcy, których wkrótce zastąpili przemysłowcy, 
produkujący secesyjną tandetę. Meble, które teore
tycznie miały być funkcjonalne, w praktyce były po 
prostu niewygodne. Antynomią secesji była też 
sprzeczność między dążeniem do scalenia wnętrza a 
nadawaniem meblom szczególnych walorów nastro
jowych i ekspresyjnych, sprawiających, że przedmio
ty te niweczyły założoną spoistość pomieszczenia. 
Georg Simmel pisał: „Mebel dotykamy ciągle, miesza 
się on w nasze życie i nie ma przeto prawa do istnienia 
dla siebie. Niejeden mebel współczesny, będący bezpoś
rednim wyrazem indywidualności artysty, wydaje się 
zdegradowany, gdy się na nim siedzi. Krzyczy on po 
prostu o ramę i stojąc w pokoju bez niej przytłacza 
człowieka, który przecież ze swą indywidualnością 
jest rzeczą główną, podczas gdy tamten powinien być 
tylko tłem”. (Der Bildrahmen, Potsdam 1902).
Zasadniczy zwrot w poglądach na secesję dokonał 
się po 1925 r. Artyści i historycy sztuki zaczęli doce
niać nowatorstwo i przełomowość secesji. Dzieła wy
konywane w tym stylu stały się przedmiotem wnikli
wych studiów i zainteresowań kolekcjonerów. Pod
kreślano znaczenie secesji w przerwaniu tendencji do 
powtarzania tego, co już było w sztuce i przygotowa
nie przez nią gruntu do narodzin nowoczesnej sztuki 
XX W. (a)

W tekście wykorzystano: M. Wallis, Secesja, Warszawa 1974; P. Banaś, Secesja 
w zbiorach polskich, Warszawa 1990.
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1. Mała szafa, ornamentyka roś
linna
2. Fotel z wygiętym oparciem
3. Fotel o konstrukcji zgodnej z 
właściwościami materiału
4. Fotel bez ornamentyki, pełniący 
funkcje ściśle użytkowe

5. Żelazne krzesło o kapryśnym 
przebiegu linii
6. Kwietnik angielski, ornamenty
ka japońska
7. Stół z sześcioma nogami, prze
sadne, niespokojne kształty
8. Angielski trójnożny stolik
9. Krzesło angielskie

10. Kwietnik o giętych kształtach
11. Krzesło z oszczędną ornamen
tyką
12. Szafa salonowa, ok. 1910, wy
rób węgierski
(rys. Bogdan Michalak wg G. Ka- 
esz, „Meble stylowe”, Ossolineum, 
Wrocław 1990)



4
1. Kościół Św. Mikołaja z lat 
1610—1620, przebudowany w 
1898 r.; w tym miejscu w XIV w. 
stał kościół drewniany
2. Wspaniałe kolebkowe skle
pienie klasztornego kościoła fran
ciszkanów z lat 1620—1638 (prze
budowany w XIX w.)
3. Kapliczka — latarnia przy ul. 
Zamojskiego
4. Synagoga z XVII w.
5. Przetrwała tradycja drewnia
nej zabudowy widoczna m.in. przy 
pl. T. Kościuszki

(zdjęcia: Zygmunt Świątek)
5

W Szczebrzeszynie...
... chrząszcz brzmi w trzcinie — powiedzonko wymyślone specjalnie dla obcokra
jowców, gubiących się w zawiłościach polskiej fonetyki! W XIV w. miasto zwało się 
Szczebreszyno, co zostało zanotowane w akcie Kazimierza Wielkiego w 1352 r. W 
XV w. Szczebrzeszyn — leżący na ważnym szlaku handlowym z Kijowa — był cen
trum administracyjnym Ziemi Chełmskiej. Kiedy zaczął rozwijać się Zamość, rola 
Szczebrzeszyna zmalała. W 1811 r. zostały tu przeniesione z Zamościa wszystkie 
ważne szkoły i choć działały tylko do 1852 r., tradycja szczebrzeszyńskiego szkol
nictwa przetrwała do dziś. Zachował się także układ urbanistyczny (częściowo z 
XIV w.) i murowane obiekty zabytkowe.


