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Od redakcji

Spotkanie z Czytelnikami
ankieta

W grudniu ubiegłego roku — z okazji 
zbliżającego się terminu wydania setnego 
numeru pisma — zwróciliśmy się do 
Czytelników z następującym pytaniem: 
CO NAJBARDZIEJ PODOBA SIĘ PA- 
NU(I) W NASZYM MIESIĘCZNIKU I 
JAKIE NOWE TEMATY NALEŻY 
WPROWADZIĆ NA JEGO ŁAMY? Prosi
liśmy o odpowiedzi krótkie, informując, 
że najciekawsze teksty wezmą udział w 
losowaniu nagród (listę nagrodzonych 
ogłosiliśmy w numerze 3, 1995, s. 1). Ta 
ankieta nie miała żadnych aspiracji do 
przeprowadzania analiz prasozna
wczych, niemniej jednak można z niej 
wysnuć pewne wnioski dotyczące nasze
go pisma.
W ankiecie udział wzięło ponad 70% 
mężczyzn, najwięcej uczestników pocho
dziło z przedziałów wiekowych: 20—30 
lat (ok. 17%), 30—40 lat (ok. 15%) i 40—50 
lat (ok. 19%). Najczęściej czytani jesteś
my w dużych (ok. 58%) i małych (ok. 32%) 
miastach, na wsi znacznie rzadziej (ok. 
10%) — wynika to oczywiście z od lat fa
talnej dystrybucji pisma. Najwięcej 
uczestników ankiety — to przedstawicie
le zawodów „humanistycznych” (ok. 
44%), w tym m.in. nauczyciele (ok. 10%) i 
prawnicy (ok. 8%). Z zawodów „ścisłych” 
(ok. 33%) należy wymienić inżynierów 
(ok. 8%) i techników (ok. 12%) różnych 
specjalności. Cieszy udział w ankiecie 
młodzieży uczącej się (ok. 14%). Podsu
mowując — ankieta wykazała stabilną 
grupę czytelników pod względem wieku, 
miejsca zamieszkania i zawodu od czasu 
pierwszej (znacznie szerszej) ankiety, ja
ką przeprowadziliśmy w 1984 r. (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 1984).
Głównym celem obecnej ankiety było zo
rientowanie się w ocenie pisma i propo
zycjach dla redakcji. W odpowiedziach 
na pierwszą część pytania ankiety — „co 
najbardziej podoba się Panu(i) w na

szym miesięczniku?” — najczęściej po
wtarzają się następujące oceny. Naj
chętniej czytane są artykuły w dziale 
„Zabytki w krajobrazie” (ok. 37%), 
szczególną pozycję zajmuje Akcja dwory 
(ok. 33%) i Akcja cmentarze (ok. 18%). 
Dużą popularnością cieszy się nasz naj
młodszy dział — „Wokół tradycji” (ok. 
23%), w nim zaś cykl Niegdysiejszy świat 
kuchni (ok. 8%). W czołówce znajdują się 
też działy „Spotkania na Wschodzie” 
(ok. 22%), „To też są zabytki” (ok. 18%), 
„Dobra utracone” (ok. 13%) oraz nasze 
cykle: Starożytnicy (ok. 10%) i Gniazda 
rodzinne (ok. 8%). Również ta „wyli
czanka” potwierdza niezmienność zain
teresowań przeciętnego czytelnika 
„Spotkań z Zabytkami” w zestawieniu z 
wynikami ankiety w 1984 r., gdzie pierw
sze miejsce zajął dział „Zabytki na tu
rystycznych szlakach” — poprzednik 
działu „Zabytki w krajobrazie”.
Pierwsza część pytania sprowokowała 
uczestników ankiety do wydania ocen ca
łemu pismu. Powtarzają się następujące 
opinie: fachowość i różnorodność tema
tyczna, bardzo szerokie traktowanie po
jęcia „zabytek”, upór w propagowaniu 
piękna i w walce o jego ocalenie, konsek
wencja w drążeniu różnych spraw, wy
soki poziom edytorski i graficzny, kla
rowny układ działów i tekstów w każdym 
numerze. Dowiedzieliśmy się również, że 
udaje nam się stworzyć w piśmie specy
ficzny, ciepły klimat, który zmusza do 
czytania go „od deski do deski” i że 
pismo spełnia niezwykle ważną misję 
kształtowania widzenia świata, a przede 
wszystkim pokazuje to, co dotąd nie było 
dostrzegane. Uczestnicy ankiety zwraca
ją uwagę na dbałość o czytelnika niepro
fesjonalistę (odpowiednie ilustracje, wy
jaśnianie spraw trudniejszych, zachęca
jące tytuły artykułów, nauczanie przez 
organizowanie konkursów i zagadek).
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W tej części odpowiedzi poruszane były 
także sprawy wychodzące poza pytanie 
ankiety. Cytujemy fragmenty dwóch 
wypowiedzi. „Zawsze uważałam je — 
pisze Czytelniczka — za najhardziej an
tykomunistyczne pismo, że powtórzę pa
ralelę do muzyki Chopina: »armaty uk
ryte w kwiatach«. Zasługi Wasze w bu
dzeniu i utrwalaniu świadomości naro
dowej, rozwijaniu umiłowania krajo
brazu ojczystego i żywego patriotyzmu 
— są ogromne”. Inny Uczestnik ankiety 
napisał: „Większość Polaków obojętnie 
przygląda się znikaniu zabytków z ro
dzimego krajobrazu, a ogrom tych strat 
jest przerażający (...) Zmienne koleje 
dziejów, wyznaczanie wciąż nowych 
priorytetów w funkcjonowaniu państwa, 
zawsze spychały szeroko rozumianą kul
turę na tor boczny.”
Odpowiedzi na drugą część pytania do
tyczyły propozycji tematycznych. W tym 
miejscu — ku naszemu zaskoczeniu — 
dużo listów zaczynało się od oceny dy
strybucji naszego pisma, co poniekąd mo
żna traktować jako życzenie: „Jeżdżę po 
kraju i uważam, że za dużo jest miejsco
wości, do których nie docierają »Spotka- 
nia z Zabytkami”, „Szkoda, że jest to 
pismo tak mało znane (...) reklamujcie 
się (...) w Krakowie nie ma ani jednego 
punktu stałej sprzedaży Waszego pis
ma!”, „Problemem jest kupienie pisma 
w Trójmieście (...) powinno być do naby
cia w kioskach i księgarniach, np. na
ukowych”, zaś w kilku wypowiedziach 
poruszono sprawę obligatoryjnego 
wprowadzenia pisma do szkół.

Przed przedstawieniem propozycji zacy
tujmy głos Czytelnika: „wprowadzenie 
nowych tematów wymagałoby rezygna
cji z dotychczas publikowanych, u- 
względniając rozmiary miesięcznika, a 
to byłoby ze szkodą dla nas, czytelni
ków.” Pocieszamy, że wiele z propozycji 
jest już realizowanych, bez konieczności 
rezygnowania ze „starych” tematów. 
Większość uczestników ankiety domaga 
się: publikowania każdego roku biblio
grafii, wprowadzenia monograficznych 
wkładek o zabytkach danego miasta czy 
gminy na wzór „Spotkań z Warszawą” 
(funkcjonował w 1992 r.) oraz ogłaszania 

stałych konkursów, jak „Zagadka za mi
lion” i krzyżówek. Roczny spis zawartoś
ci „Spotkań z Zabytkami” wprowadzimy 
już w bieżącym roku, realizacja dwóch 
pozostałych propozycji uzależniona jest 
od funduszy. Czytelnikom brakuje w 
piśmie m.in. artykułów o przepisach 
prawnych, np. reprywatyzacyjnych, po
kazywania działalności konserwatorów 
oraz ludzi zasłużonych dla ochrony za
bytków (dawny dział „Sylwetki”). Dużo 
osób interesuje się dawnymi zwyczaja
mi, zabytkami techniki i budownictwa 
przemysłowego, ginącymi zawodami i 
dawnymi technikami, zbiorami prywat
nymi i muzealnymi, archeologią, forty
fikacjami, materialną kulturą mniej
szości narodowych. Powtarzamy, że 
większość tych tematów była i jest poru
szana w naszym piśmie (oczywiście nie 
w każdym numerze!), ale na pewno bę
dziemy do nich wracać. Padła też propo
zycja utworzenia działu poświęconego 
największym artystycznym osiągnię
ciom socrealizmu („obowiązkiem 
»Spotkań z Zabytkami« jest chronić je 
od zapomnienia”). Nigdy nie unikaliśmy 
ani nie unikamy tematów kontrowersyj
nych, jeśli tylko wiążą się one z naszą 
kulturą (np. o sztuce socrealizmu zob. 
nr 12, 1993).
Przedstawione przez Czytelników pro
pozycje, także te nie cytowane, będziemy 
brali pod uwagę przy tworzeniu kolej
nych numerów pisma. „Pozwoli to z 
pewnością nie tylko lepiej określić swoją 
tożsamość, ale i głębiej zrozumieć in
nych. Te potrzeby ostro stawia przed 
nami rzeczywistość końca wieku, kiedy 
przedmiotem dyskusji staje się przyna
leżność Polski do Zjednoczonej Europy” 
— napisał jeden z Czytelników. Wszyst
kim Uczestnikom ankiety serdecznie 
dziękujemy!!!

UWAGA: Jednocześnie z tym numerem 
pisma ukazuje się Bibliografia „Spotkań 
z Zabytkami” 1990—1994, którą otrzy
mają wszyscy prenumeratorzy pisma w 
Oficynie Wydawniczej AMOS. Na pozo
stałych bibliografia czekać będzie w 
redakcji i Wydawnictwach ODZ (War
szawa, ul. Mazowiecka 11) oraz w tejże 
oficynie (Warszawa, ul. Zuga 12).
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Jeden z zamieszczonych w tym numerze artykułów 
jest prawie cały nieprawdziwy.

Zadanie dla uczestników naszego konkursu 
składa się z dwóch części:

po pierwsze — należy odnaleźć ten artykuł
i podać jego tytuł;

po drugie — należy podać, o jakim obiekcie 
jest w artykule mowa 

oraz kilka prawdziwych informacji 
(im więcej — tym lepiej) na jego temat.

Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
na kartkach pocztowych pod adresem redakcji 

(00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, I p., pok. 7) 
do 30 czerwca br.

Wśród dobrych odpowiedzi rozlosujemy 
następujące nagrody pieniężne 

ufundowane przez Fundację PRO AUXILIO 
Popularyzacji Ochrony 

i Inicjatyw Ratowania Zabytków: 
NAGRODA I — 400/4 miliony/ zł 

DWIE NAGRODY II — po 150/1,5 miliona/zł 
oraz — jako nagrody pocieszenia — 5 egzemplarzy 

słownika terminologicznego 
pt. Architektura obronna

(dar Ośrodka Dokumentacji Zabytków).
Prosimy o podanie wyraźnie napisanego 

imienia i nazwiska oraz adresu. 
Nazwiska osób nagrodzonych 

i rozwiązanie konkursu 
ogłosimy w numerze wrześniowym (9,1995). 

Wygrane kwoty oraz książki 
wysyłać będzie

Oficyna Wydawnicza Amos (tel.34-65-21).

100 KONKURS 100 KONKURS 100 KONKURS 100 KONKURS 100 KONKURS 100 KONKURS
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Chwila wspomnień

To był numer!
Ukazał się w 1977 r. i... nie miał żadnego numeru, bo oficjalnie „Spotkania z Zabytkami” 
nie były jeszcze czasopismem (musiało upłynąć sześć długich lat, zanim resort kultury i 
cenzura wyraziły na to zgodę!). Ten PIERWSZY NUMER, z fragmentem obrazu „Dama 
z łasiczką” na okładce, przy finansowym i merytorycznym wsparciu Ośrodka Dokumen
tacji Zabytków, stworzyli: Lidia BRUSZEWSKA, Ryszard BRYKOWSKI, Tomasz JU
RASZ i Krzysztof NOWIŃSKI. Graficzny projekt numeru pierwszego opracowała pla
styczka zajmująca się głównie tworzeniem plakatów — stąd „plakatowy” układ stron, 
szczególnie tych rozpoczynających działy pisma. Oprócz redaktorów pisali w nim m.in. 
Maria Lewicka, Tadeusz Chrzanowski, Mieczysław Kurzątkowski, Hanna Krzyżanow
ska, Tadeusz Polak, Barbara Lenard. Za ten popularnonaukowy informator (tak brzmia- 
ła oficjalna nazwa) zespół redakcyjny otrzymał I nagrodę w konkursie Ministerstwa Kul
tury i Sztuki na najlepsze prace popularyzatorskie w 1977 r. Potem były zmiany — w 
składzie redakcji, w szacie graficznej, w treści pisma. Dziś na lekko pożółkły numer pierw
szy patrzymy jak... na zabytek retro. Nadaje się już do działu TO TEZ SĄ ZABYTKI!

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI

Adres Redakcji:
Ośrodek Dokumentacji Zabytków
00-258 Warszawa, ul. Brzozowa. 35 
tel. 31-14-91, 31-14-92

Amatorzy archeologii mają kwartalnik „Z Otchłani Wieków", historii — miesięcz
nik „Mówią Wieki", przystępnie o problemach ochrony środowiska traktuje „Aura", 
zaś o wszystkim po trosze (łącznie z naukami ścisłymi) — „Wiedza i Życie". Nie 
mieli dotychczas popularnonaukowego wydawnictwa seryjnego ci, których pasją 
są różnego rodzaju zabytki, ich ochrona i konserwacja. Wydane obecnie „Spotka
nia z zabytkami" mają za zadanie wypełnienie tej luki jako jedyne, nie tylko w na
szym kraju, wydawnictwo popularnonaukowe, mające na celu w sposób przystęp
ny zaznajamianie społeczeństwa z pracami związanymi z ratowaniem zabytków.

Kogo, oprócz oczywiście profesjonalistów, mogą lub powinny interesować za
bytki, ich dzieje i sposoby ochrony? Nie wątpimy, że odbiorcą naszej publikacji 
będzie młodzież, która choćby z racji częstych wędrówek po kraju interesuje się 
zabytkową architekturą miast, wsi, zamków lub pałaców, zwiedza muzea i skan
seny. To samo odnosi się do turystów. Zwróćmy zresztą uwagę jak często ich ma
gazyn „Światowid" zamieszcza opisy zabytków leżących przy turystycznych szla
kach. Na pewno zainteresują się informatorem społeczni opiekunowie zabytków, 
których działa na terenie kraju około 5000. Bo przecież oprócz publikacji poroz
rzucanych w różnych czasopismach, nie mają prawie żadnych przystępnie opraco
wanych materiałów, które mogłyby im pomóc w terenowej działalności. Z kolei 
dla profesjonalistów-konserwatorów, historyków sztuki, historyków iłp.— informa
tor będzie „krztyną oddechu" po lekturze publikacji specjalistycznych. Liczymy 
także na pracowników związanych z ratowaniem zabytków — murarzy, cieśli, sztu
katorów, rzemieślników, na mecenasów zabytków, czyli instytucje, które wzięły lub 
mają zamiar wziąć pod swoją opiekę różne zabytkowe obiekty. Chcemy dotrzeć 
z informatorem do wszystkich, którym bliska jest sprawa rozwoju kultury w naszym 
kraju, a więc również opieki nad zabytkami przeszłości.

Oddając do rąk Czytelników ten pierwszy informator, nie twierdzimy, że jego 
treść ma stanowić o profilu następnych publikacji. Traktujemy go bowiem jako 
eksperyment, propozycję, zachęcając Czytelników do wyrażenia swoich opinii na 
temat zamieszczonych artykułów i informacji, sposobu prowadzenia tego wydaw
nictwa oraz wysokości nakładu. Czekamy więc na listy, które pomogą przy reda
gowaniu następnych „Spotkań z zabytkami”.

MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI 
GENERALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW 
OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW 
WARSZAWA 1977

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI



KARETY

Zadając pytanie „co to jest zabytek", otrzymamy różne odpo
wiedzi. Warto zastanowić się nad zakresem tego pojęcia, które 
w wielu językach obcych nie ma ścisłego odpowiednika. Rosjanie 
mówią najczęściej o „pomniku dawnych czasów", Anglicy i Fran
cuzi o „pomniku historii", Czesi o „pamiątce", Niemcy o „dziele 
starożytności".

PRZYDROŹNEm|||||W^

dzwony us

PROFESOR
JERZY 
REMER

Zagadki konserwacji miedziorytu

BIOGRAFIA KOLEKCJONERA

PRZECIW 
ŁATANIU 
DZIUR



Przeszłość 
pozostawia nam 

w spadku 
dziedzictwo. 

Te jego wątki, 
z którymi 

się utożsamiamy, 
stanowią 

nasze zbiorowe 
lub osobiste 

tradycje.

Spotkania
z 

dziedzictwem
MIECZYSŁAW KURZĄTKOWSKI

Jak wiele treści obejmuje pojęcie 
dziedzictwa, „Spotkania z Zabytkami” 

uświadamiają od prawie dwudziestu lat. 
Wystarczy wspomnieć tytuły niektórych 
stałych działów: „Akcja dwory”, „Akcja 

ogrody”, „Akcja cmentarze”, „Spotkania 
na Wschodzie”, „Polskie zabytki 

na świecie”, „To też są zabytki”...

U
mieszczone w nadtytule pisma słowo 
„tradycje” użyte jest w liczbie mnogiej. 
Wyraz ten ma bowiem w dzisiejszym ję
zyku więcej znaczeń niż to podają słow
nikowe i encyklopedyczne definicje. To nie tylko 

przekazywanie z pokolenia na pokolenie obyczajów, 
przekonań, zasad, systemów wartości. Bardzo często 
mamy do czynienia z poszukiwaniem tradycji, przyj
mowaniem za własną tradycji wcale nie odziedziczo
nej, z tradycją wpajaną w procesie edukacji lub in
doktrynacji. Nawet w sprawach zasadniczych w 
wymiarze narodowym czy państwowym nie ma 
zgodności w odwoływaniu się do tradycji. Wy
starczy wspomnieć spory o to, czy Orzeł Biały ma 
mieć koronę z krzyżem, czy bez oraz o brzmienie 
preambuły przygotowywanej obecnie konstytucji. 
Na co dzień mówi się o tradycjach narodowych, re
gionalnych, miejscowych, rodzinnych, osobistych. 
Do tradycji odwołują się ugrupowania polityczne, 
mają swe tradycje zawody i firmy. Spotykamy się z 
tradycjami w zasięgu szerszym niż narodowy, np. 
europejskimi czy chrześcijańskimi.
Tradycja jest zjawiskiem społecznym, a zatem jej 
treści i zewnętrzne przejawy zmieniają się wraz z 
przeobrażeniami w społeczeństwie jako całości i w 
jego większych czy mniejszych zbiorowościach. 
Tradycje powstały i kształtowały się przez stu
lecia w społecznościach zamkniętych, ograni
czonych prawnymi barierami stanowymi. Szla
chcic, nawet należący do gołoty, pozostawał z gene
racji na generację „nobilis”, mieszczanin — „hone- 
stus”, a chłop „laboriosus”. Poddaństwo chłopów i 
warunki przyznawania obywatelstwa mieszczanom 
przywiązywały do miejsca bytowania na całe stulecia, 
co sprzyjało tworzeniu tradycji lokalnych.
W społeczeństwie stanowym przyszłość każdej kolej
nej generacji była zdeterminowana usytuowaniem 
przodków w strukturze społecznej. Przekazywanie 
tradycji było przygotowaniem do życia i współżycia, 
nauką norm, zachowań, zajęć, jakie każdemu z góry 
były przeznaczone. W świecie pozbawionym „me
diów” przekazywanie tradycji było podstawowym 
sposobem wpajania wartości uznanych, które w isto
cie nie musiały być wartościami rzeczywistymi. Czy 
ksenofobia, pogarda dla zajęć nieszlacheckich, po
miatanie innymi stanami były wartościami? A składa
ły się one przecież na tradycję szlachecką, ergo — na
rodową.

Ten formujący się, a następnie utrwalający 
przez więcej niż dwadzieścia pokoleń ład zos
tał zakłócony wraz z początkami kształtowania się 

społeczeństwa nowoczesnego, to jest bez ograniczeń 
prawnych przywiązujących do stanu i miejsca, bez 
barier uniemożliwiających legalną zmianę statusu w 
strukturze socjalnej, wraz z tworzeniem się nowych 
klas i warstw, jak np. inteligencja, wolne zawody, 
proletariat fabryczny i chłopski. Ze swobodnym 
przepływem między poszczególnymi grupami społe
cznymi, uzależnionym tylko od kondycji ekonomi-
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1. Element szlacheckiej tradycji — 
ziemiański dwór z początku XIX w. 

w Sinołęce koło Kałuszyna

cznej, przedsiębiorczości (nie zawsze uczciwej) lub 
niezaradności, wreszcie od własnego wyboru.
Gdy pojęcie narodu przestało być utożsamiane z jed
nym tylko stanem — szlacheckim, objęło całość spo
łeczeństwa, nowego znaczenia nabrało pojęcie trady
cji narodowych. Ale i te nie były jednorodne. Dla 
chłopów był Bartosz Głowacki, dla mieszczan — 
szewc Jan Kiliński, dla Żydów — Berek Joselewicz. 

I tu wraz z bohaterem spod Kocka pojawia się kwe
stia współmieszkańców odmiennej narodowości i 
obecności ich własnych tradycji w kulturze kraju. 
Gdy weźmiemy pod uwagę całą złożoność nowo
czesnego społeczeństwa, ciągłe przemieszczanie się 
ludzi w jego strukturach, zróżnicowanie ideowe, po
lityczne i religijne, obecność mniejszości, wielkie 
migracje po drugiej wojnie światowej, emigrację za
robkową i polityczną, rwanie się więzi rodzinnych i 
środowiskowych, tradycja stała się w przeważa
jącej mierze nie kwestią jej dziedziczenia, lecz 
wyboru i poszukiwania.
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Niewątpliwie występuje w naszych czasach 
zjawisko kryzysu tradycji pojmowanej w 
słownikowym rozumieniu i to powszechnie. Skanda

le w brytyjskiej rodzinie królewskiej, tym dotychczas 
uosobieniu konserwatywnego tradycjonalizmu, są 
najbardziej wyrazistym tego przykładem. Odwraca
nie się od tradycji, a nawet wręcz przeciwstawianie 
się jej nie jest zjawiskiem nowym i nigdy nie wiado
mo, co z tego wyniknie. Antoni Trębicki w dwudzie
stych latach XIX w. pisał (cytat za J. Koweckim): 
„ Wszystkie mędrki piśmienne, wszystkie głodne litera
ły. .. do tego dążyły, aby odwieczny porządek społe
czności przewrócić i stargać wszelkie ogniwa religii, 
praw, urodzenia, własności, a natomiast system nieła
du, krwi, postrachu i łupiestwa zaprowadzić... ” O kim 
tu mowa? O ludziach stanowiących zalążek polskiej 
inteligencji, która niebawem miała odegrać główną 
rolę w staraniach o zachowanie tożsamości narodo
wej w okresie rozbiorów i w modelowaniu tradycji, 
ale już odpowiadającej potrzebom swych czasów.

I tu nasuwa się pytanie, czy każda tradycja niesie 
wartości godne przekazywania. W wypadku szla
checkiej, przeżyła się ona wraz ze schyłkiem epoki, 

która ją stworzyła. Niektóre jej elementy zostały roz
ciągnięte na ogólnonarodowe, inne kontynuowało 
ziemiaństwo.

Klasycznym przykładem współcześnie rodzącej się 
tradycji jest „fala” w wojsku, rozprzestrzeniająca się 
na szkoły. Jest to przekazywanie z rocznika na ro
cznik zachowań, obyczajów, rytuałów. Wobec tego 
na pytanie, czy tradycja jest potrzebna, odpowiedź 
powinna być twierdząca, ale z zastrzeżeniem: jeżeli 
nie wynika z niej nakaz dyskryminowania kogokol
wiek, zachęta do działania na czyjąkolwiek szkodę, 
jeżeli nie niesie w sobie pogardy i poniżenia. Dzi
siejsze czasy nie sprzyjają rodzinnemu przeka
zywaniu tradycji. Niestety, należy to już do wyjąt
ków. Wpływa na to wczesne usamodzielnianie się 
dzieci, wprawdzie nie życiowe, ale w wyborze zainte
resowań, zajęć, towarzystwa; telewizja, magnetowid i 
inne współczesne atrakcje oferujące rzeczy znacznie 
bardziej atrakcyjne niż „drętwe mowy” rodziców lub 
dziadków. Występuje też zanik umiejętności prowa
dzenia rozmowy i opowiadania.
Zastanawianie się nad własnymi tradycjami osobi
stymi i zbiorowymi pojawia się w wieku dojrzałym.
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2. Połączenie techniki
z tradycyjnym budownictwem
z drewna — młyn
z początku XX w. w Zubrzycy
3. Dziedzictwo mniejszości 
narodowych — unicka cerkiewka 
z 1750 r. z Rosolina 
chroniona w sanockim
Muzeum Budownictwa Ludowego
4. W Krakowie nie tylko Wawel — 
budynek wodociągów miejskich
z lat 1898—1901
przy ul. Ks. Józefa
5. W Warszawie nie tylko 
Łazienki — dom robotniczy 
z początku XX w.
przy ul. Siarczanej
6. Pierwsze niezbyt wyraźne 
fotografie z początku stulecia — 
nie ma już wąsatych panów
w cylindrach, nikt nie pamięta 
utrwalonych wówczas scen
1 krajobrazów

(zdjęcia: 1 — Jan Chojnowski.
2 — Stanisław Fitak,
3 — Zygmunt Malinowski,
4 — Agata Pankiewicz)

Motywacje mogą być różne: chęć poznania wspólne
go rodowodu środowiskowego, uwierzytelniającego 
doświadczeniem historycznym słuszność wyborów 
światopoglądowych lub uzasadniającego przynale
żność do określonej społeczności. A także poznanie 
rodowodu osobistego, nie tylko genealogicznego, da
jące silniejsze poczucie obecności w czasie, dające 
świadomość, że nie jest się człowiekiem znikąd.

Mieczysław Kurzątkowski
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Obiekty 
lub miejsca 
zabytkowe 
najczęściej 

ulegają 
zagładzie 

w odróżnieniu 
od trwalszej 

niż mury i spiż 
tradycji.

„Wzniosłem 
pomnik 

trwalszy 
od spiżu...”

MAREK KONOPKA

W „Spotkaniach z Zabytkami” szczególnie 
cenię dział „ To też są zabytki”. Cenię za 
niego redakcję, lubię zaś bohaterów tego 
działu: stare fotografie i aparaty, ułamki 

fajek i różne dziwne bibeloty 
ze skarbczyka prababci, także nietypowe 

wyroby kamienne, np. krzyże pokutne lub 
tzw. odboje z bram pamiętające konne 

pojazdy. W tym dziale pojawiają się teksty 
o obiektach królujących również na innych 

stronach „Spotkań” — o budowlach 
architektury. Bohaterami są jednak 
wówczas nie pałace, ale dawne huty, 

koszary, zajezdnie tramwajowe, 
fortyfikacje — kiedyś groźne obiekty 
wojskowe, dzisiaj zarosłe łopianami 
ułomki murów. Nie ma wątpliwości, 

że wszystko są to zabytki, a tylko 
w powszechnej świadomości, żywiącej się 

stereotypami, nie zostały dotąd 
nobilitowane do tej rangi.

C
oraz częściej nie tylko „Spotkania z Za
bytkami”, ale i uczeni zajmujący się róż
nymi „-izmami” odkrywają znaczenie i 
urodę wielu uprzednio pomijanych za
bytków. Dopiero co ukazała się Architektura niedo

strzegana — piękny album wydany przez Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spoży
wczego w Szreniawie (zob. nr 5, 1995, s. 7), w któ
rym Włodzimierz Łęcki (wojewoda poznański!), 
Henryk Nowacki (dyrektor muzeum) i Teresa Jaki
mowicz (profesor historii sztuki) przekonują nas bez 
trudu do walorów i urody budownictwa folwarczne
go w Wielkopolsce. Najpiękniejszy z pokazanych tam 
obiektów to... kurnik w Ostrowie Szlacheckim. Ten 
gospodarczy budynek byłby ozdobą niejednego mia
steczka w Polsce!

Cóż to więc jest ten zabytek? Katedra gotycka i 
kurnik? Na początku XX w. znawcy ustalili, 
że zabytek powinien mieć co najmniej 50 lat. Jeśli 

tak, to wszystkie przedmioty powstałe do zakończe
nia drugiej wojny światowej są zabytkami i winny 
stać się przedmiotem naszej troski, zainteresowania i 
prawnej ochrony. Ale takiej sztywnej granicy nie ma 
i być nie może. Przed 180 laty Bogumił Linde napi
sał, że „zabytek, pozostałego co z byłych rzeczy”. Czy 
jednak wszystko „co z byłych rzeczy” jest zabyt
kiem? Warszawiacy zdają się mieć na to pytanie od
powiedź zdecydowaną. Niedawno „Zycie Warsza
wy” przedstawiło wyniki ankiety, z których dowiadu
jemy się, że podoba im się wszystko, co ma pokrój hi- 
storyzmu. Współczesne dzieła architektury nie są ce
nione. Nie podoba się także Pałac Kultury i socrea
lizm pl. Konstytucji (który już pokryła zabytkowa 
patyna). Podoba się natomiast Nowy Świat, nie mó
wiąc już o Starym Mieście. Podoba się wszystko w 
kostiumie dawnym. „Vox populi” wspiera więc kon
serwatorów zabytków, w dalszym ciągu niezbędna 
jest jednak odpowiedź na pytanie: co chronić, a więc 
co jest dla nas ważne i dlaczego. Odpowiedź ta jest 
tym bardziej potrzebna, że pokutują u nas poglądy 
zrodzone w latach PRL, iż ochrona zabytków spro
wadza się do odbudowy i konserwacji budowli mo
numentalnych lub ich artystycznego wyposażenia, 
zaś inne „starocie” wystarczy udokumentować, bo i 
tak nie przetrwają. Setny numer „Spotkań z Zabyt
kami” jest więc okazją do odkurzenia formułowanych 
przed wielu laty, niekiedy zapomnianych, ale aktual
nych pojęć.
Wydrukowane w 1966 r. w Polsce, lecz napisane zna
cznie wcześniej słowa wybitnego włoskiego znawcy 
konserwatorstwa Alfredo Barbacci brzmią: „monu- 
mentum znaczy: wspomnienie, pamiątka, po
mnik, świątynia, posąg, grobowiec, dzieło pi
sarskie, wskazówka, znak, oznaczenie. Wywo
dzi się od „monere”, czyli napominać, zawia
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damiać, przypominać, informować, opanowy
wać, przekonywać itp.” Także zrodzona we Wło
szech w 1964 r. słynna (i historyczna jako deklaracja i 
drogowskaz ochrony zabytków) „Karta Wenecka” 
stwierdza w artykule 1, że pojęcie zabytku obejmuje 
„odosobnione dzieło architektoniczne, jak też zespoły 
miejskie i wiejskie oraz miejsca, będące świadec
twem poszczególnych cywilizacji, ewolucji o doniosłym 
znaczeniu bądź wydarzenia historycznego. Rozciąga 
się ona nie tylko na wielkie dzieła, ale również skromne 
obiekty, które z upływem czasu nabrały znaczenia kul
turalnego”. Ta definicja prowadzi nas do „miejsca” i 
„wydarzenia historycznego”, do budowli i tego, co 
kiedyś się w niej zdarzyło. I dalej — do zespołu bu
dowli i celowo przy niej zakomponowanej roślinnoś
ci, do miejsca jako przestrzeni, w której rozegrały się 
istotne zdarzenia i do narzędzi (a więc i do maszyn) — 
przedmiotów będących świadectwem sztuki inży
nierskiej, umiejętności i poczucia harmonii. Do 
obrazów namalowanych w jaskini 20 tysięcy lat te
mu i do narzędzi kamiennych ówczesnego łowcy- 
-malarza, wyłuskanych przez niego niczym rzeźba z 
nieforemnej bryły krzemienia.

Nawet jednak najpiękniejsze i najprzemyślniej 
skomponowane dzieła rąk ludzkich będą 
martwymi przedmiotami, jeśli nie będziemy umieli 

odczytać przekazu, którego są nośnikiem. Nie bez 
przyczyny -— i arcysłusznie — kilka lat temu pojawił 
się w „Spotkaniach” nadtytuł: „kultura, tradycje, 
pamiątki”. Zabytki — to oczywiście główny składnik 
kultury i tradycji. Prawnicy mają zapewne rację — 
twierdząc, że prawo chronić może tylko konkretne, 
istniejące kawałki muru, namalowany obraz, wyty
czony kawałek ziemi. Prawo nie ochroni zapomnianej 
pieśni, nie odnowi więzi z miejscem i zwyczajem. 
Tradycja i kultura tymczasem — to pojęcia ulotne. 
Zakorzenione w umysłach, przekazywane słowem i 
pismem, obyczajem i pamięcią. Tradycja bywa 
jednak trwalsza niż mury i spiż. Nie znamy na
wet grobu rzymskiego poety Horacego, nie wiemy, 
jak wyglądał, ale jego wiersze obecne są po dwudzie
stu stuleciach, czego zresztą był świadom pisząc: 
„wzniosłem pomnik trwałszy od spiżu...”, co zacyto
wałem w tytule tego artykułu.
Idee, myśli, uczucia, zdolności naszych poprzedni
ków utrwalone zostały niekiedy w sposób dla każde
go zrozumiały, niekiedy zaś głęboko ukryte w obiek
tach materialnych, ale także w miejscach, w których 
wydaje się, że już nic „z historii” nie pozostało. Ba, 
nawet dokładne ich wytyczenie jest trudne, jak np. 
ważne dla każdego Polaka, upamiętnione monumen
talnym pomnikiem i muzeum, miejsce bitwy pod 
Grunwaldem, dla niektórych znajdujące się przecież 
pod Tannenbergiem. Miejsc bitewnych w Polsce nie 

brak, ale tylko wówczas stają się cząstką tradycji, gdy 
zostaną choć w najprostszy sposób upamiętnione. 
Całkiem na uboczu, wśród wałów powodziowych 
chroniących przed wodami Sanu, we wsi Wrzawy 
niedaleko Sandomierza miała miejsce w 1809 r. bitwa 
między wojskami ks. Józefa Poniatowskiego i Aus
triakami. Raszyn i jego groble bitewne uwiecznił lite
racko Walerian Przyborowski, krwawy znój we 
Wrzawach poszedłby zapewne w zapomnienie, gdy
by nie kilkuletni syn właściciela wioski Kalikst Ho- 
roch, uczestnik Powstania Listopadowego, a następ
nie twórca organizacji weteranów tego powstania. 
Jemu pamięć o bitwie w 1809 r. nie dawała spać, aż 
ufundował w 1879 r. piękny obelisk, który do dzisiaj 
samotnie góruje nad nie zamieszkaną częścią wsi.

Od dawna takie miejsca, w których historia 
„dzieje się” nie tylko raz w tysiącleciu, lecz 
stale, znajdują lapidarne określenie — „genius loci” 

(miejsce, w którym działa duch opiekuńczy). Ma go 
z pewnością Wzgórze Wawelskie, łączące 
wszystkie elementy tradycji i kultury, sztuki i 
historii, wiary i patriotyzmu. Wawel reprezentu
je więc treści proste, dostępne dla każdego oraz 
skomplikowane, symboliczne, jak choćby program 
ideowy Kaplicy Zygmuntowskiej, który każde poko
lenie historyków sztuki usiłuje odczytać na nowo. 
Dla kontrastu wspomnijmy o małym, ciągle do końca 
nie odczytanym miejscu w Warszawie, mijanym obo
jętnie, choć ważnym jak inne, gdyż utrwala myśli i 
tradycję światłych obywateli stolicy. Mowa tu o nie
wielkim marmurowym obelisku otoczonym ozdob
nym żeliwnym płotem na pl. Teatralnym — jest to 
wyznacznik południka 52° przechodzącego przez 
Warszawę. Jak stwierdza położona obok tablica, 
wzniesiony został w 1880 r., co wydaje się mało 
prawdopodobne, gdyż znak ten widoczny jest na 
zdjęciach z lat siedemdziesiątych XIX w. Czeka więc 
dalej na swego odkrywcę i interpretatora.

Na koniec, aby wzbogacić mój ulubiony dział 
„To też są zabytki”, wspomnę o zabytkach, 
które stały się dla mnie ostatnio odkryciem prywat

nym. Historia miejsca splata się w tym wypad
ku z życiorysami ludzi, niekiedy wręcz z wie
loma generacjami. A więc rok temu „odkryłem dla 
siebie” figurę Chrystusa stojącą na wzniesieniu nad 
małopolskim miasteczkiem Myślenice, w którym 
wychowałem się. Kolega szkolny, gdy mu o tym po
wiedziałem, fuknął na mnie: „Cóż to — zapomnia
łeś?! Przecież to Jezusik, zawsześmy tam chodzili na 
wycieczki!” Stoi więc tam „od zawsze” i jest już wy
znacznikiem tożsamości miasteczka i jego mieszkań
ców. „Czy wiesz, że to rzadkość — Chrystus trynitar- 
ski, ustawiony w 1806 r. przez »Iuszczakiewicza i iego
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1. Na początku XX w. w Wielkopolsce 
nawet kury miały swoje pałace
— kurnik w Ostrowie Szlacheckim 
koło Wrześni

2. Cykl produkcyjny ostrza krzemiennego 
wymyślony przez człowieka
30 tysięcy lat temu: 
punktem wyjścia 
był kawałek krzemienia (1), 
a końcowy rezultat pracy 
w postaci laurowego ostrza (2) 
wymagał wyobrażenia go sobie, 
podobnie jak faz pośrednich, 
z których tylko dwie ukazuje rysunek; 
twórca tego narzędzia musiał więc 
dysponować wyobraźnią rzeźbiarza 
dostrzegającego w bloku marmuru 
przyszły kształt posągu

■ y
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5 
3. 4. Pomnik wzniesiony 

prywatnym sumptem 
Kaliksta Horocha 

we wsi Wrzawy nad Sanem (3) 
i napis na jednej 

z czterech kwater obelisku (4)

5. Wawel —
„miejsce święte Polaków”, 
tam podobno znajduje się 
wedle wschodnich religii 

jeden z siedmiu 
świętych kamieni — czakramów, 

a w każdym razie 
miejsce zapisane 
legendą i historię

6. Wyznacznik tożsamości 
mieszkańców Myślenic 

— figura Chrystusa z 1806 r.

7. Ni to wieża, 
ni to bastion, 

ni to teatralna dekoracja 
— tak przed 30 laty 

wyglądał obiekt 
w Dębem Wielkim; 

obecnie nie ma już strzechy, 
komina ani okien

— pozostały tylko ściany

(zdjęcia:
1 — Brunon Cynalewski,

3, 4, 6 — Marek Konopka,
5 — Wiesław Stępień,

7 — Mirosław Raczkowski; 
rys. Anna B. Kamińska)

6
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żonę«” —■ powiedziałem koledze pryncypialnie, 
wzbogacony autopsją i doświadczeniem dokumen
talisty zabytków7. „Z 1806 r.l Faktycznie nie jest on 
podobny do innych świętych figur” — przyznał kolega 
patrząc na mnie z uznaniem. Doceni tę informację na 
pewno, od kilku lat jego hobby stanowi zbieranie 
pocztówek ukazujących fragmenty Myślenic. Naj
starsza pochodzi z lat siedemdziesiątych XIX w. To 
jest jego miasto i jego zabytki! Następnego dnia 
stwierdziłem, że w murze średniowiecznego kościół
ka na przeciwległym wzniesieniu tkwi mała tabliczka 
— epitafium żony fundatora figury, Juszczakiewi- 
czowej, z 1810 r.; rodzina ta nie mieszka już w tym 
miasteczku. Nie mieszka też inna rodzina, której na
grobek przodka z lat trzydziestych XIX w. znajduje 
się na przykościelnym cmentarzyku. Piękny pomni- 
czek poświęcony jest Federico Zollowi, urzędnikowi 
saliny, zapewne wielickiej. Pierwszy to Zoll w Polsce, 
emigrant z daleka. Jego dzieci i wnuki brały udział w 
powstaniach, a ci, którzy związali się z zaw'odem 
prawnika znani są każdemu studentowi tego kierun
ku w Polsce. Po dwóch stuleciach praprawnuk, ko
lejny już mistrz prawa przewodzi Trybunałowi Kon
stytucyjnemu w wolnej Polsce. Losy prywatne 

splatają się więc z dziejami kraju, wiążą z 
miejscem, identyfikują je.

Jeszcze o zabytku, któremu brak wiarygodnej hi

storii. Przy wjeździe na teren dawnego zespołu 
pałacowego w Dębem Wielkim koło Mińska Mazo

wieckiego stoi — obecnie zrujnowany — sześciobo- 
czny budynek, ni to wieża, ni strażnica. Pałacu już 
nie ma, zachował się park i gazon, a nowe budynki 
ośrodka wypoczynkowego tylko powtarzają dawny 
układ przestrzenny. Jedyne, co w tym zespole pozo
stało oryginalne, jest nie rozpoznane. Katalog Zabyt
ków Sztuki w Polsce suponuje, że może jest to odległy 
fragment obiektu należącego do systemu obronnego 
twierdzy modlińskiej, ale bardzo wątpliwa to inter
pretacja. Przed 30 laty dzisiejsza ruina wyglądała jak 
dekoracja do komedii Aleksandra Fredry: ukazywała 
siedzibę hreczkosieja pozującego na rycerza-sarmatę. 
Tak utrwaliło tę budowlę wykonane wówczas zdję
cie. Cóż za idea przyświecała fundatorowi i budow
niczemu tego przedziwnego budynku, obecnie pra
wie rumowiska, „pozostałego co z byłych rzeczy

Marek Konopka

Spotkanie z książką

Spotkania z „Damą”

Gry o Danię 
kFDĆŁj/ Wydawnictwo Baran i Suszczyński

(fot. Jacek Marczuk)

Juz setny numer „Spotkań z Zabyt
kami", prawie dwadzieścia lat na ryn
ku wydawniczym, a wydaje się, że 
pierwszy zeszyt ukazat się zaledwie 
„przedwczoraj"! Pamiętamy go świet
nie, bo zdobiła go na okładce „Dama 
z łasiczką” (albo gronostajem) — 
słynne dzieło Leonarda da Vinci ze 
zbiorów Czartoryskich w Krakowie.

Trzeba przyznać, że już ten pierwszy 
wybór zabytku na okładkę określił 
kompetencje redakcji do tworzenia ta
kiego właśnie pisma, bowiem umie
jętność redagowania — to zdolność 
do wyboru (i rezygnacji), zaś spotkanie 
z „Damą” jest nie tylko kontaktem z 
dziełem sztuki, jego twórcą i czasem, 
który go ukształtował. To także kon
takt z historią, legendą i mitem. Dzieje 
„Damy” są fascynującym spectrum 
ludzkich namiętności, żądzy posia
dania, ambicji władzy. Ludzkie sła
bości' i wzloty towarzyszą „Damie” 
„od zawsze" — gdy namalowano ją 
dla księcia Mediolanu, gdy ją rabo
wano i kradziono, jak w czasie ostat
niej wojny, gdy uświetniała galerie i 
miała być symbolem.

Walka o „Damę" toczyła się w XIX i 
XX w., niedawno w kraju „budującym 
socjalizm” stała się powodem mu
zealnej wojny warszawsko-krakow- 
skiej, potem decyzją prezydenta RP 
podróżująca za ocean „Dama” stała 
się powodem konfliktów i rozgrywek 
politycznych. Dotychczas znosiła to 
wszystko z podziwu godną odpor
nością. Piękna, ale i... twarda.
O tym opowiada w książce pt. Gry o 
Damę (Kraków 1994) z talentem re
portera, jej wierny admirator i strażnik 
Marek Rostworowski. Zawsze był jej 
wierny: kiedy stawiał czeladnicze 
kroki muzealnika i kiedy został mini
strem kultury. Jest jej wierny także dzi
siaj, kiedy barwnie i ze znawstwem opi
suje jej kilkusetletnie perypetie. Wize
runek Cecylii Gallerani stał się więc 
„damą życia” kolejnego strażnika 
obrazu, a być jej strażnikiem — to 
obowiązek, wyróżnienie i przyje
mność! Polecamy Czytelnikom to 
szczególne spotkanie „z jednym z 
najpiękniejszych i najciekawszych 
obrazów, jakie istnieją" — jak kończy 
książkę M. Rostworowski. (mhk)
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Znowu 
jesteśmy 

w tyle: 
w Krakowie 

nie zakończona 
walka o gniazdo 

Mehofferów, 
w Szwajcarii 

otwarcie 
wielkiej wystawy 

dzieł 
Józefa Mehoffera.

Gniazda rodzinne

Z
bigniew Mehoffer (1900—1985),
odziedziczywszy kamienicę oraz ponad 
setkę dzieł ojca i zaprzyjaźnionych z 
nim artystów, postanowił otworzyć 

biograficzne muzeum Józefa Mehoffera 
(1869—1946). Zabiegał o to u władz miasta je
szcze w latach pięćdziesiątych. Za wszelką cenę 
chciał uratować spuściznę przed rozproszeniem. 
Działania władz przynosiły odwrotny skutek. 
Mehoffera karano za tzw. nadmetraż, nasyłano 
na niego komorników, z konieczności więc mu- 
siał sprzedawać obrazy ojca. Warunkiem otwar
cia muzeum było usunięcie przypadkowych lo
katorów i remont. Zbigniew Mehoffer znalazł się 
w sytuacji bez wyjścia. Mógł sprzedać kilkanaś
cie sztandarowych dzieł ojca i przeprowadzić 
remont na własny koszt, co oczywiście nie 
wchodziło w grę. Wreszcie, po latach starań, do
stał pisemne zapewnienie, że państwo rozpo- 
cznie remont kamienicy w 1974 r. Nastąpiło jed
nak pewne opóźnienie, prace rozpoczęto w 1979 r.

Remont miał trwać rok. Część zabytków, w tym 
kartony witraży, stłoczono w prowizorycznym 
magazynie na poddaszu jednej z czynszówek.

Pałac 
pod szyszkami

JANUSZ MILISZKIEWICZ

„U mnie demokracja na tym polega, że 
mój dozorca z zasraną dupą chodził nie 

będzie!” — wykrzyknął Zbigniew 
Mehoffer. Był rok 1985. Odbywała się 

kolejna wizja lokalna w remontowanej 
kamienicy Mehofferów przy 

ul. Krupniczej 26 w Krakowie. Właściciel, 
oprowadzany przez budowlanych 

z Pracowni Konserwacji Zabytków, co 
chwila wytykał im fuszerkę. Wreszcie użył 

zgoła nieparlamentarnych słów, kiedy 
zobaczył, że w mieszkaniu dozorcy nie 

zainstalowano bidetu, co było 
przewidziane w umowie.

1. Ostatnie zdjęcie Zbigniewa Mehoffera wykonane w sierpniu 
1985 r.

Mijały lata, remont przeciągał się. Sędziwy 
właściciel, obawiając się, że nie doczeka 
końca, w 1980 r. skierował do władz Kra
kowa ultimatum: jeżeli prace nie zostaną 
zakończone do września 1981 r., to rodzin
ne zbiory przekaże innemu miastu. W 1982 r. 
nic nie zapowiadało szczęśliwego finału, właś-
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2. Kamienica 
Mehofferów 

przy ul. Krupniczej

3. Fragment
klatki 

schodowej 
z szyszkami 

na suficie

4. Fragment 
przedwojennego

wnętrza

5. 6. Obrazy 
Józefa Mehoffera:

„Portret 
żony” (5) 

i „Dziwny ogród” (6)
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ciciel w liście z 13 września zaproponował dy
rekcji Muzeum Narodowego w Warszawie prze
kazanie w depozyt dzieł ojca, pod warunkiem, że 
będą stale wystawiane. W ofercie znalazło się 
m.in. 16 kartonów do witraży w katedrze we 
Fryburgu (zob. s. 58). Warto, aby przyszłe poko
lenia wiedziały, co było bezpośrednim powodem 
złożenia tej historycznej propozycji. Otóż 
deszcz, po prostu deszcz, który przeciekł przez 
świeżo wyremontowany dach do tymczasowego 
magazynu, gdzie złożono dorobek Józefa Me
hoffera.

Kierownictwo stołecznego Muzeum Narodowe
go odpowiedziało serdecznym telegramem. 29 
września 1982 r. Zbigniew Mehoffer miał ocze
kiwać wizyty wicedyrektora muzeum dr. And
rzeja Rottermunda oraz dr Agnieszki Morawiń- 
skiej, kustosza Galerii Malarstwa Polskiego. 
Spotkanie odbyło się (dysponuję sześciostroni- 
cową relacją spisaną przez Z. Mehoffera). 
Transport zabytków do Warszawy nastąpić miał 
około 20 października. Ku zaskoczeniu opinii 
publicznej, Warszawa zrezygnowała z przyjęcia 
depozytu, który na galerii zastąpić miał obrazy 
Canaletta, przeniesione do Zamku Królewskie
go. Profesor Stanisław Lorentz usprawiedliwiał 
się, że rzekomo nie wiedział, iż część oferty 
Zbigniewa Mehoffera — to zabytki spoczywają
ce jako rodzinny depozyt w magazynach Mu
zeum Narodowego w Krakowie.

Do Krakowa wybrałem się na początku 1983 r. 
Tadeusz Chruścicki, dyrektor Muzeum Naro
dowego, wyjaśnił, że oferta Mehoffera w naj
mniejszym stopniu nie uszczupliłaby zbiorów 
kierowanej przez niego placówki ani planowane
go muzeum Mehoffera. Tak naprawdę nie inte
resowało mnie, dlaczego Warszawa ostatecznie 
odrzuciła propozycję. Najważniejsza była 
przyszłość muzeum Mehoffera przy ul. Krupni
czej 26.

Ta jednopiętrowa niewielka kamienica za
sługuje na monografię. W XVI w. mieści
ła warsztat zduna. Odnalezione kafle mają mo

tywy gotyckie i renesansowe, takie same, jak kaf
le wawelskich pieców. W XIX w. córka ówczes
nego właściciela, niejakiego Rogowskiego, wy
szła za mąż za Franciszka Wyspiańskiego, w tym 
domu przyszedł na świat ich pierworodny syn, 
autor Wesela. W kamienicy mieszkał historyk 
Józef Szujski. Odbywały się tu głośne pijatyki 

krakowskich prawników, uwiecznione przez No- 
waczyńskiego. W 1903 r. dom nabyła Róża z 
Branickich Stanisławowa Tarnowska, zamienia
jąc go w obskurną czynszówkę. Pod koniec lat 
dwudziestych kamienicę zakupił Józef Mehoffer 
i przebudowę powierzył synowi Zbigniewowi, 
który — choć z wykształcenia doktor prawa — 
pasjonował się architekturą, doskonaląc swe 
umiejętności w pracowni samego Adolfa Szysz- 
ko-Bohusza.
Rozpoczęła się przebudowa. O jej skali niech 
świadczy to, że w niektórych pomieszczeniach 
zmniejszano grubość stropów, aby można było 
w całej okazałości rozwiesić kobierce, na tle któ
rych artysta chętnie portretował swoich modeli. 
Zbigniew Mehoffer klatkę schodową ozdobił 
szyszkami, miały one również zwieńczyć świetlik 
wypiętrzony ponad bryłę domu. Rodzinnej sie
dzibie chciał nadać rezydencjonalny charakter. 
Wierzył, że z czasem do domu przylgnie nazwa 
„Pałac pod szyszkami”. Niestety, kryzys gospo
darczy lat trzydziestych sprawił, że budowę 
przerwano. Mehoffer miał nadzieję, że podczas 
rozpoczętego w 1979 r. remontu zrealizuje przy
najmniej część przedwojennych zamierzeń.

W 1983 r. nawiązałem bliską współpracę ze 
Zbigniewem Mehofferem, którą dokumentują 
jego listy. Wielokrotnie gościłem w mieszkaniu, 
gdzie przeniósł się na czas remontu. Długie go
dziny gawędziliśmy pod malarskim szkicem do 
„Dziwnego ogrodu”, na którym w 1902 r. Józef 
Mehoffer sportretował dwuletniego synka z ga
łązką magnolii. Dama w szafirowej sukni — to 
ubóstwiana żona malarza. Scena uwieczniona na 
obrazie rozegrała się latem 1902 r. w Siedlcu ko
ło Krzeszowic, gdzie Mehofferowie wyjechali na 
wakacje.

Wielokrotnie wspólnie bywaliśmy na budowie. 
Podczas jednej z wizyt rozegrała się malownicza 
scena opisana na początku. W 1985 r., kiedy re
mont teoretycznie zakończono, właściciel opro
wadzał mnie po domu, pokazywał liszaje wilgoci 
na ścianach i odpadający tynk. Centralne ogrze
wanie w salonie zaprojektowano tak, że żeberka 
kaloryferów o pół metra odstawały od ściany, a 
za poprawki wykonawca kazał sobie słono płacić. 
Dramat polegał na tym, że robotnicy z PKZ-tów 
przyzwyczajeni byli do remontu własności spo
łecznej, zatem niczyjej, gdzie nikt nie egzekwo
wał jakości prac. Natomiast tu właściciel patrzył 
gospodarskim okiem i wytykał każdą niefacho-
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NATURA I SZTUKA

Zbigniew Mehoffer

10. Okładka tomu poezji Zbigniewa Mehoffera 
pt. Natura i sztuka;
ten sam tytuł nosi 
zamieszczony na okładce 
rysunek Józefa Mehoffera

(zdjęcia: 1 — Janusz Miliszkiewicz,
3 — Józef Mikułowski)

wość. Dom stanowił prywatną własność, ale po
nieważ miało w nim być muzeum, koszty gazo
wego ogrzewania skalkulowano tak, jak dla 
przedsiębiorstw, np. dla Huty Lenina. Mehoffe
ra nie było stać na utrzymanie...

Józef Mehoffer, bodaj jako jedyny artysta 
znad Wisły, trafił do światowych leksykonów 
sztuki, a to za sprawą witraży, które przez kilka

dziesiąt lat tworzył dla katedry we Fryburgu. 
Syn mógł odziedziczone po ojcu skarby zamienić 
na beztroskie życie w luksusie, jednak żył skro
mnie. Pragnął, aby dzieła Józefa Mehoffera, po
chodzące ze wszystkich okresów jego twórczości, 
pozwalały na zrozumienie istoty jego sztuki. 
Przechowywane w domu rzeźby Dunikowskie
go, Laszczki, Szczepkowskiego, japońskie 

drzeworyty, jakich nie powstydziłby się Man- 
ggha Jasieński — oddawały atmosferę epoki. 
Dom prezentować miał świetność inteligenckiej 
rodziny.
6 sierpnia 1985 r. spotkaliśmy się po raz ostat
ni. Do późnej nocy Zbigniew Mehoffer czytał mi 
swoje wiersze (tomik Natura i sztuka ukazał się 
w 1974 r.). Opowiadał o planach rekonstrukcji 
wnętrz, o tym, gdzie będzie szatnia dla gości 
muzeum, w którym salonie odbywać się będą 
dyskusje o sztuce. Szykował się na oprowadzanie 
wycieczek. Miał ściągnąć rozproszoną po świecie 
rodzinę, aby zamieszkała w rodzinnym gnieździe 
i kontynuowała jego dzieło. Kiedy rozstawaliśmy 
się, pokazał mi stojący pod drzwiami miecz aus
triackiego sapera, który w chwili najścia niepro
szonych gości miał służyć samoobronie. Żarto
wał, że takim mieczem należałoby w kilku kra
kowskich urzędach zrobić porządek. Z pasją za
pewniał, że Kraków to nie Ateny, lecz Abdera *, 
dno Europy. Na pożegnanie powiedział: „Żyję 
już tylko z obowiązku. Mam tego wszystkiego do
syć. Tyle lat mordęgi, znoszenia najgorszych im
pertynencji”. Jak się później dowiedziałem, w 
kilka godzin po naszym rozstaniu Mehoffera za
brało pogotowie. Między kolejnymi atakami pa
raliżu rodzinne gniazdo ofiarował narodowi.

Od tej chwili minęło dziesięć wyjątkowo 
długich lat. Owszem, w kamienicy przy 
ul. Krupniczej 26 mieści się oddział Muzeum 

Narodowego, ale nie jest to jeszcze muzeum 
Mehoffera. Muzeum Narodowe robi wszystko, co 
może, podawano już kilka terminów otwarcia. 
Niestety, wciąż trzeba usuwać usterki po wielo
letnim generalnym remoncie (nie zrobiono np. 
pionowej izolacji), na co z wielkim trudem zdo
bywane są fundusze. Obecnie trwa kolejny re
mont, m.in. wymiana części stropów. Tymcza
sem 5 maja br., w stulecie rozstrzygnięcia mię
dzynarodowego konkursu na witraże do frybur- 
skiej katedry, Szwajcarzy otworzyli rozreklamo
waną na cały świat monograficzną wystawę dzieł 
Józefa Mehoffera. W jednym z witraży sportre- 
towany jest syn artysty, który od 10 lat, spoglą
dając z zaświatów na rodzinne miasto i swą ka
mienicę, zapewne powtarza: „Abdera, Abdera”.

Janusz Miliszkiewicz

* Abdera — miasto w Tracji, jego mieszkańców starożytni 
Grecy uważali za uosobienie głupoty i kołtuństwa.
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Starożytnicy

Tak nazywamy dziewiętnastowiecznych (także 
wcześniejszych) badaczy zajmujących się 

archeologią, historią, historią sztuki, również 
konserwatorstwem i ochroną zabytków, jednym 

słowem — STAROŻYTNOŚCIAMI. Były to czasy 
romantycznych badań i romantycznych podróży 

po kraju, kiedy dopiero zaczynano zwracać uwagę 
na malownicze ruiny zamków czy „garnki rosnące 

w ziemi”, jak jeszcze wcześniej opisywał 
wykopaliska (z... 1416 r.I) Jan Długosz.

Jak kształtowały się zainteresowania tych ludzi 
i jakie były ich motywacje do zajmowania się 
sprawami „starożytności krajowych”? Co ich 

skłaniało do niełatwych wówczas podróży 
i dokumentowania śladów przeszłości opisami, 

rysunkami czy zbieraniem pamiątek?

Zaginiony 
świat 

Napoleona 
Ordy

JAROSŁAW KOMOROWSKI

„Ordy rysunki to polonezy — widzisz na 
nich sędziwą, wspaniałą przeszłość. (...) 

Kto tylko ma sposobność, niech odwiedzi 
artystę w jego pińskim Tusculum, a nie 
pożałuje czasu i wdzięczny nam będzie 
za namowę, chociażby się wytrząsł po 

groblach, wymoszczonych okrąglakami. 
Pozna czcigodnego starca, który nic nie 

uronił ze skarbów młodości, (...) bo miłość 
i praca wiodły go przez życie”. Tak pisał 

w 1882 r. sprawozdawca „Biesiady 
Literackiej”, zachwycony „Albumem 

widoków historycznych Polski” — plonem 
wielkiej pasji niezwykłego człowieka. Idąc 

za wskazaniem, spróbujmy poznać 
go bliżej, tak jak to dziś jest możliwe.

N
apoleon Orda herbu Ostoja urodził się 
w 1807 r., 7 lutego według kalendarza ju
liańskiego, w rodzinnym majątku Wo- 
rocewieże koło Janowa Poleskiego. Narzu
cony przez Rosjan prawosławny kalendarz w XIX w. 
różnił się od naszego, gregoriańskiego, o 12 dni. Taka 

właśnie, podwójna data 7/19 lutego widnieje na od
nalezionej niedawno płycie nagrobnej Ordy, co poz
wala wprowadzić ją zamiast podawanej dotąd na 
podstawie źródeł pośrednich daty 11 lutego, zwłasz
cza że tylko wyjątkowo chrzest odbywał się nazajutrz 
po urodzeniu. Zachowana w bibliotece rejonowej w 
Janowie księga parafialna upewnia zaś, że chłopca 
ochrzczono 12 lutego, nadając mu jakże wtedy zna
czące imię cesarza Francuzów. Zapis metrykalny w 
przekładzie z języka łacińskiego brzmi: „Dwór Woro- 
cewicze. Roku Pańskiego 1807 dnia 12 lutego ja, Szy
mon Poraziński, proboszcz kościoła janowskiego, 
ochrzciłem wodą święconą dziecię płci męskiej Napoleo
na Mateusza Tadeusza, syna Jaśnie Oświeconych Mi
chała i Józefy z Butrymowiczów Ordów, marszałko- 
stwa kobryńskich. Rodzicami chrzestnymi byli wielmo
żny Felicjan Orda sędzia z wielmożną Krystyną Ziełe- 
chowską ”.
W 1823 r., po ukończeniu cenionego gimnazjum w 
Swisłoczy, gdzie należał do uczniowskiego stowarzy
szenia Zorzan powiązanego z filomatami, Orda wstą
pił na Wydział Fizyczno-Matematyczny Uniwersy
tetu Wileńskiego. Aresztowany na czwartym roku 
studiów w związku ze śledztwem w sprawie Zorzan, 
spędził piętnaście miesięcy w więzieniu. Wróciwszy 
do Worocewicz, samodzielnie uzupełniał wykształ
cenie. Po wybuchu Powstania Listopadowego znalazł 
się w sztabie przybocznym naczelnego wodza. Wal
czył w Królestwie i szybko awansował: w kwietniu 
1831 r. był podporucznikiem 4. pułku strzelców 
konnych, pod koniec kampanii już kapitanem. Po 
bitwie pod Kockiem w maju 1831 r. dostał krzyż Vir- 
tuti Militari. Upadek powstania zmusił go do opu
szczenia kraju, Worocewicze zostały skonfiskowane i 
przeszły w ręce rosyjskie. W ten sposób Orda osobiś
cie i dotkliwie zetknął się z represyjną polityką za
borcy, dążącego do zniszczenia polskiego stanu po
siadania na Kresach.
W 1833 r. dwudziestosześcioletni młodzieniec osiadł 
w Paryżu i rozpoczął studia malarskie pod kierun
kiem pejzażysty Pierre’a Girarda. Uczył się też mu
zyki u darzącego go przyjaźnią Fryderyka Chopina i 
z powodzeniem komponował tańce oraz pieśni. Na
leżał do kręgu bliskich znajomych Mickiewicza, upra
wiał publicystykę i uczestniczył w wielu przejawach 
życia Wielkiej Emigracji. W 1843 r. ożenił się z 
Francuzką, Ireną Bougie, z którą miał syna Witolda. 
Pierwsze znane rysunki i akwarele Ordy powstały 
podczas romantycznych „podróży malowniczych” po 
Francji i Nadrenii (1840—1844) oraz Hiszpanii i 
Portugalii (1842). Widoki miast, zamki nad Renem i 
inne zabytki zapowiadają twórczość późniejszą, łą
cząc walor kronikarskiej dokumentacji z zaletami 
kompozycji.

Mimo intensywnego życia, powszechnego 
uznania i więzów rodzinnych Napoleon Or
da bardzo tęsknił za krajem, toteż po amnestii cara 

Aleksandra II powrócił do Worocewicz. Początkowo 
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zajął się gospodarstwem, zakładając nawet fabrykę 
maszyn. Potem został nauczycielem syna hrabiego 
Adama Rzewuskiego. Już jednak w 1860 r. podjął 
pracę, która wypełniła mu resztę życia. Gdy histo
ria Polski była zakazana lub fałszowana, a pa
miątki przeszłości narażone na zniszczenie, 
Orda rozpoczął ich systematyczną dokumen
tację. Chciał ukazać współczesnym i utrwalić dla po
tomnych zamki, dwory, pałace i świątynie, sylwety 
miast, miejsca związane z „ludźmi wsławionymi orę
żem, piórem lub nauką”. Przede wszystkim na Kre
sach, bo tu zagrożenia były największe. Po 1831 r. 
władze zaborcze nie tylko zagarnęły wiele majątków, 
lecz także skasowały dziesiątki klasztorów. Klęska 
Powstania Styczniowego wywołała jeszcze większą 
falę represji, które miały zatrzeć polskie oblicze ziem 
rzekomo „odwiecznie rosyjskich”. Skonfiskowane 
dwory przestawały promieniować kulturą, a nierzad-

1. Napoleon Orda
na rysunku Franciszka Tegazzo 
(ryt. A. Regulski, 1875 r.)

ko ulegały ruinie. W klasztorach lokowano więzienia 
czy urzędy, kościoły zamieniano na cerkwie, niszcząc 
podczas przeróbek ich architekturę i wyposażenie. 
Również nowe cerkwie w „stylu” moskiewsko-bizan- 
tyjskim zniekształcały i rusyfikowały historyczny kra
jobraz. Polskie starożytnictwo stawało się w takich 
warunkach patriotyczną misją.

Pochłonięty rysowaniem Napoleon Orda nie 
pozostawił niestety pamiętników. Ze skąpych 
relacji obserwatorów wiemy, że przemierzając setki 

kilometrów „ od ruiny do mogiły, od mogiły do ruiny ”, 
podróżował na wózku lub pieszo, a czasem łódką lub 

na tratwach. Itinerarium wędrówek, najzwięźlej uję
te, przedstawiało się następująco: I860—1877 — gu
bernia grodzieńska, 1862—1876 — wołyńska, 
1864—1876 — mińska, 1870—1874 — kijowska, 
1871 —1873 — podolska, 1875 — Inflanty, 
1875—1876 — gubernia kowieńska i witebska, 
1875—1877 — wileńska, 1877 — mohylewska. Po 
zwiedzeniu Kresów, pamiętając o całości ziem Rze
czypospolitej, Orda w 1878 r. udał się do zaboru pru
skiego (Poznańskie i Prusy Zachodnie), a od końca 
1878 do 1880 r. wędrował po zachodniej i wschodniej 
Galicji; w 1880 r. odwiedził Kaliskie i Kujawy. 
Ogromną pracę finalizował u schyłku życia w guber
niach Królestwa. Ile łącznie sporządził rysunków (w 
większości podmalowanych akwarelą, rzadziej gwa
szem lub sepią), stwierdzić nie sposób. Do dziś, 
głównie w Muzeum Narodowym w Krakowie, 
przetrwało ponad 1000 oryginałów. Około 150 dal
szych prac znamy z litografii. Sądząc jednak z wyra
źnych luk w dokumentacji, sporo na pewno zaginęło. 
Niezbyt wiele da się powiedzieć o zdarzeniach w 
podróży. Obcy mężczyzna, w niewiadomym celu 
wykonujący rysunki, musiał — zwłaszcza na Kresach 
— zwracać uwagę policji. Trzy szkice z Kobrynia z 
1866 r. zdają się świadczyć o aresztowaniu. Na pier
wszym widnieją zabudowania z podpisem „widok 
mojego więzienia w szpitalu”. Dwa ukazują wnętrze 
obskurnego pokoju-celi z informacją: „Moje więzie
nie od 1 marca Kobryń — Wyjechałem 6 maja”. Rów
nież w Grodnie miał zapewne Orda do czynienia z 
władzą, skoro napisał wierszyk, wyśmiewający nad
gorliwość miejscowego policmajstra:

„Niegdyś można było w Grodnie
na ulicy czknąć swobodnie.
Ale teraz strach mnie bierze 
kichnąć nawet na kwaterze, 
bo pomimo tych ścian przedział 
Skwarców zaraz będzie wiedział. (...) 
Bo zbyt mają te bibuły 
i słuch dobry i węch czuły. ”

Podpisy pod większością rysunków — to noty histo
ryczne i genealogiczne. Niekiedy jednak Orda u- 
mieszczal adnotacje akcentujące niszczycielską poli
tykę zaborcy, takie jak np. w 1872 r. w Warkowi- 
czach: „skonfiskowane po Mołodeckim” oraz „kościół 
XX Bernardynów... teraz cerkiew”, podobnie w De- 
reczynie w 1877 r.: „własność familii ks. Sapiehów 
skonfiskowana po 1831 r. ” oraz „ kościół... barbarzyń
sko zrujnowany i rozebrany na cegłę”. Na rysunku 
kościoła w Wiśniowcu czytamy: „Spalony 1863”, a w 
odniesieniu do posiadłości w Wierzchowie: „niegdyś 
llińskiego Aleks., teraz sprzedana U dietom”. Infor
macje takie oraz wizerunki ruin z lat ostatnich nie 
miały rzecz jasna szans w zetknięciu z rosyjską cen
zurą. Zapewne nie zyskałby też jej uznania taki tekst: 
„Nagórzany rzeka Dniestr, w tych niedostępnych ska
łach wylęgają się Orły białe”...

Publikacja prac mających stworzyć niepowszednią 
historię Polski w obrazach była niewątpliwie głów
nym zamierzeniem Ordy. W tym celu musiał doko
nać wyboru z bogatych zasobów, dodatkowo uwa
runkowanego decyzjami cenzorów. Ich zezwolenia i 
podpisy widnieją na wielu oryginałach; nie wiemy
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natomiast, jakie rysunki Komitet Cenzury odrzucił. 
W 1873 r. w Zakładzie Litograficznym Maksymilia
na Fajansa w Warszawie wydany został Album wido
ków historycznych Polski poświęcony Rodakom — seria
I. Na karcie tytułowej znalazł się dwór w Worocewi- 
czach oraz znamienne motto — cytat z wiersza Ka
zimierza Brodzińskiego: „ Czyń każdy w swoim kółku, 
co każę Duch Boży,/A całość sama się złoży”. W la
tach 1873—1883 ukazało się osiem serii Albumu, za
wierających 260 widoków ze wszystkich stron Rze
czypospolitej. Przyjęcie było entuzjastyczne. Pisano, 
że Album na stole w polskim domu „będzie zniczem, 
przy którym ogrzeje się niejedna skołatana zawodami 
lub silną młodzieńczą wiarą dusza”. Sprzedaż nie 
przynosiła jednak zysków, toteż serii IX i X autor nie 
mógł już ogłosić „z powodu niezamożności i braku 

funduszów”. Otoczony szacunkiem, ale skromny i 
unikający rozgłosu, nie miał bogatych przyjaciół.
W marcu 1883 r. ciężko chory Orda przyjechał z Po
lesia do szpitala w Warszawie i po miesiącu, 14/26 
kwietnia zmarł. Katafalk w kościele Narodzenia Naj
świętszej Marii Panny na Lesznie ozdobił napis: „ Od 
rodaków malarzowi rodzinnej ziemi”. Potem trumnę 
przewieziono do Janowa, do grobowca na para
fialnym cmentarzu. Po otwarciu testamentu okaza
ło się, że przeznaczył 2000 rubli na stypendium 
dla polskich uczniów gimnazjum w Pińsku.

Niewiele pamiątek po Ordzie pozostało w jego 
stronach rodzinnych. Dwór w Worocewiczach 
spłonął w czasie pierwszej wojny. Niedawno udało 

się zlokalizować jego fundamenty, ale projektowanej
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2—7. Rysunki Ordy:
dwór w Worocewiczach (2),
Kobryń — „ widok mojego więzienia w szpitalu" (3), 
ruiny kościoła Św. Michała w Wiśniowcu (4), 
dworek Mickiewiczów w Zaosiu (5),
pałac Czapskich (d. Radziwiłłów) w Kiejdanach (6), 
kościół Św. Stanisława
w Skrzyszowie koło Tarnowa (7)
8. Worocewicze —
łundamenty dworu Ordów w 1994 r.
9. Fragment odnalezionej
płyty nagrobnej Ordy
w Muzeum Polesia w Pińsku
10. Stara morwa
i tragment szkolnego boiska
— tu, pod drzewem
był grób Napoleona Ordy...

(zdjęcia: 8—10 — Jarosław Komorowski)

odbudowy na razie zaniechano, jedynie przy drodże 
ustawiony będzie pamiątkowy kamień. Gmach gim
nazjum w Swisłoczy rozebrano po drugiej wojnie na 
cegłę — zachowało się tylko prawe skrzydło. Cmen
tarz w Janowie został doszczętnie zniszczony na po
czątku lat osiemdziesiątych podczas budowy szkoły. 
Miejsce grobu Ordy pozwala dziś określić charakte
rystyczne drzewo — stara morwa. Górną połowę 
rozbitej płyty nagrobnej zabrał i w ten sposób ocalił 
nauczyciel z pobliskiej wsi Ochowo, Borys Wojcie- 
chowicz. Odnaleziona po jego śmierci, trafiła w 1993 
r. do Muzeum Polesia w Pińsku. Na pińskim cmen
tarzu spoczywa siostrzenica Ordy, Helena Skir- 
muntt; to jej córka Konstancja w 1886 r. przekazała 
do Krakowa zespół 977 rysunków. Utrwaleniu pa
mięci o artyście sprzyja ostatnio odwoływanie się Bia

łorusinów, poszukujących historycznej tożsamości, 
do wielkich postaci naszych wspólnych dziejów. 
Przed nową szkołą w Janowie stanąć ma pomnik Or
dy, przedstawiający go przy pracy rysownika.
Licząc się ze stratami w zabytkowej substancji kraju, 
nie mógł Orda przewidzieć wojen światowych, rewo
lucji bolszewickiej, Teheranu i Jałty, które zwłaszcza 
na Wschodzie poczyniły spustoszenia w skali, o jakiej 
nie marzyli carscy urzędnicy. Dokumentacyjna war
tość jego rysunków wzrosła niepomiernie — w wielu 
wypadkach są to jedyne wizerunki unicestwionych 
obiektów, cienie zaginionego świata. Nie potrafimy 
się bez nich obejść, choć zważywszy okoliczności, 
Napoleon Orda pewnie by się z tego nie ucieszył...

Jarosław Komorowski
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Początki i ostatnie lata (1)

Cmentarz Orląt

„ Przyśniła się dzieciom Polska, 
czekano przez tyle lat, 

do której modlił się ojciec, 
za którą umierał dziad. 

Przyśniła się dzieciom Polska, 
w purpurze żołnierskiej krwi... ” 

(fragment wiersza Edwarda 
Słońskiego ze stycznia 1919 r.) 

go marszałek Józef Piłsudski 
udekorował Lwów orderem 
Virtuti Militari najwyższej 
klasy, nadając mu tytuł Miasta 
Zawsze Wiernego — Semper 
Fidelis. Stąd, z cmentarza Or
ląt Lwowskich, przeniesiono 

25 października 1925 r. prochy 
nieznanego żołnierza (a było 
ich, bezimiennych, ponad 180) 
do Grobu Nieznanego Żołnie
rza w Warszawie. Nie sposób 
w tej krótkiej relacji wspo
mnieć o wszystkich patrioty
cznych uroczystościach, które 
odbyły się w przeszłości, wią- 
żąc ten skrawek ziemi na za
wsze z dziejami Polski.

Budowa cmentarza roz
łożona w czasie na wiele 
etapów, trwała nieprzerwanie 

przez cały międzywojenny ok

res niepodległości, od prowi
zorycznej, drewnianej kaplicz
ki wystawionej w 1919 r. po 
granitowy Grób Nieznanego 
Żołnierza, katakumby i Łuk 
Chwały. Jeszcze jesienią 1939 r. 
trwały prace przy zamianie 
grobów ziemnych na betonowe. 
Cmentarz Obrońców Lwowa 
zmieniał się więc w ciągu lat, 
lecz równocześnie zachowywał 
przez cały czas podstawową 
wizję, jaką nadał mu w pro
jekcie wybranym na konkursie 
z 1921 r. ówczesny student 
Politechniki Lwowskiej, a 

W krajobrazie pol
skich wojskowych 
cmentarzy związa

nych z pierwszą wojną świa
tową, Cmentarz Obrońców 
Lwowa z lat 1918—1920, 
zwany Cmentarzem Orląt, zaj
mował w okresie niepodległe
go dwudziestolecia wyjątkową 
pozycję, urastając do roli czo
łowej w kraju narodowej nek
ropolii żołnierskiej. To zna
czenie zawdzięczał młodzieży i 
dzieciom, które w pierwszy 
dzień listopada 1918 r. w 
ofiarnym zrywie o wolność i 
niepodległość ojczyzny przei
stoczyły się na 26 lat przed 
Powstaniem Warszawskim w 
jej najmłodszych żołnierzy, a 
potem spoczęły zwartymi sze
regami w rodzinnej lwowskiej 
ziemi, dając po wsze czasy 
świadectwo wieczną wartą 
największej daniny, jaką Polak 
może złożyć w służbie swojej 
Wielkiej i Małej Ojczyzny. 
Czyn zbrojny, narodowa tra
dycja i historia oraz wątki 
emocjonalne utrwalane przez 
literaturę i sztuki plastyczne 
tworzyły od początku legendę 
lwowskich Orląt.

Pierwszy skromny pogrzeb 
odbył się tu 24 listopada 1918 
r. Potem przyszły następne co
raz bardziej uroczyste pogrze
by: polskich ochotników idą
cych znad Wisły i Warty z 
pomocą miastu, polskich lot
ników oraz posiłkujących nas 
lotników amerykańskich i pie
churów francuskich, wreszcie 
tych, co pod Zadwórzem — 
pod polskimi Termopilami — 
zagrodzili swymi ciałami w ca
łodziennym boju 17 sierpnia 
1920 r. drogę na Lwów konni
cy Budionnego.
Legenda rosła. Kraj odda
wał hołd lwowskim Orlętom. 
Wskrzesiciel państwa polskie-

1. Cmentarz Orląt 
w latach 

trzydziestych 
— widok przez 

Łuk Chwały 
na katakumby 

i kaplicę

2. 3. Lata trzydzieste: 
katakumby (2) 

i schody (3)
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wcześniej żołnierz i obrońca 
Lwowa — Rudolf Indruch 
(zmarł w styczniu 1927 r., po
chowany na Cmentarzu Orląt, 
nr grobu 1938).

Cmentarz został usytuowany 
amfiteatralnie na łagodnie 
opadającym ku Pohulance 
zboczu wzgórza. Na szczycie 
tego wzgórza usytuowana zos
tała kaplica, poniżej katakum
by, jeszcze niżej kolumnada z 
Łukiem Chwały, od którego 
prowadziły ku Pohulance mo
numentalne schody. Po obu 
stronach schodów oraz po

między katakumbami i kolu
mnadą znajdowały się kwatery 
z grobami, przeważnie zie
mnymi, nad którymi wznosił 
się las jednakowych, drewnia
nych krzyży. Z czasem po 
prawej stronie cmentarza wy
dzielono część dla tych obroń
ców Lwowa, którzy umierali w 
dwudziestoleciu międzywo
jennym. Tak zaprojektowa
ny przez Indrucha i stop
niowo urządzany lwowski 
cmentarz, którego projek
tant dopuszczał indywidu
alne traktowanie poszcze
gólnych grobów, zachował 

niepowtarzalny wygląd na 
tle ówczesnych, schema
tycznych europejskich 
cmentarzy wojennych.
Urządzanie cmentarza pow
stawało wspólnym wysiłkiem 
rodzin poległych i całego spo
łeczeństwa polskiego, repre
zentowanego przez Straż Mo
gił Polskich Bohaterów. Do 1 
września 1939 r. w części „wo
jennej” pochowano 1926 żoł
nierzy (ostatnie ekshumacje 
poległych przeprowadzono w 
kwietniu 1939 r.), a w części 
„pokojowej” — 933 osoby. 
Wśród pochowanych znajduje 

4—7. Cmentarz Orląt 
na początku 

lat osiemdziesiątych: 
widok od Pohulanki 

z całkowicie zarośniętym 
Łukiem Chwały 

i kaplicą (4), 
zniszczony Łuk Chwały (5) 

i jeden z pylonów (6) 
oraz zdewastowane 

groby (7)

się 66 młodych dziewcząt i ko
biet — żołnierzy polskich.
Cmentarz Orląt uniknął więk
szych zniszczeń w latach woj
ny. Jedynie w czerwcu 1941 r. 
w jego okolicy spadło kilka 
bomb niemieckich, prawdo
podobnie jedna na cmentarzu, 
a odłamki uszkodziły nagrob
ki. W czasie wojny odbywały 
się na Cmentarzu Orląt zbio
rowe milczące manifestacje pa
triotyczne (1, 11 i 22 listopa
da). W dniu 14 lipca 1943 r. 
Delegatura i Komenda Obsza
ru Armii Krajowej złożyły 
wieniec z napisem na szarfach: 
„Naczelnemu Wodzowi — 
wierni żołnierze — Generałowi 
Sikorskiemu — Miasto Lwów”. 
W latach wojny pochowano tu 
co najmniej 14 osób, w tym 
poległych harcerzy i żołnierzy 
AK oraz czterech żołnierzy 
włoskich.
Dokonana w latach 1945—1946 
tzw. repatriacja Polaków 
zmieniła ostatecznie miesz
kańców miasta. Pozostali na 
swej ojcowiźnie rodacy nie by
li w stanie zaopiekować się 
cmentarzem. Terror i strach 
zrobiły swoje. Następowała 
stopniowa dewastacja cmenta
rza — początkowo niszczono 
„tylko” poszczególne groby i 
rozbijano pomniki, w tym 
Lotników Amerykańskich i 
Piechurów Francuskich. Pod 
koniec lat sześćdziesiątych 
władze miejskie radzieckiej 
Ukrainy urządziły tu wysypi
sko śmieci. Dnia 25 sierpnia 
1971 r. na cmentarz wjechały 
spychacze i czołgi. Gąsienice 
miażdżyły krzyże, groby, 
schody i balustrady; starto z 
powierzchni Grób Nieznane
go Żołnierza, zburzono kolu
mnadę. Czołgom i stalowym 
linom oparł się jedynie odarty 
z napisów Łuk Chwały i dwa 
pylony. Wstęp na cmentarz 
był zabroniony, a wejścia 
zamurowano. Niebawem nad
budowano katakumby, przeksz
tałcając je w warsztat kamie
niarski, kaplicę zamieniono na 
magazyn niszcząc wyposaże
nie, asfaltem zalano dwie kwa
tery przeznaczając je na par
kingi, przez cmentarz prze
prowadzono drogę.

Walkę o zachowanie
Cmentarza Orląt i sta

rania o jego odbudowę prowa
dzono w minionych latach w 
kraju (np. generałowie Roman 
Abraham i Mieczysław Boru-
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8. Plan cmentarza: 1 — kaplica,
2 — balustrada i schody przy kaplicy,
3 — katakumby,
4 — Pomnik Lotników Amerykańskich, 5 — studnia,
6 — Pomnik Piechurów Francuskich,
7 — schody na taras przed katakumbami,
8 — Łuk Chwały, kolumnada, pylony,
9 — schody do Łuku Chwały,
10 — brama południowa, 11 — brama zachodnia

(zdjęcia: 1 — Włodzimierz Puchalski,
5 — Tadeusz Trajdos,
6,7 — Jerzy Bojarski)

ta-Spiechowicz, związani z je
go obroną w latach 
1918—1920) oraz poza jego 
granicami (środowiska polo
nijne, zwłaszcza amerykańskie 
i kanadyjskie, polska prasa i 
radio „Wolna Europa”). Listy 
kierowane m.in. do Michała 
Roli Żymierskiego, Józefa Cy
rankiewicza, Wojciecha Jaru
zelskiego, także do Leonida 
Breżniewa pozostawały bez 
odpowiedzi. Ukraińska Socja
listyczna Republika Radziecka 
nie uszanowała podpisanej 
międzynarodowej konwencji z 

12 sierpnia 1949 r. o ochronie 
ofiar wojny, która przewiduje 
również ochronę i utrzymanie 
wszystkich wojennych cmen
tarzy, własnych i obcych, jakie 
znajdują się na terenie pań
stwa-sygnatariusza. Dopiero 
w czasie obrad prowadzonych 
we Lwowie 16—17 maja 1989 
r. przez polsko-ukraińską 
Komisję ds. Ochrony, Kon
serwacji i Restauracji Cmenta
rza na Łyczakowie, uzyskano 
zezwolenie na umieszczenie 
niezbędnych dla tych prac 
kontenerów na... Cmentarzu 

Orląt. W ten sposób w ofi
cjalnych rozmowach pol
sko-ukraińskich „niższego 
szczebla” po raz pierwszy 
dotknięto sprawy Cmenta
rza Orląt, dotąd pokrywa
nej milczeniem. Takie były 
uwarunkowania tamtego cza
su... Trzy dni później członek 
wspomnianej komisji inż. Jó
zef Bobrowski, dyrektor bazy 
„Energopolu” we Lwowie, 
rozpoczął wraz z pracownika
mi bazy prace porządkowe, 
dołączyli do nich Rodacy — 
stali mieszkańcy Lwowa.

Z"

Ówczesny stan i wygląd 
cmentarza był tragi
czny. Nie było na nim ani jed

nego krzyża, ani żadnego śladu 
grobu. Trudno opisać ten 
moment, gdy ukazał się frag
ment pierwszej płyty odsłonię
ty łyżką koparki. Dziesiątki 
zebranych wokół osób rzu
ciło się odsłaniać dalsze 
płyty gołymi rękami, aby 
tylko niczego nie uszko

dzić. W ciągu trzech lat upo
rządkowano kwatery na pla
teau (IV—XII) i częściowo na 
stokach (XV—XIX), wywożąc 
dziesiątki wywrotek śmieci, 
gruzu i różnych betonowych i 
kamiennych fragmentów tutaj 
porzuconych; w niektórych 
miejscach zwały te sięgały do 
wysokości 1 m. Ale przede 
wszystkim odtworzono Grób 
Nieznanego Żołnierza, a na 
240 betonowych grobach 
umieszczono krzyże. W od
nowionej kaplicy cmentarnej 
ks. Janusz Popławski z Lasek 
pod Warszawą, kapelan stowa
rzyszeń kresowiaków połud
niowo-wschodnich, poświęcił 
w dniu 23 czerwca 1991 r. 
rzeźbę Matki Boskiej w odno
wionej kaplicy i odmówił mod
litwy za tych, co tutaj spoczy
wają.

Ryszard Brykowski
W następnym numerze przedstawimy 
trudne polsko-ukraińskie negocjacje z 
ostatnich lat na temat ratowania Cmen
tarza Orląt.
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Miasto Potockich

Urzekający swym po
łożeniem na stokach 
głęboko wciętego ja
ru rzeki Strypy, bogaty w za

bytki Buczacz, gniazdo rodo
we książąt Buczackich, w la
tach międzywojennych był 
liczącym około 10 tys. miesz
kańców miastem powiatowym 
w województwie tarnopol
skim. W panoramie miasta 
widoczne są cztery dominanty: 1 
ruiny zamku Buczackich z 
XIV w., usytuowany poniżej 
kościół farny, widoczne po 
drugiej stronie rzeki wysokie, 
smukłe wieże kościoła bazylia
nów i wreszcie sławny roko
kowy ratusz w centrum. Dwie 
barokowe cerkwie (Św. Miko
łaja i Pokrowy) dopełniają ar
chitektonicznego obrazu mia
sta, zwanego kiedyś „perłą po
dolskiego baroku". Wszystkie 
wymienione budowle (z wy
jątkiem zamku i ufundowanej 
nieco wcześniej przez Marię 
Potocką cerkwi Św. Mikołaja) 
zawdzięczamy jednemu fun
datorowi — Mikołajowi Po
tockiemu, właścicielowi miasta 
w drugiej połowie XVIII w.

Kornel Ujejski, urodzony w 
pobliskich Beremianach; w 
swoich utworach opiewał póź
niej urodę tych okolic.
Idąc od bazylianów ku farze 
mija się „pamiątkę” z czasów 
znacznie późniejszych — wy
soki budynek, który mieścił 
jedną z najstraszniejszych na 
Podolu katowni NKWD, o 

szano też na drzewach przyle
gających do budynku parku.
Buczacka fara (zwrócona w 
1991 r., przedtem była maga
zynem żelaza) powitała mnie 
zachowaną na portalu wier
szowaną dewizą fundatora: 
„Chcąc Potockich Pilawa mieć 
trzy krzyże całe/Dom Krzy
żowy na Boską wybudował 
chwałę”. Owe trzy krzyże — to 
aluzja do herbu Pilawa. Stan 
świątyni jest opłakany, choć 
ocalał (rzadkość!) otaczający ją 
barokowy mur z bramkami.

wywędrowały po wojnie na 
Pomorze (obraz Matki Boskiej 
Szkaplerznej, który ma być za
stąpiony kopią) oraz na Śląsk. 
Dawne czasy przypomina tab
lica z czarnego marmuru z na
pisem: „Maryanna z Łąckich 
Sobieszczańska, Starościna 
Chreptejowska w RP 1768 dnia 
7 kwiet. lat licząca 45 zmarła. 
W Buczackim kościele pocho
wana. Prosi o ratunek! ” oraz w 
jednej z kaplic sarkofag z napi
sem: „Tu spoczywają serca ks. 
kanoników Pawła i Kajetana 
Potockich” .Urny z sercami

Niewiele dziś pozostało z 
dawnego piękna zabu
dowy Buczacza. Ratusz zdobi

ło 12 rzeźb Pinzla, przedsta
wiających prace Herkulesa, 
dziś pozostały cztery, lecz bra
kuje im głowy, ręki lub nogi. 
Wlokąca się od wielu lat re
stauracja sprawia wrażenie po
zorowanej — nie widać jej 
efektów. W podobnej sytua
cji znajduje się wiele in
nych zabytków kresowych, 
których odnawianie ogra
nicza się do obstawienia 
ich rusztowaniami na dłu
gie lata...
Świątynia bazyliańska, obecnie 
cerkiew, jest również restau
rowana, ale tu prace postępują 
szybciej, widać rękę nowych 
gospodarzy. Na jej fasadzie 
zachował się herb Pilawa Po
tockich. Tuż obok — dawne 
gimnazjum bazy Hańskie (obec
nie szkoła), w którego murach 
kształciło się wielu wybitnych 
Polaków, wśród nich poeta 

czym przypomina umieszczo
na na nim niedawno tablica w 
języku ukraińskim. Jak po
wiedział mi jeden z napotka
nych mieszkańców pamiętają
cych tamte czasy, strażnicy 
sowieckiego porządku nie 
ograniczali się do kaźni w mu
rach więzienia — ludzi wie

Wnętrze jest zdewastowane. 
Brakuje jednej z czterech 
rzeźb Pinzla w ołtarzu głów
nym. Brakuje prawej części 
samego ołtarza i rzeźb w ołta
rzach bocznych. Ocalała, choć 
zdewastowana, złocona ambo
na i fragmenty fresków na 
sklepieniu. Niektóre obrazy 

1. Ruiny zamku 
w Buczaczu

2. Barokowy 
kościół farny

3. Ratusz 
z 1750 r.
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4. Fasada kościoła bazyliańskiego (obecnie cerkiew)
5.6. Zabudowa Buczacza z XIX-XX w.: 
synagoga (5) i kamienice mieszczańskie (6)
7.8. Podzameczek: baszta i mury zamkowe (7) 
oraz herb na portalu bramy (8)
(zdjęcia: 1, 2, 3, 7, 8 — Siergiej Tarasów.
4, 5, 6 — Zbigniew Hauser)

oddano po wojnie do muzeum 
w Tarnopolu, z krypty zaś po 
zainstalowaniu w niej kotłowni 
wyrzucono kości Potockich, 
które mieszkańcy przenieśli na 
miejscowy cmentarz. Przyjeż
dżający do Buczacza oglądają 
też kamienną „fontannę So
bieskiego”, a na obrzeżach 
miasta lipę, pod którą podpi
sano traktat między Polską i 
Turcją w 1672 r. Dodajmy, że 
był to traktat dla Polski ha
niebny, bo na z górą ćwierć 
wieku oddawał prawie całe 
Podole we władanie tureckie.

Proboszczem w Buczaczu 
jest obecnie ks. infułat 
Ludwik Rutyna, kapłan, który 

pomimo trudnego życia 
zachował niespożytą energię i 
optymizm. Ksiądz Ludwik 
urodził się w odległym od Bu
czacza o 3 km Podzameczku, 
gdzie do dziś na zboczu jaru 
Strypy wznoszą się ruiny 
ogromnego zamku Buczackich. 
Portal bramny ozdobiony jest 
herbem przedstawiającym dwa 

lwy i maszkarona, a wieńczy 
go tablica z napisem: „Sustine 
at abstine” („Cierp i panuj nad 
sobą!”). Podzameczek, znany 
w okolicy dzięki fabryce kili
mów (nie istniejącej dziś), był 
przed wojną wsią czysto pol
ską, jedynym zamieszkałym 
tam Ukraińcem był kowal. W 
1937 r. ks. Ludwik wyjechał 
na studia do seminarium du
chownego we Lwowie, potem 
był wikarym w Tarnopolu, 
gdzie przetrwał do 1945 r., 
szczęśliwie uniknąwszy ban- 
derowskich rzezi, a później 
aresztowania przez NKWD. 
Osiadł na Opolszczyźnie; w 
1992 r. zrealizował swe ma
rzenia powrotu do Buczacza. 
Jego pasją jest odzyskiwanie i 
odbudowa okolicznych kościo
łów. Pomimo podeszłego 
wieku prawie codziennie 
objeżdża okoliczne parafie 
i walczy z władzami o 
zwrot świątyń, ale tacy 
właśnie są nasi „kresowia- 

y Zbigniew Hauser

Została rotunda

Leżący około 30 km na północny zachód od Pińska Mołodów na
leżał od 1792 r. do rodziny Skirmunttów. U schyłku XVIII w. Szymon 

Skirmuntt wzniósł okazały klasycystyczny zespół pałacowy. Po agresji 
sowieckiej, 20 września 1939 r. ostatni właściciel Mołodowa — Hen
ryk Skirmuntt i jego siostra Maria zostali zamordowani, a pałac spląd
rowany. Spalony w 1943 r. i rozebrany przestał istnieć. Dziś jedyną po
zostałością molodowskiej rezydencji jest kaplica, stojąca w komplet
nie zdewastowanym przez kołchozowe gospodarstwo krajobrazie. 
Neoklasycystyczna rotunda-kaplica (8 m średnicy) zbudowana zosta
ła w latach 1905-1908 według projektu Tadeusza Rostworowskiego. 
Niegdyś pokrywała ją miedziana kopuła z krzyżem, dziś odsłonięty po 
jej zerwaniu strop porasta trawa. Wejście prowadzi przez portyk o 
dwóch parach kolumn, okna boczne flankują skromniejsze, dwukolu
mnowe pseudoportyki, a prostokątną absydę — z analogicznym trój
kątnym szczytem oraz oknem — zdobią pilastry. Boniowane ściany ro
tundy wieńczy pas bębna, dekorowany kwiatową girlandą. W komp
letnie zrujnowanym wnętrzu ocalała jedynie poobtłukiwana mensa ołta
rza. Postawione na lewo od wejścia chlewiki przytykają niemal do sa
mej ściany. Budowlę wprawdzie wpisano do rejestru zabytków, ale 
środków na jej ratowanie nie ma. (jk)

(fot. Jarosław Komorowski)

29



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Głaz przemówił

Nie mogłem się oprzeć 
temu wrażeniu, kiedy 
przed laty, spaceru
jąc z przyjacielem po parku 

otaczającym malowniczy pałac 
w Celejowie, natrafiliśmy na 
potężny głaz z następującym 
napisem:

JAK ŚWIAT STARY OD POTOPU 
KIEDY PRZYWĘDROWAŁEM/ 

W TE STRONY 
LEŻAŁEM U STOKU GÓRY/ 

W PIEKIELNYM DOLE 
NA BOCHOTNICKIEJ GRANICY

WOLA JÓZEFA/ 
KLEMENSOWSKIEGO 

SIŁA 14-tu WOŁÓW 24-ech KONI/ 
i 50 LUDZI 

POSTAWIŁY MNIE GDZIE STOJĘ 
W CELEJOWIE 

DNIA 24-go KWIETNIA 1894/ 
ROKU

SŁUŻĘ ZA PRZYKŁAD 
NIEPEWNOŚCI LOSÓW/ 

RZECZY LUDZKICH

NIECHAJ BĘDZIE/
POCHWALONEM

celejowski kupił ks. Adam Je
rzy Czartoryski (należał doń 
tylko parę lat, bowiem po 
Powstaniu Listopadowym 
wszystkie dobra w zaborze ro
syjskim zostały Czartoryskim 
odebrane). W 1847 r. Celejów 
kupił Marcin Klemensowski, 
przedstawiciel rodziny uparcie 
pnącej się do góry i nastawio
nej prorosyjsko. Klemensows- 
cy bezskutecznie starali się o 
przyznanie im starego polskie
go herbu Gozdawa, ostate
cznie otrzymali herb Celej (vel 
Celejów — od nazwy dóbr), 
widniejący do dziś nad ryzali
tem środkowym elewacji fron
towej.
Pałac w Celejowie spalił się 
około 1870 r. Odbudowano go 
dopiero w latach 1889-1890 
według projektu znanego war
szawskiego architekta Bronis
ława Zochowskiego-Brodzica.

1. Głaz pokryty 
napisem
w celejowskim 
parku

IMIĘ BOSKIE 
NA WIEKI

Mowa jest krótka, ale zawiera
jąca wiele głębokich myśli, 
eksponująca przy tym osobę 
dziedzica wsi. Nic dodać, nic 
ująć. Wstrząśnięty treścią na
pisu postanowiłem dowiedzieć 
się czegoś bliższego o samym 
Celejowie położonym tuż obok 
Kazimierza Dolnego oraz o 
postaci Józefa Klemensow- 
skiego. Badania Jadwigi Teo- 
dorowicz-Czerepińskiej i Ta
deusza Augustynka wyjaśniły 
bardzo wiele problemów doty
czących tej siedziby. Istniała z 
pewnością w trzeciej ćwierci 
XVI w. — był to dwór rene
sansowy wzniesiony bądź 

2. Pałac 
Klemensowskich 
od frontu
(zdjęcia: 
Grzegorz 
Grątkowski)

przez Choteckich, bądź Du- 
nin-Borkowskich. Około 1740 
r. dwór ten przebudował na 
barokowy pałac wojewoda lu
belski Jan Tarło, a w latach 
1799-1802 ks. Anna z Sapie
hów l-voto Hieronimowa 
Sanguszkowa, 2-voto Sewery- 
nowa Potocka narzuciła na 
siedzibę celejowską kostium 
klasycystyczny i dodała neogo
tycką wieżę. W 1824 r. klucz

Skomponowana przez niego 
neorenesansowa architektura 
zachowała się do dziś bez 
większych zmian. W rękach 
rodziny Klemensowskich ma
jątek pozostawał do 1944 r., 
obecnie w pałacu mieści się 
Dom Opieki dla Nieuleczalnie 
Chorych.
Józef Marian Feliks Adam 
Antoni Leopold sześciu imion 
Klemensowski (wnuk Marcina

i syn Ludwika), którego silna 
wola przeniosła głaz do parku, 
uchodził za człowieka o nie
co naruszonej poczytalności. 
Świadczą o tym m.in. układa
ne przez niego napisy na ko
minku w salonie. Jego zainte
resowanie głazem na pewno 
nie odbiega od normy i świad
czy o nieustannym, trwającym 
od schyłku XVIII w. kulcie 
natury i jej niezwykłych two

rów. Podobne głazy Klemen
sowski mógł oglądać w pobli
skich Puławach, z tą tylko róż
nicą, że księżnie Izabeli z 
Flemingów Czartoryskiej, twór
czyni parku puławskiego, na 
pewno nie przyszedłby do 
głowy pomysł położenia po
dobnego napisu na pomniku 
przyrody!

Tadeusz S. Jaroszewski
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Pomniki Historii

Kazimierz Dolny

Położony jest na prawym brzegu środkowej
Wisły, w pasie jej przełomu, u ujścia 

rzeczki Grodarz, w jej dolinie i na stokach zale
sionych wzgórz, pociętych wąwozami. Nazwa 
miasta wiąże się z nadaniem miejscowości 
w 1181 r. norbertankom przez Kazimierza 
Sprawiedliwego.

Kazimierz wyjątkowo pięknie wpisuje się w 
urozmaicony krajobraz przełomu Wisły, ze 
spichlerzami na nadbrzeżu, z niską rozluźnioną 

zabudową w pasie sadów nadwiślańskich i z 
urozmaiconymi bryłami zabytkowych budowli 
wzdłuż osi kompozycyjnej: wieża — zamek — 
fara — Rynek — klasztor oo. reformatów.

W Kazimierzu Dolnym znajduje się hotel w „Za- 
jeżdzie Pjastowskim” (ul. Słoneczna 3), a także 
domy wycieczkowe PTTK, ośrodki wypoczyn
kowe, m.in. architektów (Dom Architekta) i 
dziennikarzy (Dom Prasy), kempingi oraz li
czne kwatery prywatne.

Ośrodek układu urbanistycznego stanowi czwo
roboczny Rynek z parami uliczek wychodzących 
z naroży, z których ulice Lubelska i Nadwiślań
ska stanowią miejski odcinek lubelskiego traktu 
biegnącego ku przeprawie wiślanej. Była ona 
strzeżona drewnianym zameczkiem z murowaną 
cylindryczną wieżą z XIII-XIV w., od 1809 r. 
— w ruinie.
Kazimierz Wielki nadał osadzie status miasta 
królewskiego i ufundował murowaną farę, której 
relikty znajdują się w murach obecnego kościoła 
budowanego w latach 1610-1613 w tzw. stylu 
renesansu lubelskiego. Wzorowany jest na niej 
kościół Św. Anny z XVII w., natomiast trzeci 
kościół — klasztorny oo. reformatów pochodzi z 
XVII-XVIII w., otoczony jest murami obron- 
no-oporowymi, usytuowany na wzgórzu zwa
nym Wietrzną Górą — niegdyś miejsce kultu 
pogańskiego. Murowana bożnica z XVIII w. 
została zniszczona w czasie wojny, odbudowana 
z adaptacją na kino.
Od XV w. spław zboża Wisłą stanowił o za
możności miasta, które od XVI w. miało port 
śródlądowy i liczne spichlerze nad Wisłą, zbu
dowane w XVII w. (zachowało się 11 tych obiek
tów). Zachowały się kamienice mieszczańskie z 
XVI-XVII w., w tym najsłynniejsze, zwieńczo
ne renesansowymi attykami kamienice podcie
niowe Przybyłów w Rynku, o fasadach pokry
tych bogatą dekoracją rzeźbiarską, oraz kamieni
ca Celejowska przy ul. Senatorskiej z attyką w 
stylu wybujałego manieryzmu.

Dzięki konsekwencji i operatywności dwóch ko
lejnych konserwatorów zabytków Kazimierza — 
Karola Sicińskiego i Jerzego Żurawskiego — w 
miasteczku zachowany został układ historyczny. 
Obiekty zabytkowe są w większości zrewalory
zowane, zaś uzupełnienia zabudowy odbywały 
się na zasadach zachowania cech stylowych i ga
barytów.

INFORMACJA TURYSTYCZNA: Biuro Obsługi 
Ruchu Turystycznego, Rynek 27, tel. 10-046

GŁÓWNE MUZEA: Muzeum Nadwiślańskie (ul. 
Senatorska 11) i jego oddziały: Przyrodniczy 
(ul. Puławska 54) i Sztuki Złotniczej (Rynek 19); 
Muzeum Klasztorne OO. Reformatów (ul. Klasz
torna 1)

1. Plan Kazimierza Dolnego: 1 — kościół famy,
2 — synagoga (obecnie kino), 3 — jatki miejskie,
4 — kamienice Przybyłów „Pod Św. Krzysztofem” 
i „Pod Św. Mikołajem”,
5 — kamienica Gdańska,
6 — Dom Architekta,
7 — ruiny zamku,
8 — szpitalny kościół Św. Anny,
9 — dawny szpital,
10 — kościół i klasztor reformatów,
11 — kamienica Górskich,
12 — kamienica Celejowska, 13 — kamienica Biała, 
14 — spichlerz Przybyły, 15 — baszta strażnicza
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2. Szczyt kamienicy 
„Pod Św. Krzysztofem’
3. Rzeźba św. Mikołaja 
na fasadzie 
kamienicy
„Pod Św. Mikołajem”
4.5. Spichlerze: 
Przybyły 
(Ulanowskich,
Wysoki) (4)
i Kobiałki 
(schronisko PTTK) (5)

1615 r.oraz intarsjo.

(zdjęci ? - Wiestaw M. Zieliński,
- Zygmunt Malinowski)
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Druga młodość Natolina

Natolin, zwany aż do 
początku XIX w. 
Bażantarnią z racji 
prowadzonej tu przez lata 

hodowli bażantów, należy od 
czasów Jana III Sobieskiego 
do historycznego kompleksu 
dóbr wilanowskich. Kiedy w 
XVIII w. dawna majętność 
królewska stała się własnością 
księcia wojewody Augusta 
Czartoryskiego, powziął on 
myśl wykorzystania malowni
czego lasu w Bażantami na 
urządzenie wygodnej i za
cisznej rezydencji. W 1780 r. 
na krawędzi wyniosłego pła
skowyżu dawnej skarpy wiśla
nej wzniesiony został w miejs
cu, gdzie zbiegał się promieni
sty wachlarz alei, neoklasy- 
czny pałac projektu Szymona 
Bogumiła Zuga, z półotwar
tym salonem kolumnowym, 
skąd roztaczał się rozległy wi
dok na położony w dole las łę
gowy. Wnętrze salonu, po
dobnie jak innych pomie
szczeń pałacowych, ozdobiły 
malowidła freskowe z przed
stawieniami iluzjonistycznymi 
i motywami arabeskowo-gro- 
teskowymi pędzla Vincenzo 
Brenny.

Po śmierci Augusta Czarto
ryskiego Bażantarnią władała 
przez kilka lat jego córka, 
księżna marszałkowa Izabela 
Lubomirska, a następnie jej 
zięć, Stanisław Kostka Potoc
ki. Większe zainteresowanie 
Potockiego Bażantarnią na
stąpiło dopiero po ślubie jego 
syna Aleksandra z Anną 
Tyszkiewiczówną, dla których 
to zaciszne ustronie przezna
czone zostało na letnią rezy
dencję. Niebawem też zmie
niono nazwę Bażantarni na 
Natolin, na cześć urodzonej w 
1807 r. córki Potockich — Na
talii. W latach 1806—1820 sta
raniem Stanisława Kostki Po
tockiego przystąpiono do 
urządzania rezydencji natoliń- 
skiej, odpowiadającej nowym 
już wymaganiom użytkowym i 
estetycznym. W dość istotny 
sposób przekształcono elewa
cję frontową pałacu i więk

szość wnętrz z XVIII w., któ
rym nadano odmienny wyraz 
plastyczny. Dawny wystrój 
malarski Brenny zastąpio
no neoklasycznym wystrojem 
architektoniczno-rzeźbiarskim, 
opartym na motywach za
czerpniętych z rzymskiego an
tyku. Na samym skraju skarpy 
zbudowano wielki pałacowy 
taras widokowy z małym amfi
teatrem, a w sąsiedztwie pała
cu pawilon mieszkalny z nie
wielkim aneksem kuchennym i 
oranżerią. Wzniesione zostały 
także budynki stajni i wozow
ni. Przy wjeździe do Natolina 
z Wilanowa i z Wolicy wysta
wiono neoklasyczne domki 
dozorców. Wielu przekształ
ceniom w duchu romanty
cznych parków angielskich 
poddany został z inspiracji 
Anny Potockiej dawny teren 
leśny. Promieniste aleje uległy 
zatarciu przez wprowadzenie 
licznych klombów, drzew i 
krzewów, a komunikacja w 
obszernym (120 ha) parku 
ograniczona została do jednej 
obwodnicy w części dolnej 
oraz kilku połączeń przez wą
wozy z górnym parkiem i pa
łacem. Staraniem Anny Po
tockiej wzniesiony został także 
u podnóża pałacu romanty
czny budynek holenderni. Au
torem i współtwórcą przebu
dowy pałacu oraz wszystkich 
zbudowanych wówczas obiek
tów był zaprzyjaźniony ze 
Stanisławem Kostką Potockim 
— Chrystian Piotr Aigner, zaś 
twórcą licznych dekoracji 
sztukatorskich — Wirgiliusz 
Bauman.

Inicjatorem dalszych przed
sięwzięć architektonicznych, 
artystycznych i ogrodowych 
w Natolinie był w latach 
1830—1845 Aleksander Po
tocki. Dzięki jego działalności 
powstały na terenie górnego 
parku: pomnik córki Natalii 
dłuta Ludwika Kauffmanna i 
powiązany kompozycyjnie z 
pomnikiem most mauretański 
nad wąwozem, przez który 
pobiegła droga do tarasu pała
cowego. W dolnym parku sta

nęła świątynia dorycka i ruina 
rzymskiego akweduktu, a przy 
głównej drodze na osi pałaco
wej mauretańska brama i ga
jówka; architektem projektu
jącym te budowle był Henryk 
Marconi.

Po upadku Powstania Sty
czniowego w 1863 r., gdy 
pogorszyła się sytuacja ma
terialna Potockich i w la
tach dwudziestolecia między
wojennego, kiedy z poważny
mi trudnościami finansowymi 
borykali się ostatni właściciele 
dóbr wilanowskich — Branic- 
cy, Natolin zaczął przeżywać 
prawdziwy regres. Najdrama- 
tyczniejszym wyrazem tego 
stanu stała się rozbiórka ni
szczejącej od pierwszej wojny 
światowej holenderni wraz z 
towarzyszącym jej zapleczem 
gospodarczym. Trudną sytua
cję Natolina pogorszyła do
datkowo jeszcze ostatnia woj
na i okupacja mimo starań jego 
właścicieli o należyte utrzy
manie zabytku. W 1944 r. woj
ska niemieckie rozgrabiły arty
styczne urządzenie pałacu i 
zdewastowały historyczny wys
trój jego wnętrz. Podobny los 
spotkał zabytkowe elementy 
wyposażenia architektonicz- 
no-rzeźbiarskiego i bogaty sta
rodrzew parku natolińskiego.

Po zakończeniu wojny
Natolin został upań

stwowiony i wraz z Wilanor 
wem oddany pod opiekę Mu-i 
zeum Narodowego w War
szawie, stając się wkrótce re
zydencją najwyższych władz 
państwowych. Po general
nych pracach konserwa
torskich, które zlikwidowa
ły skutki wieloletnich za
niedbań oraz zniszczeń do
konanych przez okupan
tów, Natolin zaczął ulegać 
wtórnej degradacji.

Stan zagrożenia unikatowych 
wartości artystycznych, histo
rycznych i krajobrazowych 
Natolina powstrzymany został 
na szczęście doniosłą decyzją 
władz Rzeczypospolitej Pol

skiej o przeznaczeniu Natolina 
na siedzibę filii College of 
Europe. Pomysł wykorzysta
nia natolińskiej rezydencji do 
prowadzenia studiów europej
skich nie tylko wpłynął na za
hamowanie postępującej des
trukcji zabytkowego zespołu 
pałacowo-parkowego, lecz 
stworzył możliwości przywró
cenia mu dawnej świetności i 
wzbogacenia go nowymi roz
wiązaniami przestrzennymi. 
Uzyskanie z Komisji Wspól
noty Europejskiej odpowied
nich środków dewizowych na 
realizację prac rewaloryzacyj
nych otworzyło nową doniosłą 
kartę w dziejach Natolina.

W pierwszym etapie pod
jętych zadań konser

watorskich przeprowadzone 
zostały w pałacu i zabytko
wych obiektach przypałaco- 
wych prace techniczne i arty
styczne zmierzające do utrwa
lenia, wzmocnienia i zakon
serwowania tych budowli wraz 
z ich wystrojem plastycznym 
oraz do zaadaptowania istnie
jących obiektów do współ
czesnych potrzeb użytkowych 
stosownie do ich charakteru i 
wartości zabytkowych. Pałac 
przeznaczono w całości dla ce
lów reprezentacyjnych, dawną 
oficynę mieszkalną, zwaną ofi
cyną dworską, wykorzystano 
na mieszkania dla profesorów 
wizytujących uczelnię, salę 
seminaryjną oraz biura Colle
ge of Europe i administracji 
Natolina. W budynku starej 
stajni umieszczono aulę, bib
liotekę, salę komputerową i 
klub studencki, zaś w budyn
ku wozowni mieszkanie dla 
rektora i gabinety do zajęć se
minaryjnych. Na miejscu zni
szczonej suszarni z lat mię
dzywojennych wzniesiono sty
lowy budynek stołówki, a w 
jego sąsiedztwie w obrębie 
otuliny parkowej — dom aka
demicki. Oba te nowe obiek
ty o gabarytach nawiązu
jących do wysokości istnie
jących budynków zabyt
kowych uzyskały analogi
czne do nich ceramiczne 
pokrycie dachowe i wa
pienne tynki. Podporządko
wane pod względem skali i 
wyrazu architektonicznego hi
storycznemu kompleksowi 
Natolina stworzyły zespół dy-
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1. Plan Natolina 
z drugiej połowy 
XIX w.:
1 — pałac,
2 — oficyna 
dworska,
3 — stajnie
i wozownie,
4 — sarkofag
Natalii 
Sanguszkowej 
i most 
mauretański,
5 — akwedukt,
6 — holendernia,
7 — świątynia 
dorycka,
8 — domki 
dozorców,
9 — brama 
mauretańska,
10 — gajówka 
(kolorem 
ciemnym 
oznaczono 
istniejącą sieć 
dróg)

daktyczno-socjalny związany 
funkcjonalnie i przestrzennie z 
zaadaptowanymi dla potrzeb 
uczelni budynkami zabytko
wymi.
Program pierwszego etapu 
prac konserwatorskich objął 
również generalny remont ta
rasu pałacowego z odpowied
nią izolacją przeciwwilgociową 
jego struktury, restauracją 
wystroju kamieniarskiego i 
wzmocnieniem groty pod tara
sem. Do dawnej świetności 
przywrócona została także 
brama mauretańska z cegla
nym ogrodzeniem, gdzie spod 
warstwy późniejszych tynków 
i przemalowań wydobyto 
pierwotny koloryt jej cerami
cznego wystroju i dawną kom
pozycję sgraffitową muru w 
formie skośnej czarno-czer
wonej szachownicy. Przystą
piono też do wymiany asfalto- ►

Tajemniczy 
mężczyzna
W kazimierskiej farze na ścia

nie kaplicy Borkowskich, 
tuż nad posadzką znajduje się 
męskie popiersie wykonane w 
pińczowskim wapieniu — broda
ty i wąsaty, krótko ostrzyżony 
mężczyzna w sile wieku, ubrany 
w podbitą futrem szubę z szero
kim futrzanym kołnierzem Przez 
wiele lat nie bardzo było wiado
mo, kogo przedstawia ta postać. 
W Kazimierzu Dolnym zachowały 
się wspaniałe kamienice rene
sansowe wybudowane przez 
wzbogaconych na handlu zbo
żem kupców Przybyłów i Cele
jów. Kamienice tych pierwszych 
— Mikołaja i Krzysztofa — stanę
ły na początku XVII w. przy rynku 
i noszą nazwy: „Pod Św. Mikoła
jem " i „Pod Św. Krzysztofem W 
czasach działalności Przybyłów 
stał juz na wzgórzu kościół para
fialny ŚŚ. Jana Chrzciciela i Bart
łomieja, późniejszy farny. Trwały 
przy nim wtedy ożywione prace 
budowlane — kościół był odna

wiany po pożarach w 1560 i 
1585 r. a przy okazji rozbudo
wywany Około 1615 r. ukończo
no dobudowę kaplicy ufundowa
nej przez Elżbietę Borkowską z 
domu Kochanowską, córkę poe
ty z Czarnolasu. Kaplicę nazwano 
kaplicą Borkowskich i tu właśnie 
po 1615 r. umieszczono męskie 
popiersie o charakterze epitafij- 
nym, jednak bez żadnego napisu 
Dopiero poszukiwania w prezbi 
tenum przyniosły odkrycie — ko
ło ołtarza św. Mani Magdaleny 
znaleziono tablicę z tekstem 
oznajmiającym, że w 1598 r. 
zmarł Mikołaj Przybyła. Dlaczego 
w nowym miejscu nie wmonto
wano także tej tablicy — pozo
stanie tajemnicą inicjatorów tej 
zmiany. Jak by jednak me było, 
dzięki zachowanej rzeźbie oglą
damy dziś twarz zmarłego przed 
prawie 400 laty Mikołaja Przybyły 
— jednego z twórców renesan
sowego Kazimierza

(st)
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3 4

2.3. Pałac od 
strony parku (2) 
i wjazdu (3)

4. Oficyna 
dworska

5. Budynki 
stajni
i wozowni
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8

6. Dorycka świątynia

7.8. Brama mauretańska 
w trakcie (7) i po pracach 

konserwatorskich (8)

(zdjęcia:
2,6 — Zbyszko Siemaszko, 

3 — Jan Chojnowski, 
4,5 — Wojciech Fijałkowski, 

7,8 — Marek Koss)

wych powierzchni dróg na 
żwirowe i brukowe.

Wieloletni plan prac re
waloryzacyjnych prze
widuje konserwację wszyst

kich pozostałych budynków 
zabytkowych i elementów hi
storycznego wyposażenia par
ku, doprowadzenie do właści
wego stanu zieleni parkowej, 
sieci dróg i kompozycji wod
nej. Przygotowany został po 
żmudnych pracach studyjnych 
także projekt odbudowy ma
lowniczej holenderni, w którą 
włożone zostaną odnalezione 
podczas badań fragmenty 
dawnej kamieniarki.
Dla zapewnienia właściwego 
przebiegu prac rewaloryzacyj
nych w zespole palacowo-par- 
kowym Natolina powołana 
została specjalna komisja kon
serwatorska, której trzon two
rzy zespół rzeczoznawców 
Ministerstwa Kultury i Sztu
ki. Nad prawidłową konserwa
cją i pielęgnacją zieleni czuwa 
wojewódzki konserwator przy
rody.

Wojciech Fijałkowski
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Zameczek na wyspie

Jeden z najstarszych (XIII 
w.) traktów komunikacyj
nych w Polsce środkowej 
z Sieradza do Szadku 

prowadził m.in. przez Wojs
ławice. Dziś jest to niewielka 
wieś znana z zespołu szkół rol
niczych i szkolnego muzeum 
etnograficznego. Budynki 
szkoły poustawiane zostały 
tak, aby skutecznie zakłócić 
układ dawnego zespołu mająt
kowego. Zachował się tu 
drewniany dwór z XIX w., 
murowany pałac z początku 
naszego stulecia oraz zabudo
wania gospodarcze skupione 
wokół stawów hodowlanych. 
Pośrodku największego z 
nich, na wyspie znajdują 
się relikty najstarszej pa
miątki po dawnych właści
cielach Wojsławic. Nie
zwykle bujna roślinność wys
py oraz brak stałego połącze
nia z lądem sprawiły prawdo
podobnie, że ruiny te pozo
stawały długo nie zauważone. 
W momencie podjęcia tere
nowych prac badawczych na 
powierzchni widoczne były 
mury ceglane, tworzące zarys 
budynku składającego się z 
dwóch pomieszczeń o wymia
rach 5,5 x 7 m i 5,5 x 10 m.

1. Zespół majątkowy 
w Wojsławicach:
1 — wyspa z zameczkiem,
2 — dwór z XIX w.,
3 — pałac z XX w.
2. Wyspa
z reliktami zameczku 
z lotu ptaka
3. Relikty zameczku 
na wyspie
4. Rekonstrukcja 
planu budowli 
na wyspie; 
czarną linią 
oznaczono mury 
widoczne
na powierzchni
1 stwierdzone 
metodą 
wykopaliskową
5. Relikt 
ściany działowej 
budowli
ze zniszczonym 
przejściem
6. Rekonstrukcja 
zameczku na wyspie

Wojsławice pojawiły się 
w źródłach pisanych w 
1311 r. 23 marca tego roku 

Wacław Lis vel Liszowic (Li
sewie), Wielkopolanin z rodu 
Zarembów, otrzymał od króla 
Władysława Łokietka miasto 
Lutomiersk oraz wsie Maj- 
ków, Rokszyce, Pstrokonie, 
Woźniki i Wojsławice. W dru
giej połowie XIV w. wszystkie 
te wsie wraz z Lutomierskiem zna
lazły się w rękach Jastrzębców 
i Porajów. W połowie XV w. 
Wojsławice były własnością 
króla, pozostając w tenucie 
Koniecpolskich. W końcu tego 
wieku weszły w skład zespołu 
majątkowego Wężyków z Woli 
Wężykowej. Księga uposaże
nia archidiecezji gnieźnień
skiej Jana Łaskiego wymienia 
Wojsławice jako „villa regalis” 
wraz z Szadkiem, Kobylą 
Miejską, Prusinowicami, Wól
ką Wojsławską i częścią Wila- 
mowa; było to tzw. skupienie 
Szadkowskie. Z czterech sy
nów Piotra Wężyka trzech 
miało udziały w Wojsławicach 
w 1552 r.: Stanisław, Piotr i 
Jan, a trzech dalszych potom-

(zdjęcia:
2 — Wiesław Stępień,
3,5 — Jerzy Augustyniak; 
rys.6 — Bogna Augustyniak)
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ków tego rodu figurowało jako 
udziałowcy Wojsławic w 1583 
r. W 1721 r. właścicielem 
Wojsławic był Stanisław Prze- 
rębski, chorąży sieradzki, któ
ry scedował wieś na rzecz swe
go syna Mikołaja. Z 1724 r. 
pochodzi „Wizy a części Wois- 
lawic Wielmożnego Jego Imć 
Pana Mikołaja Przerębskiego, 

chorążego sieradzkiego.w 
której czytamy m.in.: „Prima- 
rius dwór w którym niemasz nic 
y okien w iednei izbie, sad wedle 
rezydencyi Jegomości Pana Ol
szewskiego, stawy trzy z kop
cem ale puste". Kopiec i bu
dowlę na nim wymienia lus
tracja z 1737 r.: „...idąc od 
wrót ku dworowi, po prawej rę- ►

Lamus w Głogoczowie

Nazwa lamus przetrwała w 
naszym języku potocznym 

w powiedzeniu, że coś trzeba od
łożyć do lamusa. Historyczny 
lamus — to jeden z budynków w 
zabudowaniach gospodarczych, 
przeznaczony do przechowywa
nia zapasów żywności, narzędzi, 
uprzęzy. czasami tez cenniej
szych przedmiotów. Lamusy były 
drewniane lub murowane, parte
rowe albo piętrowe, często miały 
podcienia lub ganki Niekiedy 
pomieszczenia na piętrach wy
korzystywane byty na zorgani
zowanie noclegów dla gości 
właściciela dworu.
Przykładów takich budowli za
chowało się niewiele. Tym cen
niejsze są te. które przetrwały do 
naszych czasów. Na Białostoc- 
czyźnie istnieje jeszcze kilka te
go rodzaju obiektów drewnia
nych (Knyszyn. Kalinówka Koś
cielna, Strabla). Wśród obiektów

murowanych jednym z ciekaw
szych jest lamus z XVIII w. w 
Głogoczowie koło Myślenic. Jest 
to parterowy budynek z wysoką 
kondygnacją piwniczną, przekry
ty czterospadowym, łamanym 
dachem polskim, pokrytym gon
tem. Od strony południowej dach 
nadwieszony jest nad gankiem- 
-galerią. Bryła budynku jest wyra
źnie skontrastowana pod wzglę
dem kolorystycznym: białe, tyn
kowane ściany piwnic i parteru 
oraz ciemne drewniane elemen
ty balustrady ganku i wysokiego 
dachu.
W czasie pierwszej wojny świa
towej lamus został zaadaptowany 
na cele mieszkalne i w ten spo
sób jest wykorzystywany do dzi
siaj. Być może zmiana funkcji 
budynku przyczyniła się do jego 
uratowania. Zabytek ten jest łat
wo dostępny ze względu na swo
je położenie przy ruchliwym szla
ku komunikacyjnym z Krakowa 
do Zakopanego.

Stanisław Grzelachowski
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ce skarbiec na kopcu murowany, 
most do niego idący bardzo zły, 
samborza bywała za mostem 
przedtym skarbcem, tyłko już 
wiązanie stoi i to pokrzywione, 
słupy jego się nie obalą. Do 
skarbca drzwi żelazne z skob
lami i wrzeciądzem. Przy tym 
skarbcu kaplica na piwnicach, 
schodki do niej, ganek przede 
drzwi zły, drzwi do komory, z 
ganku dobre stolarskiej roboty z 
zamkiem, antabą i wrzecią
dzem, obraz w kaplicy Naj
świętszej Panny Maryi. W tej 
kaplicy okien sześć znajduje się, 
bez kwater zabite deskami, szy
by miejscami potłuczone. Na 
tym skarbcu i kaplicy dach 
sztukami wiater poodrywał i z 
łatami”. Na początku XIX w. 
w Wojsławicach było 25 do
mów i 229 mieszkańców, a w 
1892 r. w skład dóbr wchodzi
ły: folwark Wojsławice, Stra- 
dzew i Rembieskie. Od po
czątku XX w. do 1945 r. Wojs
ławice należały do Siemiąt
kowskich herbu Jastrzębiec.

Na podstawie badań ar
cheologicznych i archi
tektonicznych zachowanych 

reliktów zamku można przy
jąć, że składał się on z dwóch 
połączonych części. Część po
łudniową stanowił ceglany 
budynek mieszkalny długości 
23 m i szerokości 8,9 m, mie
szczący w zachowanej partii 
przyziemia dwa pomieszcze
nia dostępne z zewnątrz. 
Prawdopodobnie na drugiej 
kondygnacji usytuowana była 

„izba wielka” oraz inne po
mieszczenia, do których pro
wadził drewniany ganek. Izby 
mieszkalne wyłożone były 
płytkami ceramicznymi, a 
wnętrza ogrzewane piecami 
kaflowymi. Wysokie poddasze 
przykrywał dach dwuspado
wy. Bryła części mieszkalnej 
miała więc prawdopodobnie 
około 17 m wysokości, a łączna 
powierzchnia użytkowa wyno
siła około 200 m2. W części 
północnej mur grubości 2 m 
otaczał dziedziniec o wymia
rach 20 x 10 m. W pierzei 
wschodniej usytuowany był 
otwór wejściowy dla pieszych 
i bezpośrednio przy nim bra
ma wjazdowa. W północno- 
-wschodnim narożniku zało
żenia znajdowała się baszta 
zbudowana na planie półkola o 
średnicy 6 m, przylegająca do 
północnej ściany bramy wjaz
dowej. Zachodnią i północną 
kurtynę stanowił mur obronny 
zakończony prawdopodobnie 
gankiem straży i blankami. Ca
łe założenie zamykało się w 
czworoboku o wymiarach bo
ków ponad 20 m.
W tak zarysowanej rekons
trukcji budowli wojsławic- 
kiej na plan pierwszy wy
suwają się cechy obronne, 
które w połączeniu z ze
wnętrznym obwodem obron
nym, jakim były wody stawu 
otaczającego wyspę, spra
wiają, że obiekt ten nosi 
znamiona kwalifikujące go 
do grupy zamków. Nie jest 

też dziełem przypadku, że 
próbując porównać plan bu
dowli z innymi dziełami śred
niowiecznej i nowożytnej ar
chitektury obronno-rezyden- 
cjonalnej o zbliżonych cechach 
morfologicznych, mamy do 
czynienia wyłącznie z obiek
tami określanymi jako zamek. 
Z porównania tego wypływa 
wniosek, że założenie wojsła- 
wickie jest zminiaturyzowaną 
formą zamku o najprostszym 
układzie przestrzennym. Naj
więcej cech wspólnych wyka
zuje z zamkiem w Oporowie 
koło Kutna, z tym że zamek 
oporowski różni od skromnej 
budowli wojsławickiej rezyg
nacja z obronności na rzecz 
reprezentacji, przejawiającej 
się w stosowaniu detalu archi
tektonicznego.
Zameczek w Wojsławicach jest 
doskonałą ilustracją spostrze
żeń prof. Bohdana Guerquina 
dotyczących budownictwa mi
litarnego XVI w. w Polsce, w 
których za najbardziej intere
sujące zjawisko uznał on dwo
ry obronne zachowujące sche
mat średniowiecznych małych 
założeń zamkowych o zredu
kowanym programie budow
lanym.

Kto był fundatorem tej mi
niatury zamku w Wojs
ławicach ? Od początku XIV 

aż do drugiej połowy XVI w. 
Wojsławice były wsią kró
lewską, pozostając w gestii 
różnych tenutariuszy. W 1485 r. 

z Woli Wężykowej i Wojsła
wic pisał się Piotr Wężyk, 
który w 1493 r. dokonał na 
obu tych wsiach zapisu z racji 
posagu po 200 grzywien swym 
córkom Dorocie i Annie. W 
rękach Wężyków Wojsławice 
pozostawały do drugiej poło
wy XVI w. Liczne dobra Wę
żyków, rozlokowane na pogra
niczu powiatów sieradzkiego i 
Szadkowskiego, zaliczyć mo
żna do średniej wielkości wie- 
lowioskowych posiadłości, z 
których czerpali oni niezłe do
chody. Pozwalały one poży
czać pieniądze pod zastaw 
różnych wsi, zajmować się 
działalnością polityczną i pia
stować urzędy. Syn Stanisława 
Wężyka, dziedzica Woli Wę
żykowej w 1407 r., był pisa
rzem ziemskim sieradzkim, je
go syn z kolei był podkomo
rzym sieradzkim. Wnukowie 
Piotra Wężyka, chorążego sie
radzkiego, Jan i Wojciech byli 
wybitnymi postaciami rodu. 
Można przyjąć zatem, że 
to Wężykowie wznieśli 
zameczek w Wojsławicach, 
być może w niewielkim 
odstępie czasu po zbudo
waniu siedziby rodowej w 
Woli Wężykowej. Wojsławi- 
cki zameczek istniał zatem od 
pierwszej połowy XVI do 
połowy XVIII w.

Jerzy Augustyniak

Rewelacyjne odkrycie
W trakcie prowadzonych ostat

nio badań konserwator
skich okazało się, że uznawany 

dotąd za wyłącznie barokowy (z 
XVIII w.) dwór leżący koło Pod
kowy Leśnej pod Warszawą po
chodzi z wieku XIII i miał niegdyś 
charakter obronny. W XVIII w. 
został on jedynie przebudowany 
w stylu barokowym, ale do dziś 
zachowały się niektóre elementy 
świadczące o inkastelacji, m.in. 
małe okienka w drugiej kondyg
nacji— dawne otwory strzelni
cze, lukarny na poddaszu służą
ce do lania smoły oraz solidna 
kamienna podmurówka, stano
wiąca obronę przed uderzeniami 
taranów. Niewątpliwą pozosta
łością nadwieszonego wykusza 
jest obecny taras, natomiast ślad 
po alkierzowej baszcie — to 
wyższa część budynku. Typowa 
dla obiektów inkastelowanych 
jest także forma budowli — dwu
kondygnacyjna, na planie pro
stokąta, o zwartej bryle i grubych 
murach.

Datowanie tego obronnego 
dworu na wiek XIII — to rewe
lacja w skali krajowej i euro
pejskiej! W Polsce według do
tychczasowych badań rozwój 
inkastelacji, czyli budowa lub 
przystosowanie do funkcji 
obronnych obiektów świec
kich i sakralnych przypada 
dopiero na przełom XVI i XVII 
w., w Europie proces ten za
chodził nieco wcześniej. Szcze
gółowe badania dworu koło 
Podkowy Leśnej, m.in. archeo
logiczne, przeprowadzone zos
taną jeszcze w tym roku.

W budynku znajduje się obecnie 
muzeum prezentujące m.in. wnę
trza mieszkalne zamożne] inteli
gencji z przełomu XIX i XX w. i ko
lekcję malarstwa z tego czasu. 
Charakter zbiorów wynika z fak
tu, że dwór od wieków był rodo
wą siedzibą zamożnej i znanej 
rodziny Lilpopów. (t)

(fot. Jan Chojnowski)
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® Katalog strat

Każdy z prezentowanych obiektów opatrzony jest: zdjęciem i numerem katalogu 
komputerowego, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, 
00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628-22-85, tel./fax 621-04-45. Wszelkie 
informacje dotyczące skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać pod wymienio
nym adresem.

i
Kradzież w listopa
dzie 1994 r. z mu
zeum im. Adama Mic
kiewicza w Śmiełowie 
(oddział Muzeum Naro
dowego w Poznaniu)

1. AUTOR NIEZNANY, 
Figurka szlachcica, XIX w. 
Porcelana (kopia figurki 
miśnieńskiej z XVIII w.). 
Wys. 15,3 cm, wymiary 
podstawy: 5,8 x 5,2 cm.
Brak fragmentu szabli, 
ułamany palec lewej dłoni, 
podstawa wyszczerbiona w 
dwóch miejscach.
Kat. RE-130-83.

Kradzież w okresie 
pomiędzy 24 grudnia
1994 a 30 stycznia
1995 r. z kapliczki 
przydrożnej przy ul. 
Świerczewskiego 63 
w Suszcu (gm. Su
szec, woj. katowickie)

2. AUTOR NIEZNANY, 
Rzeźba, Matka Boska z 
Dzieciątkiem, 3 ćw. XIV w. 
Drewno polichromowane, 
wydrążone z tyłu. Wys. 140 
cm, szer. 38 cm, głęb. 23 
cm. Rzeźba całkowicie 
przemalowana farbą olejną. 
Kat. PC-217-186.

2

41



DOBRA UTRACONE

3

4

Kradzież w grudniu 
1994 r. z Pałacu Briih- 
la w miejscowości 
Brody (woj. zielono
górskie)

3. MATTELLI Lorenzo, 
Rzeźba, Merkury, k. XVIII w. 
Kamień (?). Wys. 180 cm. 
Kat. PC-218-187.

4. MATTELLI Lorenzo, 
Rzeźba, Hebe, k. XVIII w. 
Kamień (?). Wys. 180 cm. 
Kat. PC-219-188.

Kradzież w nocy z 28 
na 29 listopada 1994 r. 
z kościoła parafialne
go Św. Mikołaja w 
Bonikowie (gm. Koś
cian, woj. leszczyń
skie)

5. AUTOR NIEZNANY, 
Rzeźba, Matka Boska Bo
lesna, ok. 1700 r. lub 
pocz. XVI w. (?).
Drewno polichromowane. 
Drążona od tyłu. Wys. 100 
cm.
Kat. PC-205-174.

Kradzież w lutym 
1995 r. z kościoła 
(dawny parafialny) w 
Boguchwale (woj. rze
szowskie)

6. AUTOR NIEZNANY, 
Obraz, Św. Jan Ewangeli
sta, ok. poł. XVIII w.
Olej na płótnie. Owal, 78 x 
56 cm.
Kat. PA-514-444.

7. AUTOR NIEZNANY, 
Obraz, Apostoł Filip (?), ok. 
poł. XVIII w.
Olej na płótnie. Owal, 78 x 
56 cm.
Kat. PA-515-445.

Dział prowadzony 
jest przez Ośrodek 
Ochrony Zbiorów 
Publicznych, Zespół 
Działu Dokumentacji: 
Monikę Barwik i Ag
nieszkę Pawlak.
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Zagrożone księgozbiory

Od kiedy zostało 
wynalezione pis
mo, ludzie ze 
zmiennym skutkiem toczyli 

walkę o zachowanie swojej 
zbiorowej pamięci. Czynili 
to powierzając zbiory praw 
i święte teksty kamieniowi 
(jak Babilończycy, Hindusi 
czy Skandynawowie), me
talom (jak Persowie, Egip
cjanie, Hindusi) czy kości 
słoniowej (jak w Bizancjum 
i średniowiecznej Europie). 
Czasem wybierali materiały 
zaskakujące — palmowe 
liście (podstawowy zbiór 
pism buddyjskich znany 
jest jako Tripitaka — „Po
trójny kosz palmowych liś
ci”'), jedwab (w Chinach i 
Turcji), wosk (w Egipcie i 
średniowiecznej Europie) 
czy gliniane tabliczki, które 
może rozmyć każdy deszcz. 
W tej walce o zachowanie 
pamięci zdarzały się za
równo sukcesy, jak i klęski. 
W Muzeum Brytyjskim w 
Londynie do dziś prze
chowywane są fragmenty 
glinianych tabliczek z bib
lioteki asyryjskiego władcy 
Assurbanipala (668—627 
p.n.e.), zawierające między 
innymi słynny poemat o 
Gilgameszu. Około 700 ty
sięcy zwojów biblioteki ale
ksandryjskiej, zawierają
cych niemal wszystko, co 
napisano po grecku, posłu
żyło w końcu do opalania 
łaźni.
Wielkie kataklizmy zda
rzały się rzadko. Na co 
dzień pismom groziła ra
czej wilgoć, szkodniki i 
uszkodzenia mechaniczne. 
W Chinach pisano więc na 
prostokątnych drewnianych 
tabliczkach, które łączono 
w wiązki, aby móc je chro
nić i łatwiej magazynować. 
Zwoje papirusów przecho
wywano w cylindrycznych 
tubach z drewna lub kości 
słoniowej. W starożytnym 
Egipcie i Rzymie przesyca
no papirusy olejkiem ced
rowym lub cytrynowym dla 
nadania im większej trwa
łości. Pliniusz Starszy 

(23/24—79 n.e.) oceniał 
ich trwałość na około 200 
lat. W rzeczywistości te, 
które trafiły w suche, chro
nione przed zmianami kli
matu, atakiem owadów i 
drobnoustrojów miejsca, 
przetrwały znacznie dłużej, 
często aż do naszych cza
sów. W krajach śródzie
mnomorskich korzystano z 
papirusu mniej więcej do X 
w. Co najmniej od II w. 
p.n.e. do zapisów używano 
też mniej kosztownego, ale 
trwalszego pergaminu, spo
rządzanego ze specjalnie 
wyprawionych skór cielę
cych, koźlich i owczych (za 
Atlantykiem Indianie spo
rządzali zapisy na skórach 
jelenich); głównym skład
nikiem pergaminu jest od
porne na działanie drob
noustrojów białko — kola
gen.

Papier, otrzymywany z 
włókien roślinnych, 
starych szmat, zużytych 

sieci rybackich, pojawił się 
w Chinach już na przeło
mie I i II w. W państwie 
biurokratów rozpowszech
nił się błyskawicznie, do 
Europy dotarł jednak do
piero w 1000 lat później za 
sprawą Arabów. Pierwszy 
młyn papierniczy w Euro
pie powstał w opanowanej 
przez Maurów Hiszpanii w 
1144 r. Jeszcze długo jed
nak po pojawieniu się pa
pieru za materiał bardziej 
szlachetny i trwały uważa
ny był pergamin. Piotr, 
opat klasztoru benedykty
nów w Cluny we wschod
niej Francji (1092—1156), 
z pogardą wyrażał się o 
„papierze ze starych 
szmat”. Dlatego ważne 
państwowe dokumenty i 
szczególnie cenne księgi 
jeszcze przez kilkaset 
lat spisywano na pergami
nie. Johannes Trithemius 
(1462—1516), teolog, hi
storyk i bibliograf, w latach 
1483—1506 opat klasztoru 
benedyktyńskiego w Spon- 
heim (Niemcy), twierdził, 

że zapis na pergaminie 
przetrwa 1000 lat, na pa
pierze zaś najwyżej 200, za
lecał też przepisywanie 
dzieł drukowanych, co mia
ło zapewnić im nieśmier
telność. Tymczasem prze
prowadzone w latach sześć
dziesiątych XX w. przez 
V.W. Clappa badania nad 
stanem zachowania dzieł 
Trithemiusa (w zbiorach 
bibliotecznych w USA 
znajduje się 117 egzempla
rzy jego książek opubliko
wanych do końca XV w.) 
drukowanych na papierze 
jeszcze za życia autora wy
kazały, że stan zachowania 
papieru czerpanego po 400 
latach jest nadal świetny i 
wszystko wskazuje na to, że 
przechowywane w odpo
wiednich warunkach mają 
szansę przetrwać jeszcze 
drugie tyle.
Według tego samego bada
cza ogromna liczba inku
nabułów (druków z XV w.) 
wykonanych na papierze 
czerpanym do dziś zacho
wała się w dobrym stanie. 
Należy to przypisywać do
skonałej jakości surowców 
używanych w XV w. do 
produkcji papieru: lniane 
szmaty bielono na słońcu, 
nie stosowano żadnych 
środków chemicznych, do 
produkcji używano czystej, 
często twardej wody z do
mieszką soli zasadowych. 
Aby nadać papierowi od
powiednią sztywność i 
gładkość oraz zabezpieczyć 
przed nadmiernym wsiąka
niem atramentu czy farby 
drukarskiej, masę papierni
czą należało zakleić. Do te
go celu używano natural
nych klejów zwierzęcych. 
Tak więc papier czerpany 
produkowany do końca XV 
w., mimo że mniej trwały 
mechanicznie, jest równie 
odporny na starzenie, jak 
pergamin. Z ponad 20 mi
lionów wydrukowanych 
wówczas dzieł (nie wszyst
kie były książkami, wiele z 
nich — to ulotki o treści re
ligijnej) zachowało się do 

dziś około 30—35 tysięcy. 
Pergamin był bardzo drogi. 
Na 30 egzemplarzy biblii 
Gutenberga zużyto 5 tysię
cy skór. Rozwój czytel
nictwa wymuszał więc pro
dukcję papieru — i to jak 
najtańszego, takiego, na 
którym można byłoby wy
dawać polemiki uczonych 
teologów, pamflety polity
czne, przekłady klasyków i 
ukochane przez czytelni
ków romanse rycerskie. 
Nieustannie usprawniano 
proces produkcji, zwięk
szano wydajność i zmniej
szano koszty. W latach 
1650—1675 w Anglii do 
produkcji papieru zaczęto 
dodawać siarczanu glino- 
wo-potasowego, co udo
skonaliło proces zaklejania. 
Od 1680 r. zaczęto stoso
wać specjalne urządzenia 
tzw. holendry, usprawnia
jące proces mielenia masy 
papierniczej. Pod koniec 
XVII i na początku XVIII 
w. coraz dotkliwiej odczu
wano brak surowca, jakim 
były stare lniane szmaty, 
zaczęto więc poszukiwać 
surowców zastępczych: sło
my, makulatury itd. Pod 
koniec XVIII w. do biele
nia zabrudzonych szmat 
zastosowano nowo odkryty 
pierwiastek — chlor. Biele
nie na słońcu trwało bo
wiem zbyt długo.

Przełom nastąpił na po
czątku XIX w. i — 
podobnie jak 300 lat 

wcześniej — związany był z 
kolejnym wzrostem czytel
nictwa. W 1803 r. zapo
czątkowano przemysłową 
produkcję maszyn papier
niczych, umożliwiających 
wyrób ciągłej taśmy papie
ru. Z kolei udoskonalenie 
techniki druku sprawiło, że 
w 1815 r. można było w 
ciągu godziny wydrukować 
więcej książek niż 15 lat 
wcześniej w ciągu całego 
dnia. Drewno jako suro
wiec do produkcji papieru 
zastosowano dopiero w po
łowie XIX w. Początkowo 
ścier drzewny był tylko su
rowcem uzupełniającym 
lniane szmaty, z czasem 
wyparł je całkowicie. 
Zmieniono też technologię
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zaklejania papieru, kleje 
zwierzęce zastąpiono przy 
tym klejami żywicznymi 
(głównie kalafonią).
Książki i inne materiały 
drukowane lub pisane na 
papierze czerpanym ’do 
końca XVIII w. są dość 
trwałe, natomiast stan dru
ków powstałych po poło
wie XIX w. jest katastro
falny. Papier, którego 

głównym składnikiem che
micznym jest celuloza, 
powinien być wytwarzany 
w środowisku zasadowym. 
Najważniejszą przyczyną 
chemicznego niszczenia 
papieru jest utlenianie i 
hydroliza celulozy, polega
jąca na jej rozkładzie pod 
wpływem działania wody 
(łącznie z normalną wilgot
nością powietrza). Proces 

ten jest przyspieszany 
przez wszelkiego rodzaju 
kwasy. Otóż zmiany, jakie 
nastąpiły w technologii 
produkcji papieru przede 
wszystkim na skutek wpro
wadzenia niektórych sub
stancji chemicznych (np. 
chlor), ale także wskutek 
zastąpienia klejów zwierzę
cych klejami żywicznymi, 
spowodowały zakwaszenie 

środowiska, w którym pro
dukowano papier. Znacznie 
pogorszyła się również jego 
odporność mechaniczna, 
m.in. na skutek powszech
nego stosowania ścieru 
drzewnego zamiast mas 
długowłóknistych z lnia
nych szmat. Na fatalny stan 
materiałów drukowanych 
na takim papierze bibliote
karze zwracali uwagę już na
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1. Pożółkły, kruszący się 
papier z drugiej połowy XIX w. 

zawierający w swym składzie 
ścier drzewny

2. Przykład masowej 
infekcji mikrobiologicznej, 

spowodowanej utrzymującą się 
przez dłuższy czas 

w magazynach bibliotecznych 
wilgotnością względną 

w granicach 80%
3. Wykwity grzybów pleśniowych 

widoczne na oprawie książki; 
w pierwszej kolejności 
atakowany jest na ogół 

grzbiet, który zawiera 
najwięcej substancji organicznych 

(klej naturalny, płótno), 
szczególnie podatnych 

na atak mikrobiologiczny
4. Starodruk z XVIII w. 

zniszczony mikrobiologicznie 
wskutek zawilgocenia bloku 

i rozwoju grzybów pleśniowych 
na papierze

5. Rękopis z XVI w.; 
karty zapisane dwustronnie 

drobnym pismem, 
tekst nieczytelny z powodu 
bardzo silnych przebarwień 

i rozrostu grzybów pleśniowych, 
powstałych wskutek 

złych warunków przechowywania: 
zbyt wysokiej wilgotności 

i temperatury; 
zniszczenia są w tym wypadku 

nieodwracalne
6.7. Mszał z XV w.: 

zniszczenia spowodowane 
współdziałaniem atramentów 

żelazowo-galusowych i wilgoci (6), 
skurczona i wysuszona skóra 
grzbietu spowodowała trwałe 
rozwarcie okładek oprawy (7)

(zdjęcia ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej: 

1, 4, 7 — Roman Stasiuk, 
2, 3 — Krzysztof Jan Krajewski)

początku XX w. Na przy
kład na międzynarodowym 
kongresie bibliotekarzy w 
Paryżu w 1900 r. odnoto
wano, że publikacje wyda
ne na początku XIX w. 
drukowane były na złym 
papierze, który szybko 
kruszeje. Prorokowano, że 
po kilkudziesięciu łatach 
książki z XIX w. staną się 
rzadsze od inkunabułów. 

W XX w. gwałtowny wzrost 
zanieczyszczenia powie
trza (głównie przez tlenki 
siarki, tworzące pod wpły
wem wody kwasy siarkawy 
i siarkowy) znacznie przys
piesza proces degradacji 
zbiorów. Przełomowe zna
czenie w badaniach nad 
trwałością papieru miały 
prace amerykańskiego kon
serwatora książek i archiwa

liów Williama J. Barrowa 
(1904—1967), który zwró
cił uwagę na to, że papie
ry wyprodukowane około 
1900 r. po 50 latach tracą 
90% wytrzymałości i elas
tyczności. Na podstawie li
cznych badań wywniosko
wał, że większość druków z 
XIX i XX w. w niedalekiej 
przyszłości ulegnie całko
witej destrukcji — rozsypie 

się w proch. Jego przewi
dywania nie spełniły się do 
końca, niemniej jednak — 
jak wynika z licznych do
niesień — bibliotekarze i 
konserwatorzy z Ameryki i 
Europy Zachodniej świa
domi są wagi problemu. 
Jak podają oficjalne raporty 
z lat osiemdziesiątych, z 11 
milionów książek wyda
nych po 1850 r., zgroma
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dzonych w British Library, 
1 650 tys. ma papier kru
chy, wymagający natych
miastowej konserwacji. 
Mikrofilmowanie ich zaję
łoby 1600 lat ciągłej pracy 
sprzętu mikrofilmującego. 
Koszt konserwacji nato
miast oszacowano na 80 
tys. funtów szterlingów 
(2 biliony złotych według 
kursów z 1992 r.). Bibliote- 
que Nationale w Paryżu 
ocenia, że w jej zbiorach 
znajduje się 800 tys. tomów 
w równie złym stanie, a 
spośród 2 min książek wy
danych między 1875 i 1960 
r. 90 tys. można już uznać 
za stracone. Biblioteka 
Kongresu w Waszyngtonie 
donosi, że co roku kryty
czny stan osiąga 77 tys. wo
luminów. W Polsce bada
nia nad trwałością papieru 
prowadzone są dopiero od 
kilku lat, ale stan zachowa
nia druków z XIX i XX w. 
jest — jak się wydaje — 
również katastrofalny. Bib
liotekarze obserwują książ
ki żółknące i kruszejące, 
sprawiające wrażenie „prze
suszonych”, podlegające 
powolnej samodestrukcji.

Obecnie na całym świę
cie prowadzi się inten
sywne badania nad me
todami masowego odkwa
szania i wzmacniania 
papieru, na razie jednak 
żadna z nich nie jest w 
pełni satysfakcjonująca, 

nie mówiąc już o ogrom
nych kosztach takich 
operacji. Na dużą skalę 
prowadzi się też badania 
nad innymi nośnikami in
formacji i systematycznie 
przenosi zbiory między in
nymi na mikrofilmy, co za
bezpieczy treść przynaj
mniej niektórych doku
mentów czy ksiąg.

Zbiory biblioteczne i 
archiwalne ulegają 
zniszczeniu nie tylko pod 

wpływem czynników che
micznych. Pergamin oraz 
papiery ręcznie czerpane z 
lnianych i bawełnianych 
szmat, zaklejane klejem 
zwierzęcym, starzeją się 
powoli i są odporne na 
kwaśne zanieczyszczenia, 
ale są niezwykle wrażliwe 
na atak mikrobiologiczny. 
Przechowywane w miejs
cach wilgotnych nieprawi
dłowo wietrzonych, nara
żonych na częste wahania 
temperatury, padają ofiarą 
różnego rodzaju drobnous
trojów, a w szczególności 
pleśni (grzyby mikrosko
powych rozmiarów). Ata
kują one papier, nadwątla
jąc jego strukturę, a kolo
nie ich zarodników wystę
pują na papierze w postaci 
barwnych plam. Lekkie za
rodniki unoszą się w powie
trzu i zakażają całe zbiory. 
Papier stwarza dobre wa
runki dla rozwoju mikro
organizmów, ponieważ jest 

materiałem higroskopijnym
— szybko wchłania wilgoć i 
bardzo powoli ją oddaje. 
Pod wpływem wilgoci za
chodzą też reakcje pomię
dzy związkami chemi
cznymi zawartymi w atra
mentach a podłożem (pa
pierem czy pergaminem), 
prowadzi to do przeżerania 
kart książek w miejscach 
zapisanych atramentem. 
Zbyt suche środowisko nie 
służy natomiast pergami
nowi, który traci swoją ela
styczność, staje się kruchy i 
łamliwy. Dlatego optymal
ne warunki w magazynach 
bibliotecznych i archiwach
— to temperatura 16—21 °C 
przy wilgotności względnej 
40—60%; przy czym wa
runki te powinny być sta
bilne. Kolejnym czynni
kiem niszczącym jest świat
ło, a ściślej mówiąc pro
mienie ultrafioletowe, wcho
dzące w skład widma świat
ła dziennego. Powodują 
one rozkład związków 
organicznych zawartych w 
książkach (celuloza, kleje 
zwierzęce, skrobia, skóra 
itp.). Jeśli więc jedną z za
sadniczych funkcji biblio
tek ma być ochrona i 
przechowywanie zbiorów, 
to muszą one zadbać o od
powiednie do tego warunki. 
Przy czym szczególny na
cisk należałoby położyć na 
profilaktykę, zaoszczędzi
łoby to żmudnej, kosztow
nej, a często spóźnionej 

konserwacji. Tymczasem z 
przeprowadzonej przez Bi
bliotekę Narodową w 
ubiegłym roku ankiety, do
tyczącej działalności biblio
tek w zakresie ochrony i 
konserwacji zbiorów wy
nika, że na 208 bibliotek 
polskich, które odpowie
działy na ankietę, jedynie 
pięć posiada: dobry stan 
techniczny, system anty- 
włamaniowy, system kli
matyzacyjny i wentylacyjny 
oraz zainstalowane termo- 
hygrografy do regularnego 
pomiaru temperatury i wil
gotności względnej. Ozna
cza to, że tylko tam zbiory 
są przechowywane zgodnie 
z wymaganiami konserwa
torskimi.
W obliczu tak drama
tycznej sytuacji w stycz- 
czniu bieżącego roku z 
inicjatywy Biblioteki 
Narodowej powstało w 
Warszawie Stowarzy
szenie na Rzecz Ochro
ny Zasobów Archiwal
nych i Bibliotecznych. 
Jego członkami są wybitni 
przedstawiciele świata na
uki i kultury, których naj
ważniejszym zadaniem jest 
przygotowanie raportu o' 
stanie zbiorów archiwal
nych i bibliotecznych oraz 
opracowanie programu ra
towania i ochrony zagrożo
nych księgozbiorów.

Agnieszka Pawlak 
Marcin Stopa

Szukamy obrazu

W książce Michała Rawicza-Witanowskiego Monogra
fia Łęczycy wydanej w Krakowie w 1898 r. znajduje 

się informacja, ze w kościele przyklasztornym bernardy
nów wzniesionym w XVII w. w Łęczycy jest marmurowe 
epitafium Szymona Starży Dzierzbickiego. wojewody łę
czyckiego, zmarłego 8 sierpnia 1787 r. Wokół płyty zacho
wała się polichromia przedstawiająca klęczącą niewiastę i 
drzewo genealogiczne z puttami i herbami: Topór, Hab- 
dank, Grabie i Ślepowron, Kompozycja ta powstała w koń
cu XVIII w., najprawdopodobniej równocześnie z umiesz
czeniem epitafium. Wilanowski również podaje. że nad epi
tafium wisiał portret zmarłego malowany przez „nadworne
go malarza Stanisława Augusta, Bacciarellego" — dziś po
została po nim tylko dobrze widoczna plama na ścianie. 

Obraz ten znajdował się w bernardyńskim klasztorze w Łę
czycy jeszcze w latach pięćdziesiątych naszego wieku. W 
Katalogu zabytków sztuki w Polsce (t.ll, z.4, woj. łódzkie. 
Warszawa 1953) umieszczona jest informacja, że u ber
nardynów nad marmurowym epitafium wisi „portret zmar
łego Szymona Starży Dzierzbickiego". Niestety, w zamiesz
czonych na końcu katalogu reprodukcjach nie umieszczo
no zdjęcia tego portretu. Wydaje się, że autorzy nie zidenty
fikowali obrazu i nie dotarli do informacji Witanowskiego. 
bowiem brakuje także nazwiska autora tego płótna. Kiedy 
obraz zniknął — trudno dziś orzec, ale ze względu na na
zwisko malarza należy podjąć poszukiwania malowidła.

Mirosław Pisarkiewicz
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Mickiewicz w rzeźbie francuskiej

Dwa arcydzieła sztu
ki francuskiej zwią
zane są bezpo
średnio z osobą wieszcza 

Adama: nagrobek Mickie
wicza na cmentarzu w 
Montmorency i jego po
mnik w Paryżu.
Od 1890 r. prochy Adama 
Mickiewicza spoczywają w 
krypcie na Wawelu. Jego 
rodzinny grobowiec na 
cmentarzu w podparyskiej 
miejscowości Montmoren
cy, gdzie spoczął w 1856 r., 
pozostał tylko jako pomnik 
poety. Jest to także wybitne 
dzieło sztuki sepulkralnej, 
do dziś mało znane history
kom sztuki, chociaż jego 
autor figuruje w każdej hi
storii rzeźby europejskiej 
XIX w.
W pomniku nagrobnym 
Mickiewicza, odsłoniętym 
uroczyście dopiero w 1867 
r., dwanaście lat po jego 
śmierci, częścią najważniej
szą jest wprawiony w ka
mienną stelę brązowy me
dalion z głową poety, wy
konany na podstawie maski 
pośmiertnej. O współautor- 
stwo pomnika posądzano 
kiedyś Władysława Ole- 
szczyńskiego, autora naj
większej liczby nagrobków 
polskich emigrantów. Dziś 
wiadomo już, że jest to pra
ca Antoine-Augustina Pre- 
aulta, który ten medalion 
wystawił — jako jedyne 
wówczas swe dzieło — na 
paryskim Salonie roku 
1868. I Preault, i Ole- 
szczyński byli zresztą 
uczniami tego samego mi
strza francuskiego neokla- 
sycyzmu — Davida d’An- 
gersa.

Preault (1809-1879), 
jedyny obok Franęoisa 
Rude’a (któremu zresztą 

nigdy nie dorównał sławą) 
wielki rzeźbiarz francu
skiego romantyzmu, był 
przez współczesnych na

zywany „Hamletem rzeź
by”. Celował zwłaszcza w 
śmiertelnych przedstawie
niach. Na paryskich cmen
tarzach Pere-Lachaise i 
Montmartre zachowało się 
kilka jego znakomitych 
medalionów, w których — 
wbrew najbardziej rozpow
szechnionym obyczajom 
upamiętniania zmarłych — 
ukazywał ich w całej grozie 
agonii. O rok wcześniejsze 
od nagrobka polskiego poe
ty i bardzo mu bliskie w 
formach jest niezwykle 
ekspresyjne przedstawienie 
umierającego Philiberta 
Rouviere’a na grobowcu 
tego wybitnego aktora ro
mantycznego. O medalio
nie Mickiewicza, jednym z 
najpóźniejszych dzieł Preau- 
Ita, tak pisał w końcu XIX 
w. Ferdynand Hoesick: 
„Jest to rzeźba robiona wed
ług maski pośmiertnej, co 
sprawia, że bolesny stygmat 
śmierci, wyciśnięty na tem 
zastygłem i wychudłem obli
czu z zamkniętymi, głęboko 
zapadłemi oczyma, nie 
przyczynia się do spotęgo
wania wrażenia: ostatecznie 
jest to Mickiewicz, ale trup, 
za czem (...) rzeźba ta, acz
kolwiek wspaniała i pełna 
wyrazu, jako dzieło sztuki 
raczej przygnębia swym wi
dokiem, aniżeli nastraja 
podniośle”. Hoesick, w zgo
dzie z ówczesnymi przyz
wyczajeniami, oczekiwał 
podniosłego wizerunku na
tchnionego wieszcza, a nie 
surowego obrazu momentu 
śmierci. Odważnie uchwy
cony przez artystę karyka
turalny wyraz zesztywniałej 
w agonalnym skurczu twa
rzy przyczynił się chyba do 
słabej popularności tego 
wizerunku. Wydaje się, że 
był on za bardzo werys- 
tyczny (prawdziwy), za ma
ło zaś romantyczny, aby 
mógł się przyjąć w ikono
grafii wieszcza.

Nagrobek Mickiewicza 
— dla Polaków jeden z 
głównych celów patrio
tycznych pielgrzymek 
do Montmorency — na
leży jednak do najbar
dziej śmiałych i pełnych 
wyrazu przedstawień 
sepulkralnych w sztuce 
XIX w.

W 1903 r. otwarto w
Paryżu Muzeum im.

Adama Mickiewicza. Po
mysł wzniesienia poecie 
pomnika w stolicy Francji 
nie wyszedł jednak, o ile 
wiadomo, z kręgów polskiej 
emigracji, a rzucony został 
w 1908 r. przez dwóch 
Francuzów, panów Leb- 
lond, którzy następnie we
szli w skład komitetu inicja
tywnego budowy pomnika. 
Pomysł ten wywołał wó
wczas zdumienie wielu Po
laków, którzy uświadomili 
sobie, że Mickiewicz w Pa
ryżu pomnika dotąd nie 
ma!
Jak się wydaje, z inicjatywy 
Władysława Mickiewicza 
komitet natychmiast zwró
cił się o wykonanie dzieła 
do ucznia Rodina, Antoi- 
ne’a Bourdelle’a, znanego 
ze swojej sympatii do Pol
ski. Artysta, który w 1908 r. 
był w Warszawie jako czło
nek jury konkursu na po
mnik Chopina, zgodził się 
pomnik wieszcza wykonać 
jedynie za zwrot samych 
kosztów materiału, choć 
był już wtedy w Paryżu 
rzeźbiarzem bardzo cenio
nym. Komitet, złożony 
głównie z Francuzów, zos
tał rozszerzony o liczne po
staci paryskiej śmietanki 
kulturalnej oraz polskiej 
emigracji. Niestety, zbiera
nie składek postępowało 
bardzo powoli, Polacy — 
poza książętami Czartory
skimi — nie zasilali zbytnio 
kasy komitetu. W 1912 r. 
Bourdelle ostatecznie ukoń

czył projekt, który wzbu
dził powszechny entuzjazm 
(już w 1910 r. gotowa była 
głowa poety i niektóre częś
ci cokołu, wśród nich np. 
projekt Pegaza, później za
rzucony). Komitet dyspo
nował wówczas dopiero 1/4 
potrzebnej sumy. Wkrótce 
nadeszła wojna światowa, 
potem trwały spory o loka
lizację pomnika i ostate
cznie dopiero w 1929 r. 
odsłonięto zrealizowany 
monument. Stanął on na 
place de 1’Alma, stanowiąc 
ważny akcent urbanisty
czny; późniejsze przesunię
cie pomnika na skraj tego 
placu, w zadrzewioną aleję 
bliżej Sekwany sprawiło, że 
jest on dzisiaj mniej wido
czny. Pierwotnie pomnik 
miał zresztą stanąć na środ
ku basenu, na skwerze w 
Dzielnicy Łacińskiej, w 
pobliżu College de France, 
w którym Mickiewicz był 
profesorem.

Bourdelle sam dokonał 
wykładu dość złożo
nego programu ideowego 

pomnika. Artysta, nie po 
raz pierwszy zainspirowany 
postacią romantycznego 
twórcy (można wspomnieć 
np. jego wspaniałe głowy 
Beethovena), chciał upa
miętnić jednocześnie naród 
polski, jego wieszcza-tuła- 
cza i wielkie dzieła roman
tycznej literatury. Mickie
wicz z pielgrzymim kijem 
stanął na szczycie wysokiej 
kolumny, wznoszącej się 
jak „wzecz wbity w skałę” 
(według słów samego 
Bourdelle’a). Pod stopami 
poety frunie, niemal odry
wając się od kolumny, Nike 
z mieczem, przez rzeźbia
rza nazwana Epopeją Pol
ską. Postać ta, wykonana w 
ostatecznej formie w 1917 
r. i charakterystyczna dla 
antycznych zainteresowań 
rzeźbiarza, tworzy z kolu-
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1. Medalion 
na grobowcu 

rodziny Mickiewiczów 
na cmentarzu 

w Montmorency
2.3. Pomnik Mickiewicza 

na place de I’Alma (2) 
i fragment 

zespołu płaskorzeźb 
na cokole (3)

(zdjęcia:
Andrzej Pieńkos)

mną znak krzyża, „znak 
nadziei”. W najniższej 
części pomnika, ponad gra
nitowym cokołem, w sześ
ciu reliefach wzbogaconych 
inskrypcjami, Bourdelle 
wyobraził dzieła Mickiewi
cza. Są to ewokacje Konra
da Wallenroda (m.in. Al
dona, Halban i sam Kon
rad) oraz Dziadów.
Pomnik Mickiewicza 
jest, obok równie mo
numentalnego pomnika 
generała Alveara w 
Buenos Aires, czołowym 
dziełem wielkiego fran

cuskiego rzeźbiarza w 
dziedzinie twórczości 
pomnikowej. Chociaż zło
żony program alegoryczny 
wydawać się może już ana
chroniczny w momencie 
jego powstania, to jednak 
„romantyczne uduchowie
nie”, z jakim Bourdelle go 
zobrazował, jest przekony
wające. Opracowanie cie
kawego zagadnienia związ
ków Bourdelle’a z polską 
kolonią we Francji pozwoli 
zapewne rozjaśnić kwestie 
genezy tego programu i 
wpływu, jaki mogli na ar

tystę wywierać jej przed
stawiciele.
Preault i Bourdelle nie byli 
oczywiście jedynymi fran
cuskimi rzeźbiarzami, któ
rzy przedstawiali Mickie
wicza. Dla’ przykładu nale
ży wymienić jedną z wersji 
świetnego popiersia dłuta 
Davida d’Angersa (1835), 
która należy do najbardziej 
znanych wizerunków poety 
i znajduje się w zbiorach 
Biblioteki Polskiej w Pary
żu.

Jolanta Chrzanowska- 
-Pieńkos 

Andrzej Pieńkos
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Plakietka z kryptogramem

Od pradawnych cza
sów ludzie zanosząc 
prośby do wyższych 
instancji wspierali swoje po

dania odpowiednim „załączni
kiem” — tyczyło to zarówno 
wszelkiej zwierzchności spra
wującej władzę na tym padole, 
jak i sił nadprzyrodzonych. 
Stare obyczaje z biegiem czasu 
idą w zapomnienie, ale ten 
obyczaj nie tylko utrzymuje 
się po dzień dzisiejszy, lecz 
nawet jakby coraz piękniej 
rozkwita — zwłaszcza tam, 
gdzie tyczy to decydentów 
ziemskich. Zwyczaj składania 
darów wraz z modlitwą pro- 
szalną od dawna zadomowi! 
się również, w kościele i z 
biegiem czasu przybrał formę 
srebrnych plakietek zawiesza
nych szczególnie obficie u 
obrazów cudami słynących. 
Dodawały one splendoru świę
tym wizerunkom, a w razie 
potrzeby mogły być przeto
pione na brzęczący kruszec. 
Jeszcze dziś dziesiątki tych 
małych, srebrnych plakietek 
można zobaczyć na ołtarzach 
w niemal wszystkich regio
nach naszego kraju.
Niewielu jednak z nas miało 
możliwość oglądania z bliska 
tych arcyciekawych wyrobów 
dawnej sztuki złotniczej. Ich 
ranga artystyczna prezentuje 
ogromny wachlarz możliwości 
twórczych — od warsztatu 
najznamienitszych złotników, 
jacy kiedykolwiek działali w 
dorzeczu Wisły, aż po odpu
stowe wytwory wędrownych 
kramarzy. Przedstawiają one 
zazwyczaj osobę świętą i dona
tora w pozycji klęczącej. Czę
sto też można na nich zoba
czyć wyobrażenia odnoszące 
się do samej prośby — a więc 
chore części ciała, o zdrowie 
których zabiega ofiarodawca, 
lub też osoby i rzeczy, nad

o j?$c lu Bo&fsy
2 LL POTU U 'W y Ldlv 'tSJ'
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1. Plakietka 
z kryptogramem 

2. Powiększony kryptogram
— zagadka 

dla naszych Czytelników 
(fot. Jacek Marczuk)

izz k a m nzuzu KfZfZp 
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którymi opiekę chce uprosić 
(tu najczęściej pojawiają się 
noworodki w powijakach i 
zwierzęta domowe). Wizeru
nek taki obramiony bywa sze
roką bordiurą z wyszukanych 
splotów ornamentalnych, czę
ściej jednak tylko skromna 
ramka zamyka wyrób wędro
wnego kramarza.

Prezentowana dziś na
szym Czytelnikom pla
kietka należy właśnie do kate

gorii tworów odpustowych i 
przedstawia szlachcica (po
znać to po szabli u boku) klę
czącego przed Ukrzyżowa
nym. Znajduje się ona obecnie 
w kolekcji prywatnej, a po
chodzi zapewne z północnego 
Mazowsza. Skromny ten twór 
osiemnastowiecznej sztuki pry
mitywnej tym wyróżnia się od 
setek jemu podobnych, że 
obok rysunku zawiera wyjąt
kowo długi tekst, zapewne 
omawiający zanoszoną prośbę. 
Kuriozalność tego zabytku po
lega jednak na tym, że tekst 
jest... zaszyfrowany — jak 
można się domyślać, prośba 
musiała zawierać takie treści, 
które nie mogły być nikomu 
wiadome. Kryptogram składa 
się z 11 wierszy, z których 
każdy liczy około 15 liter. Po
nieważ reprodukcja fotografi
czna może niezbyt dokładnie 
przekazać grawerowany na 
plakiecie napis, zamieszczamy 
obok jego dokładny przerys.

Michał Gradowski

Próbowaliśmy sami roz
szyfrować tę inskrypcję, 
ale jak na razie bez re
zultatu. Może ktoś z na
szych Czytelników roz- 
wiąże zagadkę sprzed 
300 lat? Wszystkich za
interesowanych krypto- 
gramami zachęcamy do 
tej zabawy. Dla osoby, 
która pierwsza odczyta 
napis na plakietce, ma
my cenną nagrodę: 
sześć tomów traktują
cych o dziejach Lwowa 
(reprinty) — dar Fun
dacji Kultury Polskiej. 
Aby mieli Państwo do
statecznie dużo czasu 
na zmagania z tym nie
łatwym zadaniem — 
oczekujemy na rozwią
zanie do końca grudnia 
1995 r.
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Piękno konstrukcji

Na początek — wspo
mnienie z wczesnego 
dzieciństwa. W la
tach sześćdziesiątych rodzice 

zamieszkali na warszawskiej 
Ochocie. Przeprowadzkę koja
rzę przede wszystkim z utrwa
lonym w pamięci niezwykłym 
obrazem pogrążonej w zimo
wym mroku ul. Grójeckiej, 
nad którą zawisł wyłaniający 
się z ciemności szereg białych 
ptaków, rozpościerających nie
ruchome skrzydła. Nazajutrz 
przekonałem się, że fantasty
czne „ptaki” — to wygięte w 
łuki, ośnieżone konstrukcje, 
podtrzymujące tramwajowe 1 
druty.
„Uskrzydlone” słupy trakcyj
ne stanowiły przez sześćdzie
siąt lat charakterystyczny ele
ment krajobrazu wielu ulic 
Warszawy. W 1969 r. ozdobne 
wysięgniki usunięto z ul. Gró
jeckiej. Dość szybko znikły też 
z innych rejonów miasta, 
ustępując konstrukcjom lepiej 
przystosowanym do rosnących 
obciążeń sieci. Po wcześniejszej 
akcji kasowania żeliwnych la
tarni (tzw. pastorałów) War
szawa straciła kolejny detal, 
współtworzący jedyny w 
swoim rodzaju wizerunek uli
cznego wnętrza. Osobliwie 
pojmowanej „modernizacji” 
nie oparły się również słupy 
pochodzące z czasów urucho
mienia pierwszych tramwajów 
elektrycznych, choć doskonały 
stan techniczny pozostawał w 
jaskrawej sprzeczności z ich 
smutnym losem. Historia war
szawskich tramwajów cieszyła 
się zawsze sporym zaintereso
waniem, lecz nikt nie próbo
wał ocalić usuwanych reliktów 
starej trakcji. Dziś możemy 
oglądać je tylko w kilku punk
tach miasta, mają już nie kwe
stionowaną wartość muzealną. 
W pierwszych latach naszego 
stulecia projekt elektryfikacji 
tramwajów warszawskich nie 
spotykał się wyłącznie z entuz
jastycznym poparciem. Głos 
zabierali także przeciwnicy 
owego rozwiązania, których 
przerażała m.in. perspektywa 
rozpięcia nad ulicami przewo
dów górnej sieci jezdnej i myśl 
o konieczności ustawienia se
tek słupów. W październiku 
1903 r. Michał Szwejcer opu
blikował na łamach „Kuriera 
Warszawskiego” (nr 284), ar- 
tykuł-protest przeciwko „od- 
rutowaniu miasta”. „Gdy na

świecie całym (...) usuwamy 
gdzieś tam w górze zawieszone 
przewodniki telefoniczne i ka- 
nalizujemy je pod ziemią — jak 
można na chwilę nawet życzyć 
sobie, aby miasto pokryło się 
siatką nieregularnych drutów, 
przypominających rozwieszenia 
dla suszenia bielizny — pytał z 
niepokojem autor. — Dość jest 
wyobrazić sobie najpiękniejsze 
części miasta, jak: plac Tea
tralny, Krakowskie Przedmieś
cie i Aleje Ujazdowskie, 
przyozdobione dwoma rzędami

szubienic, połączonych miydzy 
sobą drutami, lub Nowy Świat 
odrutowany od domu do domu! 
(...) Stokroć lepsze uti posside
tis, aniżeli zbrzydzenie na za
wsze miasta

Gdy zapadła decyzja o 
przebudowie tramwa
jowej trakcji konnej na elek
tryczną, najdogodniejsze wa

runki zaoferowała firma Sie- 
mens-Schuckert z Berlina. 
Spośród sześciu rywalizują
cych ze sobą firm, Siemens- 
Schuckert otrzymał zamówie
nie na realizację zgłoszonego 
projektu elektryfikacyjnego i 
prowadzenie robót. Umowę 
podpisano w lutym 1905 r., 

przy czym Siemens zgodził 
się, aby niektóre elementy wy
posażenia (m.in. słupy trak
cyjne) wykonane zostały przez 
firmy z terenu Królestwa Pol
skiego.

W 1906 r. na ulicach Warsza
wy osadzano pierwsze słupy. 
Ich widok zapowiadał nie
uchronne pożegnanie z trakcją 
konną. Do „zbrzydzenia mia
sta” oczywiście nie doszło, 
gdyż słupy trakcyjne otrzyma
ły estetyczną formę. Wykona
no je z najlepszych materiałów 
i, z dużą starannością. W 
Śródmieściu zastosowane zos
tały słupy rurowe, bez szwów, 
wyprodukowane przez Akcyj-

1. Słupy rurowe z dwustronnymi 
wysięgnikami Siemensa i „lirami” 
w Al. Jerozolimskich na pocztówce 
z 1910 r.
2. Słupy z wysięgnikami Siemensa
i „lirami” na zdjęciu z 1925 r.
3. Bronisław Linke, „Balet", akwarela 
z 1949 r.
4.5. Herb Warszawy
i znak Tramwajów Miejskich (4) 
oraz plakietka zakładu 
wykonującego odlewy cokołów (5) 
na cokole słupa trakcyjnego 
przy ul. Granicznej
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ne Towarzystwo Sosnowiec
kich Fabryk Rur i Żelaza.

Każdy słup miał ozdobny, że
liwny cokół z herbem War
szawy i znakiem Tramwajów 
Miejskich (uskrzydlone koło 
bijące sześcioma błyskawica
mi) oraz dwa żłobkowane pier
ścienie. Slupy odciągowe, do 
których mocowano poprze
czne druty, pełniły niekiedy 
funkcję latarni ulicznych. 
Osadzano na nich wówczas 
nadstawki zakończone „pasto
rałem”. Gdy ulicę oświetlano 
odrębnymi latarniami, słup 
otrzymywał nasadkę wierz
chołkową (tzw. główkę), czyli 
dekoracyjne zwieńczenie, unie

nicznej należy zatem do naj
starszych reliktów wykona
nych między 1905 a 1908 r.
Na cokołach słupów stojących 
przy pl. Bankowym i wzdłuż 
ul. gen. Władysława Andersa 
odczytać można nazwy war
szawskiej odlewni żelaza i me
tali „WŁ. AMBROŻE- 
WICZ”, „Towarzystwa Ak
cyjnego Zakładów Wyrobów 
Metalowych KONRAD, JAR
NUSZKIEWICZ i S-KA” 
oraz odlewni żelaza „BIA- 
ŁOGON” i huty „Blachow
nia”. Na ulicach peryferyj
nych zastosowanie znalazły 
trakcyjne słupy kratowe wy
konywane z żelaza profilowa
nego. Do produkcji „ażuro

wy, interesujący pod wzglę
dem plastycznym akcent war
szawskiej ulicy. Zamiast 
zwieńczeń montowano na nich 
oświetleniowe nadstawki zwa
ne „lirami”, służące do zawie
szania lamp łukowych. Jedy
nie w Al. Ujazdowskich, z 
uwagi na spacerowy charakter 
ulicy, słupy z „lirami” i poje
dynczymi wysięgnikami usta
wiono na chodnikach. Sece
syjne wysięgniki (wykonane z 
giętych, żelaznych korytek) 
produkowane były prawdopo
dobnie również w fabryce 
Władysława Gostyńskiego, 
prowadzącej specjalny oddział 
konstrukcji żelaznych. Pier
wsze tramwaje elektryczne ru-

6. Słup rurowy 
z dwustronnymi 
wysięgnikami Siemensa 
— jedyny relikt,
który przetrwał 
przy ul. Grójeckiej
7. Awaryjna 
pętla tramwajowa 
przy ul. Puławskiej 
ze słupem kratowym 
z wysięgnikiem 
Siemensa
(zdjęcia: 4—7 — Janusz Sujecki)

możliwiające gromadzenie się 
wody deszczowej we wnętrzu 
rury.

Wykonanie żeliwnych 
odlewów nasadek, pierś
cieni i cokołów zlecono kilku 

zakładom. Na cokołach zachowa
nych słupów odnalazłem nazwy 
pięciu firm, przy czym trzy 
spośród nich działały w War
szawie. Oględziny rozpocząłem 
od ul. Granicznej, gdzie 
przetrwał jeden słup trakcyjny 
z „pastorałem”. Po zdjęciu 
kilku warstw farby ujrzałem 
plakietkę Rosyjsko-Belgijskie- 
go Towarzystwa Wyrobów 
Metalowych (napis w języku 
francuskim), mającego siedzi
bę i skład przy ul. Przemysło
wej 32. W 1907 r. fabryka re
klamowała się jako „przyjmu
jąca do wykonania wszelkie ro
boty wchodzące w zakres giserni 
żelaza’’. Spod grubej skorupy 
farby wyłonił się też napis: 
„SIEMENS-SCHUCKERT”. 
Zachowany słup przy ul. Gra

wych” słupów przystąpiło 
Towarzystwo Akcyjne Fabry
ki Wyrobów Żelaznych Wł. 
Gostyński i S-ka, mieszczące 
się w Warszawie przy ul. Mo
kotowskiej 3. Słupy kratowe 
wykonywano (w zależności od 
przewidywanego obciążenia) z 
dwóch korytek żelaznych lub 
czterech zespolonych kątow
ników. Każdy ze słupów 
otrzymywał ozdobne, żeliwne 
zwieńczenie. Słupy ustawiano 
zazwyczaj na chodnikach po 
obu stronach ulicy, lub — jak 
w wypadku torowiska biegną
cego przez Al. Jerozolimskie 
— między torami. W takiej sy
tuacji zastosowanie znajdowa
ły malownicze, dwustronne, o 
secesyjnych kształtach wy
sięgniki Siemensa. Ramiona 
nośne podtrzymywane były 
przez ozdobnie wygięte 
kroksztyny, od góry zaś — 
wzmocnione podobnie uksz
tałtowanymi płaskownikami.
Słupy ze „skrzydlatymi” 
wysięgnikami stanowiły no

szyły w marcu 1908 r., lecz 
budowa torowisk i sieci trak
cyjnej trwała jeszcze rok.
W latach dwudziestych poja
wił się inny typ wysięgnika, 
któremu nadano formę pro
stego ramienia. Konstrukcje 
takie zainstalowane zostały na 
linii łączącej Ochotę z Okę
ciem. Modernizacja trakcji 
miała jednak bardzo ograni
czony zasięg i nie doprowadzi
ła do wyeliminowania trady
cyjnych wysięgników Siemen
sa. Słupy z charakterystycznie 
wygiętymi ramionami odnaj
dujemy więc na dziesiątkach 
zdjęć ukazujących życie War
szawy międzywojennej. Wi
dzimy je na fotografiach z 
1939 r., dokumentujących 
niemieckie natarcie na Woli i 
Ochocie oraz zdjęciach z obu 
warszawskich powstań: kwiet
niowego 1943 i sierpniowego 
1944 r. Poszarpane przez od
łamki i pociski trwały nadal 
wśród szkieletów wypalonych 
domów Warszawy 1945 r. 

Bronisław Linke uwiecznił je 
malując „Balet” — akwarelę 
włączoną do znanego cyklu za
tytułowanego: Kamienie krzy
czą. „ W przypadku »Baletu« 
poza miniaturową zjawą 
skrzypka obcujemy tylko z 
pustką pejzażu i z poprzetrąca- 
nymi liniami żelaznej konstruk
cji. »Balet« jest mi też z war
szawskich ruin Linkego najbliż
szy” — pisała w 1958 r. Maria 
Dąbrowska.

Okres powojenny przy
niósł stopniowe, lecz 
konsekwentne usuwanie relik

tów dawnego wyposażenia 
elektrycznej trakcji tramwajo
wej. W latach pięćdziesiątych 
skasowano znaczną liczbę słu
pów rurowych. Z pozostałych 
zdejmowane były zwieńczenia, 
usuwane ozdobne pierścienie, 
odkręcane cokoły. Całkowicie 
zniszczono piękne „liry”: 
wszystkie wylądowały w 
składnicach złomu. Był to ok
res nieubłaganej walki ze 
wszystkim, co zdobiło stolicę i 
przypominało o jej przeszłości. 
Pod ciosami młotków ginęły 
wtedy najwspanialsze elewacje 
kamienic Śródmieścia, Pragi i 
Woli. „Burżuazyjne ozdóbki” 
miały na zawsze zniknąć z 
domów, ogrodzeń i... słupów. 
Dziś największe skupisko re
liktów (30 słupów rurowych z 
pierścieniami i cokołami) og
lądać można przy ul. gen. 
Władysława Andersa, pomię
dzy placem Bankowym a No
wolipkami. Pojedyncze eg
zemplarze przetrwały także na 
pl. Bankowym oraz przy 
skrzyżowaniu Marszałkow
skiej z Królewską i przy ul. 
Adama Mickiewicza.
Wysięgniki Siemensa kasowa
no z jeszcze większą skute
cznością, choć demontaż uza
sadniony był tylko na szcze
gólnie obciążonych odcinkach 
trakcji. Tymczasem stare 
konstrukcje usunięto również 
z pętli i krótkich odcinków 
dojazdowych (np. z ul. Bana
cha). Ostatnia para zabytko
wych wysięgników podtrzy
muje jeszcze sieć przy ul. Gró
jeckiej w rejonie pl. Narutowi
cza. Przy ul. Puławskiej sześć 
pojedynczych, siemensow- 
skich konstrukcji nadal wcho
dzi w skład wyposażenia awa
ryjnej pętli tramwajowej. Czy 
za kilka lat zostanie po nich je
dynie fotograficzna dokumen
tacja. Janusz Sujecki

W szkicu wykorzystano materiały ze 
Zbioru Korotyńskich, przechowywane 
w Archiwum Państwowym m. st. War
szawy.
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Smutek

Początki żeglugi pa
rowej na Wiśle się
gają lat dwudzie
stych XIX w., kiedy rozpo

czął się wzrost znaczenia 
Wisły jako szlaku handlo
wego i pasażerskiego. W ca
łej historii żeglugi wiślanej 
największym statkiem pa
sażerskim był bocznokoło- 
wiec „Bałtyk”, zbudowany 
w 1928 r. na zlecenie To
warzystwa Żeglugi Parowej 
Maksa Friedmana w sto
czni Danziger-Werft. Prze
jęty około 1930 r. przez 
spółkę „Vistula” pozostał w 
jej posiadaniu aż do wybu
chu drugiej wojny świato
wej.
„Bałtyk” odznaczał się wy
sokim standardem, miał też 
liczne — w porównaniu z 
pozostałymi jednostkami 
ówczesnej floty wiślanej — 
zalety konstrukcyjne. Na 
ten temat ukazało się nawet 
kilka wzmianek w prasie 
popularnej i fachowej. I tak 
na przykład w „Kńrierze 
Polskim” z 17 lipca 1928 r. 
czytamy: „Parowiec ten wy
budowany wg ostatnich wy
magań techniki i komfortu, 
wyposażony w najnowocześ
niejsze urządzenia tak tech
niczne, jak i dla wygody pa
sażerów, kształtami swemi i 
wykonaniem wyróżnia się 
spośród najbardziej luksuso
wych statków”. Wykończe
nia wnętrz „Bałtyku” od
znaczały się solidnością i 
dobrym stylem. Chromo
wane relingi, mosiężne 
okucia schodów, okien i 
drzwi, eleganckie kryszta
łowe abażury i kinkiety w 
jadalni i czytelni, wygodne 
krzesła i solidne, ładne 
meble w sypialniach przy
dawały statkowi wytwor- 
ności i podwyższały kom
fort podróży. Były to lata 
świetności „Bałtyku” od
bywającego wówczas rejsy 
z Warszawy do Gdańska.

Po wybuchu wojny jed
nostka została przeję
ta przez Niemców i nadal 
pełniła funkcje luksusowe

parowca
go statku wycieczkowego; 
w 1941 r. statek został pod
dany przebudowie i mo
dernizacji odpowiadającej 
gustom nowych właścicieli.

Po wojnie „Bałtyk” był je
szcze kilkakrotnie przebu
dowywany, np. w latach 
sześćdziesiątych relingi za
stąpiono drucianymi siat
kami, a wzdłuż nich umie
szczono ławki. W 1966 r. 
postanowiono przerobić 
„Bałtyk” na „pływający 
dom wczasowy” Funduszu 
Wczasów Pracowniczych.

W wyniku tych działań sta
tek stracił całą przedwojen
ną elegancję i urodę, np. 
jadalnia przeobraziła się w 
podrzędny bar z podłogą 
wyłożoną płytkami pcv, ła
wami obitymi dermą, sufi
tem z płyt paździerzowych, 
udekorowany bezstylową 
metaloplastyką osadzoną na 
topornej kracie. Ten obraz 
znany jest nam z filmu 
Marka Piwowskiego Rejs 
— jednej z najlepszych pol
skich komedii nakręconej 
właśnie na „Bałtyku”. Jak
że pasuje PRL-owska „no
woczesność” do pamiętnej 
sceny wyboru rady rejsu 
pod dyktando „kaowca”! 
W 1973 r. „Bałtyk” prze
mianowano na „Alinę” i 
odholowano do portu pra
skiego, przeznaczając na 
tzw. koszarkę (noclegow
nię).

1.2.3. Kończąca się 
wiślana 

legenda: 
parowiec 
„Bałtyk” 

w 1928 r. (1), 
1982 r. (2) 

i 1994 r. (3)

4. Kadr 
z filmu Rejs 

na pokładzie 
„Bałtyku” 

(1969 r.)
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5-8. Smutek 
parowca: 

rufa (5), 
dziób (6), 

resztki bocznego 
koła (7) 

i sala jadalna 
pierwszej klasy (8) 
(zdjęcia: 3, 5—8
— Agnieszka 
Naimska, 
Adam 
Barbasiewicz, 
reprod. 4
— Jacek 
Marczuk) 6

8

W 1983 r. w Pracowni 
Konserwacji Zabytków 
sporządzona została histo- 
ryczno-konserwatorska do
kumentacja statku (auto
rzy: Maria Barbasiewicz i 
Jacek Serafinowicz), w któ
rej zaproponowano przy
stosowanie go do pełnienia 
funkcji hotelu, co było — 
biorąc pod uwagę stan 
techniczny statku — jedy
nym sensownym rozwiąza
niem. Natomiast nierealne 
było przywrócenie „Bałty
ku” żegludze wiślanej — 
nie było szans na prze
prowadzenie renowacji sta
tku według technologii 
obowiązującej w czasie jego 
budowy, a użycie bardzo 
kosztownych, nowoczes
nych technologii byłoby 
niezgodne z etyką konser
watorską. Postulowano 
więc tylko — choćby częś
ciowe — zrekonstruowanie 
przedwojennego wystroju 
statku. „ W najbliższym 
czasie Sekcja Żeglarska 
»Budowlani-Neptun« w Ry- 
ni zamierza statek przeho
lować do swego ośrodka i po 
wyslipowaniu ustawić na 
nadbrzeżu Zalewu Zegrzyń
skiego" — czytamy w arty
kule autorów dokumentacji 
zamieszczonym w numerze 
4, 1983 „Spotkań z Zabyt
kami”.

25 października 1994 r. w 
„Życiu Warszawy” ukazał 
się artykuł Piotra Zrąbkow- 
skiego o pasażerskich pa
rowcach wiślanych. Autor 
poświęcił dużą część arty
kułu właśnie „Bałtykowi”. 
Statek dotarł do Ryni, nie 
przeprowadzono jednak 
żadnego remontu i praw
dopodobnie zabrakło też 
środków na jakiekolwiek 
zabezpieczenie. Na począt
ku lat dziewięćdziesiątych 
Lech Grobelny — właści
ciel Bezpiecznej Kasy 
Oszczędności — kupił 
„Bałtyk” w celu uczynienia 
zeń pływającego kasyna. 
Nowy właściciel planował 
rejsy zabytkowym parow
cem aż do Królewca, po
skąpił jednak pieniędzy

choćby na opłacenie bos
mana, który pilnowałby 
statku. Kariera Grobelnego 
skończyła się szybko, a pla
ny dotyczące „Bałtyku” za
kończyły się fiaskiem.

W listopadzie 1994 r. 
byliśmy w Ryni i 

znaleźliśmy wrak „Bałty
ku” u nadbrzeża ośrodka 
„Panorama” (dawniej „Bu
dowlani”). Statek ma zła
many kadłub, ponieważ 
jednak stoi w płytkiej wo
dzie na równej stępce, wy- 
daje się, że popłynie w nie
jeden jeszcze rejs. Wnętrze 
jest zdewastowane, pozba
wione wyposażenia, a kabi
ny pod pokładem częś
ciowo zalane wodą. Na po
łamanych kojach znajdują 
się jeszcze resztki pluszo
wych obić, przegniłe już i 
wyblakłe. Zbutwiałe pod
łogi i przerdzewiały metal 
przeszkadzają w dokład
nym zwiedzeniu wraku. Jak 
na urągowisko, nietknięta 
pozostała tylko metalowa 
krata z abstrakcyjną, rów
nież metalową kompozycją 
dumnie sterczącą w pustej i 
ciemnej jadalni. Obraz ten 
robi przygnębiające wraże
nie, szczególnie kiedy 
przypomnimy sobie, że 
„Bałtyk” był — nie tak 
znów bardzo dawno — 
największym i chyba naj
piękniejszym paropławem 
na Wiśle. Teraz dzieli los 
innych bocznokołowców 
wiślanych: „Stanisława” na 
pół utopionego w Jadwisi- 
nie nad Zalewem Zegrzyń
skim oraz „Traugutta” i 
„Racławic” pociętych na 
złom.

Dwanaście lat temu, kiedy 
pracownicy PKZ przed
stawiali swoje propozycje, 
istniała jeszcze jakaś szansa 
na uratowanie zabytku, 
dziś wiadomo już, że nie 
została ona wykorzystana. 
Niedługo „Bałtyk” będzie 
można zobaczyć tylko na 
starych fotografiach i w 
filmie Piwowskiego, wy
świetlanym od czasu do 
czasu w kinach.

Agnieszka Naimska 
Adam Barbasiewicz
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„Cukrowa” kolejka

W 1900 r. z inicja
tywy okolicznych 
właścicieli ziem

skich zbudowano w Ostro- 
witem cukrownię. Buraki 
cukrowe i inne komponen
ty do produkcji cukru do
wożono furmankami. W 
ten również sposób wysy
łano stąd cukier. Dopiero w 
1922 r. postanowiono wy
budować kolej wąskotoro
wą o prześwicie toru 750 
mm, która miała usprawnić 
dowóz surowców i wywóz 
towarów. Na kampanię 
cukrowniczą 1925 r. otwar
to linię Ostrowite-Wojno- 

również dwa parowe wago
ny osobowe o bardzo cie
kawej konstrukcji. Były to 
dwuosiowe wagony o na
pędzie parowym produkcji 
austriackiej, wyposażone w 
pionowy kocioł. Używano 
ich w charakterze „taksó
wek” dla przewozu co zna
czniejszych akcjonariuszy 
cukrowni w Ostrowitem. 
Niestety, wagony te nie za
chowały się.

Okres drugiej wojny 
światowej cukrownia 
i kolejka przetrwały bez 

większego uszczerbku. W

1. Schemat 
linii kolejowej 

cukrowni 
w Ostrowitem: 

a — linia 
istniejąca, 

b — linia 
rozebrana, 

c — linia 
normalnotorowa

2. Kolejka 
na moście 

nad Rypienicą

wo, a rok później Ostrowi- 
te-Brodnica. Na rozwidle
niu linii znajdował się trój
kąt do obracania parowo
zów. Linię do Wojnowa 
wykorzystywano sezonowo 
do przewozu buraków cuk
rowych i wysłodków, na
tomiast linia do Brodnicy

latach pięćdziesiątych kolej 
osiągnęła największe prze
wozy w swojej historii, co 
spowodowane było powo
jennym ożywieniem gos
podarczym, w związku z 
czym dyrekcja cukrowni 
podjęła wiele inwestycji. 
Zaraz po wojnie zakupiono

oprócz wzmożonego ruchu 
podczas kampanii działała 
również przez cały rok, by
ło to bowiem „okno na 
świat” cukrowni — Brod
nica była wówczas najbliż
szą stacją kolei normalnoto
rowej. W okresie przedwo
jennym ruch prowadzono 
za pomocą dwu- i trzyo- 
siowych parowozików fir
my Koppel, natomiast wa
gony towarowe pochodziły 
z Wytwórni Braci Wiś
niewskich oraz ze Stoczni 
Gdańskiej. Eksploatowano

parowóz typu „Ryś”, a w 
1956 r. parowóz typu 
„Las”. Rok później dostar
czono dwa parowozy Kp4. 
Drewniane mosty na trasie 
przebudowano na stalowe: 
w 1948 r. na rzece Rypieni- 
cy, w 1952 r. na Drwęcy, a 
w 1954 r. na kanale Łacha 
w Brodnicy. Zakupiono też 
pewną liczbę wagonów to
warowych produkcji zakła
dów w Świdnicy. Ostatnią 
inwestycją był zakup 
dwóch lokomotyw spali
nowych typu Wis-150.

OCHRONA BUDYNKÓW 
PRZED

WILGOCIĄ
WYKONUJEMY BLOKADY 
ZASTĘPUJĄCE IZOLACJE 

POZIOME:
— bez udziału prac budowlanych
— po rewelacyjnie niskich cenach
— instalację zakładamy w ciągu kilku
nastu godzin
— kontrolujemy przebieg procesu osu
szania
— udzielamy 20-letniej gwarancji
— posiadamy wieloletnie doświadczenie

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, KTÓRZY 
W WILGOCI DOSTRZEGAJĄ 

ZAGROŻENIE DLA SWOJEGO DOMU

Przedsiębiorstwo Konserwatorsko-Budowlane 
HRYNIAWA 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 12/66 

tel./fax 311-618
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

3. Parowóz Kp4-1 
na placu składowym 
w cukrowni

(rys. i zdjęcia: 
Marek Barszcz)

Pierwsza z nich przybyła w 
1968, a druga w 1984 r.

Od lat sześćdziesiątych 
w wyniku konkuren
cji transportu samochodo

wego rozpoczął się stop
niowy spadek ilości prze
wożonych towarów. W re

zultacie — po błędnej kal
kulacji kosztów — w 1976 
r. rozebrano linię do Woj- 
nowa. Zamierzano rozebrać 
również linię do Brodnicy, 
jednak rok później przep
rowadzono ponowne wyli
czenie, które wykazało 
błędy wcześniejszego i linia 
ta istnieje do dziś. Na po
czątku lat dziewięćdziesią
tych nowy właściciel cuk
rowni zrezygnował z eksp
loatacji kolei, ograniczając 
się do jej wykorzystania ja
ko transportu wewnętrzne
go z placu składowego do 
cukrowni; realizowane jest 
to oczywiście za pomocą 
lokomotyw spalinowych.
Linią „cukrowej” kolejki 
zainteresowali się konser
watorzy zabytków z Toru
nia i Włocławka. Pierwszy z 

nich wpisał do rejestru za
bytków odcinek leżący na 
jego terenie w 1988 r., dru
gi w 1989 r. wraz z parowo
zem Kp4-1 (nr fabryczny 
3762/1957). Dziś na tere
nie cukrowni stoją dwa za
rdzewiałe parowozy Kp4, 
nie nadające się już do 
eksploatacji, zaś linia do 
Brodnicy jest nieprzejezd
na, bowiem w wielu miejs
cach skradziono szyny. 
Niestety, dzieje się tak na 
skutek braku współpracy 
między cukrownią, pań
stwową służbą ochrony za
bytków, władzami lokal
nymi i stowarzyszeniami 
miłośników kolei. Linia ta 
niedługo ulegnie całkowitej 
dewastacji.

Marek Barszcz

Katowicka wieża

Nad koronami drzew zupełnie nie
oczekiwanie zarysowuje się okrągła 

galeryjka zwieńczona długim wysięgni
kiem. Wystarczy jednak wejść do Parku 
Kościuszki w Katowicach, by na jego po
łudniowym skraju zobaczyć wieżę spa
dochronową w całej okazałości. Na 
brzegu obszernego skweru wznosi się 
wysmukła i zrównoważona sylwetka ażu
rowej konstrukcji ze stali o wysokości 50 
m. Wąska drabinka schodowa prowadzi 
na galeryjkę, która zawieszona jest na 
poziomie 40 m i obudowana stalową 
blachą. Wyprofilowany wysięgnik zna
cznie wystaje poza statyczną oś budowli'. 
Przed wojną do końca wysięgnika mo
cowano spadochron i po założeniu na 
ramiona jego szelek wykonywano skoki 
w dół.

Ta najwyższa w Polsce wieża spado
chronowa została wybudowana w 1937 r. 
z inicjatywy Ligi Obrony Powietrznej 
Państwa, istniejącej od 1923 r. i kiero
wanej przez generała Leona Berbeckie- 
go.
We wrześniu 1939 r. katowicka wieża 
spadochronowa stała się jednym z kilku

nastu punktów obrony miasta. Jej zna
czna wysokość sprawiała, że stanowiła 
doskonały punkt obserwacyjny. Obrona 
wieży i zarazem miasta od strony połud
niowej spoczywała w rękach harcerzy. 
3 i 4 września 1939 r. bronili się oni tutaj 
za pomocą ustawionych na galeryjce 
dwóch erkaemów i czterech karabinów 
maszynowych. Dopiero wprowadzenie 
do akcji działka przeciwpancernego 
przez nacierającą armię niemiecką za
kończyło 4 września te nierówne zmaga
nia. Brak dokumentów oraz kontrower
syjne zeznania świadków nie pozwalają 
na dokładne ustalenie liczby walczącej 
tu załogi i poległych. Najczęściej przyj
muje się jednak, że byli to dwaj harcerze 
i pięć harcerek, których ciała hitlerowcy 
zrzucili z platformy galeryjki.

Zniszczona wieża została zrekonstruo
wana i ustawiona na pierwotnym miejs
cu w 1949 r. O tragedii jej obrony i zma
ganiach mieszkańców Śląska z hitlerow
skim najeźdźcą przypomina stojący obok 
skromny kamienny pomnik z tablicą pa
miątkową.

Krzysztof Domański
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Podręcznik architektury

Chrześcijaństwo dotarło 
do Canterbury już w 
czasach rzymskich, 

czego dowodem są znalezione 
w okolicy rzymskie naczynia z 
chrześcijańskim symbolem, 
przypuszcza się nawet, że 
rzymski kościół poprzedzał 
obecną katedrę. Najazdy Sa- 
ksonów w IV i pierwszej po
łowie V w. doprowadziły do 
wyparcia Rzymian i powstania 
saksońskiego Cantwarabyrig 
(„miasta ludziKentu”), a także 
do budowy nowego kościoła. 
Jednak dopiero misja św. Au
gustyna w 597 r. była punktem 
przełomowym w utrwalaniu 
chrześcijaństwa: stało się ono 
oficjalną religią, powstała 
sprawna kościelna admi
nistracja, a w Canterbury 
zbudowano pierwszą ka
tedrę, zaś św. Augustyn

zakonników i polityczne am
bicje, połączone z religijną 
żarliwością wyraziły się do
stojnością i rozmachem w bu
dowaniu. Anselm — odpo
wiedzialny za przebudowanie 
wschodniego transeptu i po
większenie chóru — stworzył 
prawie drugą katedrę. Wtedy 
też powstała imponujących 
rozmiarów krypta, która 
przetrwała do dziś i jest uzna
wana za jeden z najwybitniej
szych przykładów architektury 
normańskiej. Prostota i suro
wość tego wnętrza złagodzona 
została kilkadziesiąt lat później 
subtelnymi, często abstrakcyj
nymi i groteskowymi rzeźbami 
na kolumnach. Wybudowana 
została też Water Tower (wie
ża ciśnień), gdzie umieszczono 
zbiornik pozwalający na za
opatrywanie klasztoru w wo

dę. Oprócz krypty do dziś 
przetrwała mała kaplica Św. 
Anselma i południowo- 
-wschodnia część transeptu.

Punktem zwrotnym w hi
storii katedry był rok 
1170. Mury świątyni stały się 

świadkiem morderstwa arcy
biskupa Tomasza Becketta 
przez wysłanników króla Hen
ryka II. Niespełna rok później 
do miejsca jego męczeńskiej 
śmierci przybyli pierwsi pielg
rzymi. Kanonizacja Becketta 
kilka lat później i mnożące się 
cudowne uzdrowienia sprawi
ły, że Canterbury stało się cen
trum pielgrzymek, początko
wo z Anglii, a potem z całej 
chrześcijańskiej Europy.
Gdy w 1174 r. wybuchł pożar, 
który spowodował zawalenie 
się dachu i duże uszkodzenia 

budynku, pieniądze napływa
jące wraz z pielgrzymami 
pozwoliły na odbudowę kate
dry przy użyciu najlepszych 
materiałów i najlepszych rze
mieślników; projektantem był 
doskonały architekt — Wil
liam de Sens, zaproszony spe
cjalnie z Francji. Katedra mia
ła stać się godnym miejscem 
spoczynku świętego i męczen
nika Tomasza Becketta. Nowy 
chór był pierwszym obiektem 
wybudowanym w Anglii w 
stylu gotyckim. Inną nowością 
było zróżnicowanie pozio
mów: nawa główna, wyżej 
chór i 16 stopni wiodących do 
kulminacyjnego miejsca — 
kaplicy Trójcy z grobem św. 
Tomasza. Katedra była wtedy 
mieszanką dwóch stylów: 
normańskiego (krypta, nawa 
główna, wieża centralna i dwie 
wieże zachodnie) i gotyckiego 
(sklepienie, chór, kaplica 
Trójcy i tzw. Korona Becketta 
— najdalej wysunięta na 
wschód część katedry, przy
pominająca aureolę nad głową

został pierwszym arcybi
skupem. Wtedy też założono 1 
dwa klasztory: jeden obok ka
tedry i drugi poza murami 
miasta. Z pierwszej saksoń
skiej katedry nic nie pozostało 
— spłonęła niemal doszczętnie 
w 1067 r.
Po podboju Anglii przez 
Normanów w 1066 r. arcybi
skupem Canterbury został 
Lanfranc. Pod jego kierun
kiem rozpoczęła się w 1070 r. 
siedmioletnia budowa nowej 
katedry — drugiego po lon
dyńskim Opactwie Westmin- 
sterskim kościoła wybudowa
nego w stylu normańskim — 
angielskim odpowiedniku sty
lu romańskiego. Była to bu
dowla trójnawowa z transep- 
tem, chórem oraz dwiema 
wieżami zachodnimi i wieżą 
centralną. Lanfranc zrefor
mował także klasztor, potroił 
liczbę zakonników i kierował 
budową krużganków, refekta
rza, kapitularza i budynków 
mieszkalnych po północnej 
stronie kościoła. Inną jego za
sługą było ostateczne ustalenie 
prymatu Canterbury nad ry
walizującym Yorkiem. Arcy
biskup Lanfranc, podobnie jak 
jego następca Anselm, był 
bardziej administratorem i za
rządcą niż tylko przełożonym

1. Plan katedry: 
a — Korona Becketta, 

b — kaplica Trójcy, 
c — tron św. Augustyna, 

d — ołtarz główny, 
e — prezbiterium, 

f — transept wschodni, 
g — Water Tower, 

h — kapitularz, 
i — chór, 

j — miejsce śmierci Becketta, 
k — transept zachodni, 

I — krużganki, 
ł — nawa główna, 

m — kruchta

2. Ogólny widok katedry
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3. Bogato dekorowane 
wejście główne
do świątyni

świętego). Z tego okresu po
chodzi też marmurowy tron 
św. Augustyna (najprawdopo
dobniej kopia wcześniejszego) 
używany tradycyjnie podczas 
uroczystości związanych z 
wyborem kolejnych arcybi
skupów. Nieco później pow
stał nowy kapitularz z ogro
mnym drewnianym sklepie
niem — to tutaj siedem 
wieków później podpisano 
porozumienie o budowie

4. Brama Christ Church 
z początku XVI w.
5. Zachodnie 
wieże katedry
6. Fragment 
krużganków

(zdjęcia:
Paweł Kubisztal)
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tunelu pod kanałem La 
Manche.
Pod koniec XIV w. stan nor- 
mańskiej nawy znacznie się 
pogorszył i niezbędny stał się 
gruntowny remont. Prace po
wierzono wybitnemu architek
towi Henry Yevele, autorowi 
m.in. nawy w Opactwie 
Westminsterskim. Ukończo
ne około 1400 r. dzieło jest 
jednym z najwspanialszych 
przykładów angielskiego 
gotyku. W tym czasie doko
nano też przebudowy kruż
ganków pod kierunkiem mi
strza kamieniarskiego Stephe
na Lotte, umieszczając w mi
sternym sklepieniu ponad 800 
herbów. Niedawno dodano do 
nich herb Jana Pawła II — 
pierwszego papieża, który goś
cił w Canterbury.
W połowie XV w. przebudo
wano wieżę, a pod koniec wie
ku katedra wzbogaciła się o ko
lejne arcydzieło — nową cen
tralną wieżę, zwaną Bell Harry 
od nazwy dzwonu umieszczo
nego na jej szczycie ponad sto 
lat później. Nie tylko jej wyg
ląd zewnętrzny wzbudza za
chwyt — prawdziwą perłą jest 
zdobione sklepienie zawieszo

Fryburg

W tym szwajcarskim mieś
cie wiele lat swego dłu

giego życia spędził i tu niedawno 
zmarł o. prof. Józef Maria Bo
cheński, związany z fryburskim 
uniwersytetem katolickim, pow
stałym w 1889 r.
Miasto, tak bardzo bliskie prof. 
Bocheńskiemu, malowniczo usy
tuowane nad stromymi brzegami 
zakola rzeki Sarine, założone 
zostało w 1157 r. przez księcia 
Berchtolda IV von Zahringena; 
jego syn założył obecną stolicę 
Szwajcarii — Berno. W 1478 r. 
Fryburg stał się wolnym miastem 
cesarskim, ale już za kilka lat 
wszedł do Szwajcarskiej Konfe
deracji.
Lata dobrobytu w okresie śred
niowiecza pozostawiły w obrębie 
starego Fryburga wiele cennych 
zabytków — gotyckie domy bo
gatych rzemieślników, kościół 
franciszkanów z XIII w. (znacznie 
przebudowany w XVIII w), a 
przede wszystkim usytuowaną 
na zachodnim brzegu rzeki ka

ne 40 m od posadzki i 10 m od 
szczytu. Architektem był John 
Wastell, późniejszy twórca 
znanej kaplicy King’s College 
w Cambridge. Na początku 
XVI w. od strony północnej 
powstała brama Christ 
Church, wybudowana na pa
miątkę księcia Artura, starsze
go brata Henryka VIII, która 
stała się głównym wejściem na 
katedralny dziedziniec.

Rozwiązanie zakonów 
przez Henryka VIII w 
1538 r. stało się wielkim cio

sem dla katedry. Na fali nie
nawiści rozpętanej przez króla 
zniszczono grób św. Tomasza, 
a jego imię wykreślono z koś
cielnych kalendarzy. Zgroma
dzone w katedrze skarby wy
wieziono do Londynu, z części 
budynków klasztornych utwo
rzono świecką szkołę, część zaś 
popadła w ruinę. Katedra 
przetrwała jednak ten trudny 
okres, podobnie jak kolejne 
„czystki” w XVII w., kiedy 
usunięto wiele płyt nagrob
nych, rzeźb i niektóre cenne 
średniowieczne witraże. Te, 
które przetrwały, uważa się 

dziś za najwspanialszą kolekcję 
w Anglii.
Ostatnia duża zmiana w wyg
lądzie zewnętrznym katedry 
nastąpiła w 1834 r. — zburzo
no wieżę północno-zachodnią, 
a na jej miejscu wybudowano 
kopię sąsiedniej. Z history
cznego punktu widzenia mo
żna to uznać za wandalizm, 
jednak zmiana ta przywróciła 
symetrię i znacznie poprawiła 
wygląd katedry.

Podczas wojennych nalo
tów w 1942 r. miasto 
bardzo ucierpiało, jednak ka

tedra przetrwała. Dzisiaj naj
większym zagrożeniem dla 
świątyni jest zanieczyszczenie 
powietrza. Problem ten został 
w znacznej mierze wyelimi
nowany poprzez zamknięcie 
centrum miasta dla ruchu sa
mochodowego i utworzenie 
sieci parkingów na obrzeżach, 
a także zachęcenie turystów do 
przyjeżdżania koleją. Katedra 
przeżywa problemy finanso
we, nie poszła jednak w ślady 
katedry w Ely — najbardziej 
przedsiębiorczej w Anglii, któ
ra wprowadziła opłaty za 
wstęp, a także zgodziła się na 

tedrę Św. Mikołaja z XIII-XV w., 
w której wnętrzu podziwiać mo
żemy cykl 13 witraży czołowego 
artysty Młodej Polski Józefa Me
hoffera. To największe dzieło je
go życia było wynikiem zwycię
stwa w ogłoszonym w 1895 r. 
międzynarodowym konkursie 
(zob. s. 15).
Inne zabytki Fryburga godne 
uwagi — to m.in. ratusz z XVI w., 
przed którym rośnie legendarne 
drzewo lipowe Morat (według le
gendy zasadzone w 1476 r.). re
nesansowy Hotel Ratze (obecnie 
mieści się w nim Muzeum Sztuki i 
Historii), drewniany most z XVI 
w., z tego samego okresu ma
lownicze fontanny. To liczące 
niewiele ponad 40 tys. ludności 
miasto ma specjalną, urzekającą 
atmosferę.

(AL)

Ulica de Lausanne, 
widok na wieżę 

fryburskiej katedry

umieszczenie w witrażach 
emblematów sponsorów: ban
ków czy sieci supermarketów. 
Do katedry w Canterbury 
wstęp jest bezpłatny, wpływy 
z turystyki wynoszą ponad 1/3 
ogółu dochodów. Istnieje wie
le możliwości zarobienia pie
niędzy — poza skarbonkami 
działa tu sklep i stoiska oferu
jące duży wybór przewodni
ków, widokówek, literatury re
ligijnej i dewocjonaliów, ka
wiarnia, wypożyczalnia kaset z 
nagraną trasą zwiedzania; op
łaty pobierane są także za fo
tografowanie wewnątrz.
Każdego roku ponad 2 milio
ny odwiedzających przechodzi 
przez bramę Christ Church. 
Ich motywy są różne: dla wie
lu jest to miejsce kultu religij
nego, centralny punkt dla po
nad 80 milionów wyznawców 
Kościoła anglikańskiego w 
świecie, dla innych — to 
prawdziwy podręcznik ar
chitektury z wybitnymi 
przykładami kolejnych stylów, 
dla pozostałych — to po pro
stu następna atrakcja turys
tyczna.

Paweł Kubisztal
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Sztuka złotnicza nad Wisłą

Zabytki starej sztuki złot
niczej oglądać można na 

całym świecie w wielu mu
zeach i kolekcjach. Stanowią 
one na ogół część ekspozycji 
danego muzeum, czasem są 
jego działem, czasem ekspo
nowane są jako zespoły np. 
skarbca królewskiego, pań
stwowego, kościelnego. Nie 
wszystkie kraje mają odręb
ne muzea specjalizujące się 
w złotnictwie. Wśród placó
wek tego rodzaju pierwszeń
stwo od lat wiedzie sławne 
Muzeum Sztuki Złotniczej 
(Schmuckmuseum) w miejs
cowości Pforzheim w Nie
mczech. Niewielkie to miasto 
stanowi jakby swoiste cen
trum złotnictwa, poza wspo
mnianym muzeum bowiem 
znajdują się tu liczne pra
cownie i warsztaty złotnicze, 
firmy zaopatrujące złotników 
w materiały i narzędzia oraz 
szkoła złotnicza. Muzeum w 
Pforzheim, dzięki działalności 

swego wieloletniego dyrekto
ra, doktora Fritza Falka, zna
ne jest w świecie jako pla
cówka nie tylko eksponująca 
dzieła dawnego i nowoczes
nego złotnictwa, ale jako oś
rodek spotkań, sympozjów i 
dyskusji na tematy związane 
ze sztuką złotniczą. Nie 
wszyscy jednak wiemy o 
istnieniu Muzeum Sztuki 
Złotniczej w Kazimierzu 
nad Wisłą, bodaj czy nie je
dynej tak wyspecjalizowanej 
placówce nie tylko w Polsce, 
ale w całej Europie Wschod
niej. Historia powstania mu
zeum kazimierskiego jest 
równie barwna, jak skro
mność i prawie anonimo
wość jego istnienia.
W latach siedemdziesiątych 
obywatel kanadyjski polskie
go pochodzenia, pan Jędrzej 
Jaworski, przybył na dłuższy 

pobyt do Warszawy. W cza
sie wolnym od zajęć zawo
dowych zaczął kolekcjono
wać stare srebra i po pew
nym czasie kolekcja rozrosła 
się do rozmiarów wymagają-

konserwatorskich oraz re
stauracyjnych. Wiele obiek
tów z tej kolekcji przeszło 
więc przez moje ręce, ale za
pamiętałem następującą hi
storię.

1. Muzeum
Sztuki Złotniczej 

mieści się 
w pawilonie 

zbudowanym 
w 1979 r. 

nad 
renesansowymi 

piwnicami z XVII w. 
(pozostałość 

kamienicy) 
przy 

kazimierskim rynku
2. Plakat 
muzeum 

projektowany 
przez Franciszka 
Starowieyskiego

3. Dzbanek 
i cukiernica 

wykonane przez 
petersburskiego 

złotnika 
K. Jarvelainena 

ze 
zrekonstruowanymi 

pokrywkami 
(pozostałe 

zdjęcia 
na okładce s. IV)

2

(zdjęcia: 
1,3 — Wiesław 

M. Zieliński, 
2 — Jacek Marczuk)

cych fachowej opieki. Pan 
Jaworski miał szczęście, 
gdyż udało mu się poznać i 
przekonać do współpracy 
jednego z najwybitniejszych 
znawców przedmiotu — histo
ryka sztuki złotniczej pana 
Michała Gradowskiego. Wkrót
ce i ja zostałem zaproszo
ny do współpracy, kolekcja 
bowiem wymagała zabiegów 

W 1978 r. udało się panu Ja
worskiemu wejść w posiada
nie dwóch srebrnych przed
miotów korpusowych: cu
kiernicy i dzbanka. Oba te 
obiekty autorstwa sławnego 
złotnika Rosji carskiej K. Ja
rvelainena, znajdowały się w 
zastawie stołowej będącej 
darem ślubnym dla jednego z 
ostatnich carów rosyjskich.

Zastawa ta była szeroko 
znana, zaginęła jednak pod
czas rewolucji. Po latach 
okazało się, że pozyskane 
przez pana Jaworskiego 
obiekty są najprawdopodob
niej jedynymi ocalałymi 
przedmiotami z tej zastawy. 
Szkopuł w tym, że dotrwały 
one do naszych czasów bez... 
pokrywek. Nastały wtedy dla 
mnie wspaniałe trzy miesiące 
szalonej działalności, dzień 
po dniu bowiem spędzałem 
studiując problem ze wszyst
kich możliwych punktów wi
dzenia, aby jak najwierniej 
zrekonstruować kształty za
ginionych pokrywek. Owoce 
tej pracy można obejrzeć w 
muzeum kazimierskim, oba 
przedmioty są bowiem eks
ponowane wraz ze zrekons
truowanymi przeze mnie pok
rywkami.

Mam wszelkie dane, aby 
sądzić, że podczas naszych 
jakże częstych wówczas 
spotkań, w atmosferze szcze
rej fascynacji sztuką złotni
czą Jędrzej Jaworski wpadł 
na pomysł, aby gdzieś w 
Polsce powstał ośrodek roz
woju złotnictwa. Powody po 
temu wydawały się oczywi
ste: wiedzieliśmy już o prze
pięknych historycznych tra
dycjach złotnictwa polskiego, 
w Polsce znajdują się jedne 
z największych w świecie 
naturalne zasoby srebra, a 
zdolnych artystów i pracowi
tych wykonawców nigdy u 
nas nie brakowało. Ośrodek, 
według planów pana Jawor
skiego, miał składać się z 
muzeum, szkoły złotniczej 
(której dalej w Polsce braku
je), najróżniejszych warszta
tów i pracowni, może fabryki 
czy spółdzielni. W sumie — 
miało to być takie polskie 
Pforzheim. Pan Jaworski 
rozmawiał wielokrotnie na 
ten temat z przedstawiciela
mi ówczesnych władz i roz
począł negocjacje mające na 
celu zakupienie kilku budyn
ków w Kazimierzu nad Wisłą, 
wybór bowiem padt na to sta
re miasteczko.
Jędrzej Jaworski, będąc Ka
nadyjczykiem, nie mógł jed
nak zrozumieć i wyczuć 
wszystkich uwarunkowań, 
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którym wtedy wszyscy pod
legaliśmy w naszej części 
Europy. Aby nie zanudzić 
więc kolejną opowieścią o 
zmarnowanym entuzjazmie, 
powiedzmy tylko, że po wielu 
rozczarowaniach idea ośrod
ka rozwiała się jak dym. Je
dyne, co z niej pozostało — 
to muzeum, otwarte oficjalnie 
w końcu 1979 r. Pan Jędrzej 
Jaworski ofiarował całą swą 
kolekcję, stanowiącą do dzi
siaj trzon zbiorów Muzeum 
Sztuki Złotniczej, oddziałowi 
Muzeum Nadwiślańskiego w 
Kazimierzu Dolnym — tak 
brzmi pełna nazwa muzeum. 
W skład kolekcji Jędrzeja 
Jaworskiego wchodziły prze
de wszystkim srebra stołowe 
z XIX w. Obiekty starsze, w 
tym srebra sakralne, pozy
skano w drodze zakupu pó
źniej.
Muzeum usytuowane jest 
przy Rynku w niskim, parte
rowym budynku. Obiekty 
złotnicze wystawione są w 
specjalnie zaadaptowanych 
piwnicach renesansowych. 
Kuratorem muzeum jest od 
początku jego istnienia pan 
Michał Gradowski (wykonuje 
tę funkcję honorowo). W mu
zeum są też eksponowane 
depozyty pochodzące z Mu
zeum Narodowego w War
szawie, Muzeum Lubelskiego 
oraz prace kilku najwybitniej
szych współczesnych arty
stów złotników. Złotnictwo 
gotyckie, renesansowe i ba
rokowe reprezentuje tu nie
wiele obiektów, ale nawet te 
kilkadziesiąt jest świadec
twem nadzwyczaj wysokiego 
stopnia rozwoju sztuki złotni
czej w dawnej Polsce i mówi 
o istniejących ongiś ośrod
kach złotniczych w miejsco
wościach, o które nikt by ich 
dzisiaj nie podejrzewał, np. w 
Sochaczewie. Większość naj
starszych obiektów — to sre
bra kościelne. Miały one rela
tywnie dużą szansę prze
trwania, gdyż kościoły były 
miejscami stosunkowo bez
piecznymi podczas wojen, 
najazdów i powstań narodo
wych. W jednej z gablot znaj
dują się plakiety wotywne — 
niezwykle interesujący dział 
dawnego złotnictwa polskie
go. Dwie inne gabloty ukazu
ją obiekty kultowe związane z 
religią mojżeszową. 
Większość kolekcji stanowią 
srebra stołowe z XIX i XX w. 
Interesująca jest próba 
prześledzenia rozwoju form 

cukiernic i lichtarzy na przy
kładach kilkudziesięciu eks
ponowanych w odpowiednim 
porządku egzemplarzy. Poza 
wyrobami krajowymi poka
zane są też obiekty zagrani
czne, w tym niektóre wyko
nane w najlepszych pracow
niach, jak np. Georga Jense- 
na z Danii. Ekspozycję za
myka krótki przegląd współ
czesnego polskiego złotnict
wa artystycznego. Poza stałą 
ekspozycją muzeum organi
zuje wystawy czasowe, jak 
wystawa indywidualna Mar
cina Zaremskiego czy wy
stawa kolekcji Franciszka 
Starowieyskiego. Ostatnia, 
otwarta latem 1994 r. — to 
pionierska w Polsce ekspo
zycja prac studentów z klasy 
profesora Uwe Bottingera ze 
sławnej szkoły złotniczej w 
Hanau w Niemczech.
Od początku istnienia mu
zeum przykłada olbrzymią 
wagę do utrzymywania ży
wych, roboczych kontaktów 
ze współczesnymi środowis
kami złotniczymi. Dzięki ta
kiemu nastawieniu p. Gra
dowski mógł namówić kilku 
najwybitniejszych polskich 
artystów złotników, aby prze
kazali swe prace muzeum w 
drodze bezterminowego de
pozytu. W 1980 r. powstała 
grupa twórcza „Muzeum”, 
składająca się z artystów 
plastyków tworzących dzieła 
złotnicze. Ukoronowaniem 
pewnego etapu działalności 
grupy była jej wystawa re
trospektywna, otwarta w mu
zeum kazimierskim latem 
1981 r.
Mimo trudnych dla kultury i 
sztuki czasów, muzeum kazi
mierskie stale rozwija swą 
działalność. Ostatnio jest w 
trakcie nawiązywania współ
pracy ze Stowarzyszeniem 
Twórców Form Złotniczych 
skupiającym polskich arty
stów złotników. Zaawanso
wane są prace nad posze
rzeniem ekspozycji. Planuje 
się tu m.in. pokazanie rekons
trukcji starego warsztatu 
złotniczego (w muzeum już 
znajdują się stare narzędzia i 
urządzenia ofiarowane bądź 
zdeponowane przez osoby 
prywatne i instytucje). Tak 
więc na miarę swych możli
wości i uwarunkowań mu
zeum stara się wyjść poza 
wąsko pojmowane ramy dzia
łalności placówki prezentu
jącej tylko obiekty starej i 
nowej sztuki złotniczej.

Jacek A. Rochacki

Europa Nostra

Medale i dyplomy

W ubiegłym roku in
formowaliśmy o na

grodach pozarządowej 
organizacji Europa Nostra, 
w tym dyplomu za reno
wację drewnianego pała
cu myśliwskiego w Anto
ninie (nr 5,1994, s. 44); by
ły to nagrody za 1993 r. Na 

użyciem środków owado
bójczych, niektóre ele
menty konstrukcyjne zos
tały wymienione lub na
prawione, zabiegom kon
serwatorskim poddano 
także polichromowany oł
tarz główny z XVI w. Drugi 
medal Europa Nostra 

1

2

liście laureatów konkursu 
'94 znalazły się aż cztery 
polskie obiekty zabytkowe 
— dwa otrzymały medale, 
a dwa dyplomy.
Medalem nagrodzona zos
tała wzorowa renowacja 
drewnianego kościoła pa
rafialnego w Sękowej (woj. 
nowosądeckie) z około 
1520 r. Od 1982 r. trwały 
tu drobiazgowe prace 
konserwatorskie łącznie z 

przyznała za prace kon
serwatorskie w również 
drewnianym kościele grec
kokatolickim w Owcza- 
rach (woj. krośnieńskie) z 
XVII w., gdzie konserwacja 
objęła m.in. polichromię 
wnętrza i drewniane ołta
rze, a pokrycie dachu bla
chą zastąpiono gontem, 
przywracając stan pier
wotny.
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1. Kościół
w Sękowej
2. Kościół
w Owczarach
3. Fragment 
fasady
Teatru
im. Słowackiego 
w Krakowie

Z kolei dyplomy za zna
komitą renowację przy
znano Teatrowi im. Juliu
sza Słowackiego w Kra
kowie i pałacowi w Rydzy
nie. Teatr Słowackiego 
zbudowany został w la
tach 1891-1893 według 
projektu Jana Zawiejskie- 
go i stanowi przykład pó
źnego eklektyzmu; bogatą 
dekoracją nawiązuje do 
paryskiej opery Garniera. 

Pałac-zamek w Rydzynie 
z końca XVII w. (architekt 
Józef Szymon Bellotti), od 
1707 do 1909 r. należał do 
książąt Sułkowskich. Zni
szczony przez pożar w 
1945 r„ odbudowany zos
tał przez Stowarzyszenie 
Inżynierów, Techników i 
Mechaników Polskich.
W konkursie '94 znalazło 
się ponad 100 obiektów 
zabytkowych z 17 krajów 
Europy. Oprócz polskich 
zabytków medale otrzyma
ły m,in. zamek Montmoyen 
we Francji, reprezentujący 
program rewaloryzacji 27 
teatrów w Hiszpanii — 
teatr Arriaga w Bilbao, pa
łac Betliar w Słowacji; dy
plomy przyznano m.in. 
Miejskiemu Centrum Sztu
ki w Nikozji na Cyprze, 
parkowi Hawkstone w 
Anglii oraz Ośrodkowi Tu
rystyki i Kultury w Szan- 
tódposzta na Węgrzech.

(s)

Malarz baroku

Tak nazywany jest Mi
chael Willmann. Uro
dził się w 1630 r. w Królew

cu, kształcił w Holandii 
i Flandrii, w latach 
1657—1658 był malarzem 
na dworze berlińskim, ale 
połowę życia spędził na 
Dolnym Śląsku. Dotarł tu po 
raz pierwszy w 1650 r., 
szesnaście lat później za
warł umowę z opatem 
klasztoru w Lubiążu, gdzie 

mistrza od ręki jego czelad
nika. Najwięcej dzieł Will- 
manna znajduje się obec
nie na Dolnym Śląsku, we 
wrocławskim Muzeum Na
rodowym, w kościele Św. 
Józefa w Krzeszowie, gdzie 
stworzył cały zespół malo
wideł.
W ostatnich miesiącach 
ubiegłego roku Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu 
prezentowało monografi

1. Autoportret
Michaela 
Willmanna

osiadł na stałe i tutaj zmarł 
w 1706 r.
Zajmował się przede 
wszystkim tematami religij
nymi, lecz tworzył także 
portrety i autoportrety. Ze 
względu na olbrzymią liczbę 
wykształconych przez nie
go w Lubiążu uczniów, cza
sami trudno odróżnić rękę 

czną wystawę jego twór
czości. Najwięcej było na 
niej obrazów ze zbiorów te
go muzeum, m.in. zaliczony 
do największych osiągnięć 
Willmanna „Portret Bernar
da Rosy" z około 1695 r. 
oraz „Ostatnia Wieczerza” z 
1661 r., „Droga na Golgotę" 
z 1678 r. i wiele innych. W 
sumie pokazano na wysta
wie ponad 100 dzieł Will
manna, który — choć nale
ży do ścisłej czołówki mala-
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2. Obraz 
„Komunia 

Apostołów"
(zdjęcia: 
Edmund 
Witecki)

rzy baroku — nie jest zbyt 
znany. Tymczasem byt on 
„doskonałym wyrazicielem 
myśli swej epoki", jak czy
tamy w katalogu wystawy.

Uważamy, że prace Will- 
manna w ujęciu monografi
cznym winny być bardziej 
upowszechniane.

(sk)

Otrzymaliśmy list od p Michała Westwalewicza, prezesa Fundacji 
na Rzecz Ratowania Zabytków Wsi „Puchała” w Warszawie, z którego 
cytujemy obszerne fragmenty: „Fundacja nasza powołana została 
przez osobę prywatną i działa całkowicie społecznie, a jej celem statu
towym jest ratowanie zabytków budownictwa wiejskiego wraz z ich 
otoczeniem i wyposażeniem, zaś szczególnie zainteresowana jest 
opuszczonymi i zdewastowanymi dworami. Dlatego też jesteśmy 
szczególnie wdzięczni Redakcji za wszelkie, publikowane w "Spotka
niach- materiały dotyczące zespołów dworsko-parkowych, szczególnie 
dawniejszych, pochodzących sprzed połowy XIX w. Przed kilku laty 
ukazały się w -Spotkaniach- materiały dotyczące dworu we wsi Zaga
je koło Jędrzejowa. Może więc zainteresuje Państwa informacja, że 
Fundacja nasza, pragnąc uratować ten piękny drewniany dwór z XVIII 
w. od całkowitej zagłady, podjęła w 1991 r. starania o jego nabycie i 
poddanie wraz z parkiem kompleksowej rewaloryzacji. Dwór był już 
wówczas częściowo zrujnowany, lecz około 70% substancji, w tym 
ukryta pod późniejszymi tynkami iluzjonistyczna malatura salonu 
z XVIII w., była zachowana.

Niestety, natychmiastową reakcją na wystąpienie Fundacji była de
cyzja burmistrza Jędrzejowa o rozbiórce dworu. Nie pomogła trzylet
nia walka Fundacji o zachowanie zabytku, toczona na wszystkich 
możliwych szczeblach administracyjnych z Naczelnym Sądem Admi
nistracyjnym włącznie. O przegranej przesądził fakt, że dwór skreślo
no nieco wcześniej — zresztą na wniosek tych, którzy odpowiedzialni 
byli za jego zachowanie — z rejestru zabytków. Utrzymano w mocy 
absurdalną decyzję nakazującą rozbiórkę zabytkowego dworu wtedy, 
gdy znalazł się inwestor pragnący poddać go rewaloryzacji i nie uwzg
lędniając argumentu, że dwór stanowi — wraz z parkiem i innymi ele
mentami — integralną całość zabytkowego zespołu dworsko-parko- 
wego, który nadal figuruje w rejestrze zabytków, a więc jest objęty 
ustawową ochroną prawną.

Przedstawiony tu wypadek nie jest, niestety, jedynym przykładem 
potwierdzającym brak zasadniczych zmian w sytuacji zabytkowych 
dworów, jakich wszyscy oczekiwaliśmy po 1989 r."

„Teraz Wisła”

Pod koniec lat siedemdzie
siątych, gdzieś na wysokich 

szczeblach władzy zrodziła się 
inicjatywa zagospodarowania 
rzeki Wisły i jej doliny. Nazywało 
się to „Programem Wisła” i... bla
dy strach padł na miłośników kul
tury i przyrody tego obszaru — w 
projekcie aż roiło się od „wielkich 
budowli socjalizmu": kaskad, za
pór, elektrowni, fabryk, wyasfal
towanych dróg dojazdowych itp. 
Oczywiście w programie nie było 
mowy o ochronie zabytków i 
przyrody. Gdyby został on zreali
zowany, straty w krajobrazie Wis
ły byłyby ogromne i nieodwra
calne. Można to sobie wyobrazić, 
oglądając np. okolice zapory w 
Czorsztynie na Dunajcu...
W 1994 r. w Bielsku-Białej zo
rganizowane zostało Stowarzy
szenie Ekologiczno-Kulturalne 
„Klub Gaja” (Gaja — to w mito
logii greckiej Ziemia — Matka), 
które rozpoczęto kampanię ma
jącą na celu ochronę Wisty w 
myśl hasta: „Dzika Wisła w sercu 
Europy”. Głównym zadaniem jest 
oczywiście ochrona przyrody i 
czystość wód nie tylko Wisty, ale 
i jej dopływów oraz ochrona war

tości kulturowych, bowiem Wista 
— to także historia i kultura Pol
ski. Nad Wisłą położone są histo
ryczne i kulturalne ośrodki kraju: 
Kraków, Sandomierz, Kazimierz 
Dolny, Warszawa, Toruń itd. aż 
do Gdańska, nad Wisłą i w jej do
rzeczu znajduje się wiele zabyt
ków — od archeologicznych po 
nowożytne. Stowarzyszenie nie 
neguje konieczności regulacji 
rzeki i budowy obiektów hydrolo
gicznych, ale musi się to odby
wać pod ścisłym nadzorem 
uwzględniającym naturalne śro
dowisko i cały krajobraz.
W ramach ogólnopolskiej kam
panii o nazwie „Teraz Wisła” 
organizacja ta pragnie doprowa
dzić do ochrony, przede wszyst
kim prawnej, najciekawszych te
renów przyrodniczych, krajobra
zowych i kulturowych doliny rze
ki, stworzyć sieć wymiany infor
macji pomiędzy powstającymi 
wzdłuż Wisły oddziałami „Klubu 
Gaja” oraz założyć fundację na 
rzecz ochrony Wisły. Na zlecenie 
Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody (IUCN), do której należy 
117 krajów, powstało już opra
cowanie pt. Korytarz ekologiczny

Brzeg Wisły pod Janowcem 
(fot. Zygmunt Malinowski)

Wisły. IUCN potwierdza w nim, że 
„dolina Wisły jest miejscem o wy
jątkowych walorach przyrodni
czych i krajobrazowych. Ochro
na tego terenu winna stać się 
jednym z priorytetów działań po
dejmowanych w skali środkowej 
Europy". Te słowa najlepiej do
wodzą konieczności zorganizo

wania właściwej ochrony rzeki. 
Wszystkim, którzy pragną wziąć 
udział w kampanii na rzecz 
ochrony nadwiślańskiego krajo
brazu, podajemy adres stowa
rzyszenia: 43-365 Wilkowice, ul. 
Nad Wilkówką 24 lub PO BOX 
261 Bielsko-Biała. Najbliższa ak
cja w ramach kampanii — to 
„Święto Wisty” organizowane w 
dniach 16-19 czerwca br. w 
Warszawie. (nm)
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Ma
zowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpowied
nią sumę na konto: Firma AMOS, 01-806 War
szawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy ramkowe

— cała kolumna wewnętrzna

— 1/2 kolumny wewnętrznej

— 1/4 kolumny wewnętrznej

— 1/8 kolumny wewnętrznej

— cała kolumna zewnętrzna 
(okładka s. IV)

10 000 000
1000 zł

5 000 000
500 zł

2 500 000
250 zł

1 250 000
125 zł

15 000 000
1500 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s.l) re
klamy mieszczącej się w profilu — 20 000 000
pisma 2000 zt

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

— cała kolumna wewnętrzna _ 12500 000
(okładka s. II i III) 1250zt

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane 
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, repor
taże, fotoreportaże — ceny od 5 000 000 /500 zł 
do 20 000 000/ 2000 zł według indywidualnego 
uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne

jedno słowo

jedno słowo w ramce

Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społe
cznych opiekunów zabytków udzielana jest zniż
ka w wysokości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie pra
ce redakcyjne, graficzne i techniczne. W wypad
ku dostarczenia przez zleceniodawcę ogłoszenia 
gotowego do druku (naświetlonych klisz) udzie
lany jest rabat 10%.
PODATEK VAT doliczany jest do zleceń

— instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gos
podarczych — w wysokości 22% ceny reklamy — 
ogłoszenia

— osób prywatnych nie prowadzących dzia
łalności gospodarczej — w wysokości 7% ceny 
ogłoszenia.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!

7000
70 gr

10 000
1 zł

rysunek, akwarela, pastel 
dom, park, kościół, gospoda, 

ulubiony zakątek wsi lub miasteczka

rysunki na podstawie starych dokumentacji, 

planów, fotografii, rycin, przekazów, legend;

Hynka 1
02 149 WARSZAWA

TEL. (02) 68 48 022 
(02) 7 565 369

porady i projekty architektoniczne

dotyczące rozbudowy i rewaloryzacji obiektów: 

inwentaryzacje,
perspektywy architektoniczne, 
opracowanie i druk folderów o parkach i zabytkach: 

dokumentacja filmowa, fotograficzna, malarska i rysunkowa;

Alt >111 57/ V.AK

Warunki prenumeraty

Cena 1 egz. — Wpłaty na minimum trzy nu
mery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw, na konto Firmy AMOS, 01—806 
Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586—77578—136. Dla prenumeratorów zamawiają
cych minimum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz 
bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droż
sza. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za 
dostawę. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 34-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Firmie AMOS, Wydawnictwach ODZ (00- 
-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18) w 
godz. 9.00—14.00 (tel. 27-00-38) oraz w księgarniach 
warszawskich: „Artystycznej” (ul. Mazowiecka 11 A, I 
p.), „Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2). 
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą także 
muzea.
Zamówienia na prenumeratę w Ruch S. A. przyjmowa
ne są na IV kwartał do 20 sierpnia br. W tym samym 
terminie przyjmują zamówienia urzędy pocztowe i do
ręczyciele.
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UBIORY W POLSCE
VI. Sarmatyzm i francuszczyzna

Ubiór polskiego szlachcica-Sarmaty kojarzy się pow
szechnie z dwoma podstawowymi elementami: żupanem 
i kontuszem. Zupany noszone były w Polsce już od końca 
XVI w., a.w XVII w. uznawano je za niezbędny składnik 
garderoby każdego szlachcica. To właśnie żupan długo 
traktowany był jako strój reprezentacyjny, prezentowany 
samodzielnie bądź widoczny spod delii czy ferezji. Dopie
ro około połowy XVII w. pojawiła się konkurencja dla żu- 
pana — nakładana nań szata wierzchnia zwana kontuszem. 
Zarówno początki niebywałej kariery kontusza w Polsce, 
jak też jego pochodzenie nie są do końca wyjaśnione. W 
inwentarzach szlacheckich, księgach krawieckich i rela
cjach pamiętnikarzy wzmianki o kontuszach pojawiają się 
w latach czterdziestych XVII w. — sądzić więc można, że 
ten rodzaj ubiorów używany był kilka lat wcześniej, co 
najmniej od lat trzydziestych. Najstarszy zachowany 
przykład zabytkowego kontusza pochodzi także z lat trzy
dziestych, ale pierwsze przekazy ikonograficzne, ukazują
ce Polaków w kontuszach, datują się dopiero na lata sie
demdziesiąte i osiemdziesiąte XVII w. Trudno także defi
nitywnie rozstrzygnąć, jaki jest rodowód kontusza. Czy 
trafił on do Polski ze Wschodu — bezpośrednio z Turcji 
bądź przez Węgry, i tu uległ modyfikacji? Czy też był, do 
czego skłania się ostatnio większość badaczy, ubiorem 
powstałym w Polsce, w którym wpływy orientalne i za
chodnioeuropejskie połączono w oryginalną, nie spotyka
ną poza granicami Rzeczypospolitej formę?
Kontusz nie ma bowiem odpowiednika w ówczesnych fa
sonach europejskich strojów męskich, a od pokrewnych 
mu wyglądem ubiorów wschodnich odróżnia się charakte
rystycznym krojem. Z tyłu, od linii pasa, plecy kontusza 
przechodzą bez przecięcia aż do jego dolnego brzegu, two
rząc długi, wąski prostokąt zwany „słupem”. Po obu stro
nach tegoż „słupa” doszyte są od talii kloszowe boki. Z 
przodu kontusz rozcinano na całej długości, ale na ogół nie 
zapinano, nosząc otwarty na żupanie bądź przepasując w 
talii kontuszowym pasem. Drugą, prócz kroju pleców, wy
różniającą cechą kontusza były jego rękawy — wszyte do 
łukowato podkrojonych pach, szersze u góry i zwężające się 
przy dłoniach, rozcięte do łokcia lub na całej długości. W 
końcu XVII w. coraz powszechniej noszono kontusze z tak 
rozciętymi rękawami, które tworzyły charakterystyczne 
wyloty.
W długoletnim okresie dominacji kontusza w Polsce po
szczególne elementy tego ubioru ulegały zmianom. Za pa
nowania króla Jana III Sobieskiego (1674—1696) kontu
sze były jeszcze stosunkowo skromne. Sam król w czasie 
bitwy pod Wiedniem miał na sobie czarny, jedwabny 
kontusz, długi do kostek, z jednolitymi rękawami i niskim, 
stojącym kołnierzykiem. W tym samym czasie popularne 
były kontusze z wąskim, szalowym kołnierzem futrzanym, 
podbite futrem. W inwentarzach pojawiają się liczne 
wzmianki, wymieniające „kontusz lisami grzbietowymi 
podszyty”, „kontusz brzuszkami podszyty, kołnierz sobolo
wy ”, „ kontusz rysiami podszyty Kontusze pełniły bo
wiem wówczas funkcję ciepłego okrycia wierzchniego, za
stępując delię czy ferezję.
Pod kontuszem zawsze noszono żupan, „zdegradowany” 
do roli spodniego ubioru — widoczny był tylko jego 
przód, zapinany na drobne guziki, stojący kołnierz i ręka
wy, zachodzące aż na dłoń. Spod długiego żupana i kontu
sza wystawały buty o miękkich, sięgających połowy łydki 
lub do kolana cholewkach, i obcasach podbitych wysokimi 
podkówkami.

Oblicze Polaka-Sarmaty zdobiły bujne wąsy, zaś pasująca 
do ubioru narodowego fryzura była krótka — za czasów 
Sobieskiego włosy podcinano na okrągło z przodu i z tyłu, 
podgalając je nad uszami. Powoli wychodziły z użycia fu
trzane kołpaki, zastępowane przez niskie czapki o wierz
chu z miękkiej tkaniny, ozdobione futrzanym otokiem, 
czyli opuszką.
W przeciwieństwie do mężczyzn, którzy z upodobaniem 
przywdziewali ubiory narodowe, polskie panie od połowy 
XVII stulecia coraz częściej i chętniej porzucały tradycyj
ne stroje na rzecz ubiorów odpowiadających ówczesnej 
modzie zachodnioeuropejskiej. Przyczyniły się do tego w 
dużej mierze dwie królowe — Francuzki: Maria Ludwika, 
kolejno żona Władysława IV i Jana Kazimierza oraz Maria 
Kazimiera, małżonka Jana III Sobieskiego. Za ich przykła
dem nie tylko panie z kręgów dworskich, ale także za
możne szlachcianki czy mieszczanki przeobrażały się ze sta
tecznych sarmackich matron w eleganckie europejskie 
damy. Zaczęły nosić suknie z obcisłym stanikiem i pozba
wioną usztywnień spódnicą, odpowiadające krojem i ro
dzajem dodatków aktualnej modzie francuskiej. Suknie te 
miały duży dekolt, odsłaniający szyję i gors, rękawy do 
łokcia, zakończone szerokimi koronkowymi falbanami — 
angażantami, a z tyłu pojawił się długi tren, zwany 
swojsko „rucho”. Elegantki zrezygnowały oczywiście z 
dużych czepców i podwik, ukazując kunsztownie ułożone 
fryzury — w połowie stulecia krótkie loki okalające twarz, 
a później włosy spiętrzone nad czołem i spływające w pu
klach na kark. Najbardziej pożądanym nakryciem głowy 
stał się wtedy lekki czepek fontanges (w Polsce nazywany 
czubem lub kwefem) — wysoka konstrukcja z kilku rzę
dów usztywnionych koronek, ozdobiona klejnotami. Na 
szyi modnej damy błyszczał tylko pojedynczy sznurek pe
reł, a w jej rękach pojawił się wachlarz.
Panie, zmuszone podporządkować się wymogom sarmac
kiej obyczajowości, usiłowały godzić francuskie nowinki z 
tradycyjnymi formami ubioru. Szczególnie przypadły 
Polkom do gustu przybrania z koronek — pod tradycyjne 
futrzane czapki nakładały więc czepeczki z koronkową fal
banką lub koronkowe chustki, naszywały koronki na przo- 
dzie sukni, zdobiły nimi wycięcia przy staniku. Dekolty 
były zresztą na ogół niewielkie, często maskowane dużym, 
płóciennym lub koronkowym kołnierzem. Za to typowe 
dla okazałości polskiego ubioru „obwieszanie” się biżute
rią nadal było praktykowane i na przekór lansowanej we 
Francji skromności ozdób majętne szlachcianki nosiły i 
ciężkie naszyjniki, i okazałe kolczyki, i duże brosze, nie 
mówiąc już o licznych pierścionkach.
Uleganie przez Polki wpływom francuszczyzny było ostro 
krytykowane przez poetów, satyryków, moralistów. Wac
ław Potocki oburzał się na duże dekolty (ukazujące „ i pier
si, i nagie łopatki’”), Jakub Łącznowolski piętnował fonta- 
zie czyli kwefy, przytaczając, ku przestrodze, takie oto 
zdarzenie:

„ W roku tym, gdy to piszę, w samo Boże Ciało, 
Ił" Haczowie, mila z Krosna, to się cudo stało: 
Uderzył z nagła piorun, zausznice skruszył, 
Ogień kwef cały spalił, a włosów nie ruszył”.

Na nic się jednak zdały zakazy, upomnienia i kpiny. Od 
drugiej połowy XVII w. Polakowi-Sarmacie w żupanie i 
kontuszu coraz częściej towarzyszyła „żona modna” we 
francuskiej sukni, z utrefionymi włosami, bacznie śledząca 
zmiany form ubioru, dyktowane przez Paryż. I tak już 
miało pozostać w następnych stuleciach...

Anna Sieradzka



1 — fryzura męska
2 — kontusz
3 — wyloty kontusza
4 — pas kontuszowy
5 — żupan
6 — buty

7 — czepek fontanges
8 — wachlarz
9 — angażanty

10 — suknia
11 — tren
12 — czapka kobieca

(rys. Sława Nowińska)

13 — czepek z koronką
14 — chustka jedwabna
15 — czapka męska
16 — fryzura kobieca
17 — koronkowe obszycie 
dekoltu



Sztuka złotnicza 
nad Wisłą

1. Plakietka wotywna z końca XVIII w. — szlachcic z żoną 
modlą się przy figurze św. Jana Nepomucena

2. Klej-kodesz — ozdoby Tory z XIX w. (Polska)

3. Balsaminki z XIX w. — naczynia służące w liturgii ży
dowskiej do wypełniania ziołami (Polska, Rosja)

4. Lichtarze wykonane w 1860 r. w Berlinie

5. Buliera (czajnik z podgrzewaczem do herbaty) i dzba
nek z końca XIX w. (Niemcy)

(zdjęcia: Wiesław M. Zieliński, Stanisław Fitak)


