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Od redakcji

W marcu br. odbyła się w resorcie kultu
ry konferencja prasowa, na której przed
stawionych zostało sześć priorytetowych 
programów ochrony i konserwacji za
bytków na najbliższe lata. Są to: ratowa
nie (stale płonących) obiektów drewnia
nych, ratunek dla zabytków techniki w 
prywatyzowanych zakładach przemys
łowych, ratunek dla dworów i pałaców, 
ratunek dla miast historycznych, ratu
nek dla krajobrazu kulturowego oraz 
odpowiednie przygotowanie zachowa
nych reliktów do obchodów 1000-lecia 
Zjazdu Gnieźnieńskiego (w roku 2000; 
zob. anons książki o Ostrowiu Lednickim 
w numerze 11, 1994, s. 14, oraz Od redak
cji w numerze 4, 1995).
Po raz dwudziesty rozstrzygnięty zos
tał konkurs na najlepszego użytkowni
ka obiektu zabytkowego w latach 
1993—1994 organizowany przez Mini
sterstwo Kultury i Sztuki i Generalnego 
Konserwatora Zabytków. Przyznano: 8 na
gród I stopnia (m.in. Urząd Gminy w San
toku za uratowanie dzwonnicy z 1759 r. 
i Lubelskie Przedsiębiorstwo Budow
nictwa Przemysłowego za adaptację na 
hotel spichlerza z XVII w. w Kazimierzu 
Dolnym), 12 nagród II stopnia (m.in. pp. 
Bożena i Zbigniew Pestowie za uratowa
nie dworu z XVHI w. w Leżajsku i spół
dzielnia mieszkaniowa w Drezdenku za 
uratowanie budynku z XIX w.) oraz 8 
wyróżnień (m.in. p. Kajetan Pyrzyński 
za uratowanie zespołu dworsko-parko- 
wego z XIX w. w Mełpinie, woj. poznań
skie). Niektóre z tych obiektów postara
my się pokazać na naszych łamach.
W tym numerze przedstawiamy słynną 
kolekcję rodziny Lanckorońskich (s. 7), 
sprawozdanie z bardzo trudnych polsko- 

-ukraińskich rozmów na temat ratowania 
Cmentarza Orląt we Lwowie (s. 16), kon
tynuujemy także opis przemyskiej 
twierdzy (s. 21), która jest obecnie jed
nym wielkim wysypiskiem śmieci, czemu 
— jak donosi miejscowa prasa — nie są w 
stanie zapobiec służby ochrony środo
wiska i zabytków. Ponieważ twierdza ta 
niedługo zniknie pod zwałami odpad
ków, być może jedynymi dokumentami 
potwierdzającymi jej istnienie będą ar
tykuły w „Spotkaniach z Zabytkami”! 
Wyjątkowo kolejny pomnik historii 
umieściliśmy w dziale „To też są zabyt
ki” (s. 33) — kopalnia soli w Wieliczce 
wymaga bowiem w dalszym ciągu pełnej 
świadomości wielu decydentów o jej 
najwyższej, światowej wartości.
W następnym, sierpniowym numerze 
spotkamy się z pamiątkami bitwy war
szawskiej 1920 r., z pomników historii 
poznamy jasnogórski klasztor, zaintere
sują nas miłosne podarunki, jakie wrę
czano kobietom w średniowieczu oraz w 
dawno nie pokazywanym cyklu Bez ko
mentarza dzieje warszawskiej stajni z 
XIX w., której już nie ma.
Wszystkim Czytelnikom, Instytucjom i 
Organizacjom, które pamiętały o na
szym jubileuszu, dziękujemy za nadesła
ne do redakcji gratulacje i życzenia z 
okazji wydania setnego numeru naszego 
pisma!

UWAGA: Przypominamy, że bibliogra
fię „Spotkań z Zabytkami” za lata 
•1990—1994 można otrzymać w redakcji, 
Wydawnictwie ODZ (Warszawa, ul. Ma
zowiecka 11, II p., pok. 18) i Oficynie Wy
dawniczej AMOS (Warszawa, ul. Zuga 
12).
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Fascynujące bogactwo 
funkcji i symboliki 

zawiera w sobie 
znana 

od czasów 
prahistorycznych 
forma labiryntu. 

Poszukiwania 
tych tworów 

ludzkiego umysłu 
są dziś 

przygodą.

Zagadki 
labiryntów

IRENA WASILEWSKA

Paul de Saint-Hilaire swoją książką 
„Tajemny świat labiryntów” (Warszawa 

1994) otworzył mi drzwi do nie znanego 
i tajemniczego świata. Historia labiryntów 
liczy już ponad 5 tysięcy lat: najstarsze ich 
wizerunki w formie rysunków naskalnych 

pochodzą z 3500 r.p.n.e., znany z mitologii 
greckiej pałac Minosa na Krecie 

z labiryntem i Minotaurem — to około 
2000 r. p.n.e. Przez następne wieki labirynt 
nazywany był Domem Dedala, więzieniem 
(węzłami) Salomona, Meandrem, Planem 

Troi. Wiązano go również z planem 
biblijnego miasta Jerycho, tajemnymi 

znakami z podróży Odyseusza, tajemnicą 
życia i kosmosu, symbolem świata i piekła, 

zwojami mózgu itd. Znaki labiryntu 
umieszczane na budowlach w czasach 

antycznych mogły być godłem 
wędrownych budowniczych.

Z
askakujące i niezwykle fascynujące jest 
bogactwo form, funkcji, historii i symboli
ki labiryntów. Sam moduł labiryntu 
wspomniany badacz wiąże z ... krzyżem 
celtyckim, tworzącym jakby jego algorytm, bowiem 

opierając się na nim można wyprowadzić dowolny 
labirynt. W jego konstruowaniu opierano się przede 
wszystkim na figurach geometrycznych stosując róż
ne formy i materiały: od budowli, poprzez ceramikę, 
do roślinności i rysunków wykonywanych różnymi 
technikami i na różnym podłożu. Za klasyczny uważa 
się labirynt pięciozwojowy na planie okręgu. Do naj
liczniej zachowanych należą labirynty mozaikowe, 
np. na posadzkach kościołów — w średniowieczu 
przemierzane były one przez wiernych na kolanach 
jako symbol pielgrzymki do Ziemi Świętej. Najsłyn
niejsze budowle w formie labiryntów nie przetrwały, 
choć zapewne właśnie one odcisnęły się najtrwalszym 
śladem w masowej wyobraźni. Ostatnia budowla te
go typu — to Palais de Justice w Brukseli z 1879 r. 
Dużą grupę stanowią labirynty żywopłotowe nazy
wane błędnikami i trawnikowe. Z tym ostatnim ty
pem łączą się też labirynty układane na powierzchni 
ziemi lub wgłębione z kamieni, cegieł albo oznaczane 
rozsypywaną kredą. Okazuje się, że wiele przykładów 
labiryntów można odnaleźć w epigrafice i sztuce, na 
różnych przedmiotach, portretach, a także na her
bach.

Labirynt symbolizuje m.in. 
zamęt, zamieszanie, plątaninę, 

sytuację bez wyjścia, 
a także tortury duchowe, błędne koło, 

trudny i zawiły problem, wtajemniczenie, 
niezbadane wyroki boskie, 

nieskończoność, zaś w marzeniu sennym 
— odkrycie tajemnicy.

(według W. Kopalińskiego, 
Słownik symboli, Warszawa 1991)

W sztuce ogrodów stosowane są labirynty mo
zaikowe, trawnikowe i przede wszystkim 

żywopłotowe. Po okresie, w którym labirynty od
grywały rolę symboliczną, zostały one zapomniane. 
Powróciły w epokach renesansu i baroku przede 
wszystkim do ogrodów.
Typowy labirynt żywopłotowy komponowany był 
głównie na planie okręgu lub kwadratu. Jako two
rzywo roślinne wybierano przede wszystkim gatunki 
dobrze znoszące cięcie, np.: cis, bukszpan, liguster, 
żywotnik, bluszcz itp. Labiryntowe „ściany” for
mowano na wysokość od 60 cm do 6 m. Długość 
ścieżek do przebycia zależała od wielkości całego la
biryntu i jego komplikacji. Najczęściej przez jedno 
wejście droga w labiryncie, mniej lub bardziej uroz-
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1. Rysunek naskalny
w Val Camonica 
we włoskich Alpach 
z epoki neolitu;
w środku labiryntu 
para oczu i nos 
symbolizują twarz 
jakiegoś monstrum
2. Pałac w Knossos 
na Krecie —
plan pierwszego piętra 
skrzydła zachodniego
3. Labirynt wyrysowany 
na glinianej tabliczce
z ok. 1200 r. p.n.e. 
znalezionej w Pylus 
(południowa Grecja)
4. Dom Labiryntu 
w jednej z willi 
odkrytych w Pompei 
(przed 79 r.)

maicona niespodziankami, prowadziła do centrum z 
altaną, pawilonem, belwederem lub wzgórzem wido
kowym. Mogło się tam także znajdować niezwykłe 
lub rzadkiego gatunku drzewo (np. cedr, miłorząb, 
sekwoja) lub posąg, obelisk, latarnia, zegar słone
czny, fontanna lub krzyż.
Labirynty trawnikowe i labirynty petroglificzne (na
zywane Troją) tworzone były przy użyciu darni, ka
mieni, cegieł, wykopów w terenie. Natomiast niektó
re labirynty mozaikowe, jako większe elementy bu
dowlane, stanowiły albo część ogrodu, albo też sa
modzielną budowlę.
Niewiele przetrwało z dawnych labiryntów, przyblad
ła także ich symbolika. Interesujące jest jednak to, że 
w ostatnim dwudziestoleciu powstało lub odtworzo

no (głównie w Anglii) kilka labiryntów i to właśnie 
żywopłotowych. Najsłynniejszy labirynt tego typu 
znajduje się w parku Hampton Court Palace koło 
Londynu i zwany jest Planem Troi, największy zaś — 
125x58 m — w parku Longleat House w Harnings- 
ha; oba parki znajdują się w Anglii, gdzie nadal kul
tywuje się tę sztukę.

W Polsce labirynty ogrodowe nie zachowały 
się w naturze, odnaleźć je można natomiast 

w dawnych projektach różnych ogrodów. Siedząc od 
kilku lat historię zieleni, natknęłam się na kilka ich 
przykładów. Pierwszy z nich związany jest z opact
wem cystersów w Oliwie, które powstało w XIII w. 
Główne elementy oliwskiego ogrodu ozdobnego,
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5. Labirynt na posadzce 
kościoła San Vitale 
w Rawennie z VI w.

które przetrwały do dziś, zakomponowane zostały za 
czasów ostatniego opata Jacka Rybińskiego 
(1740—1782). Jego następca, Karol Hohenzollern, 
zachował najcenniejsze fragmenty tego barokowego 
założenia, a na pozostałym, powiększonym terenie, 
założył park w stylu późnego baroku z dominującymi 
wpływami angielsko-chińskimi. Jednym z elemen
tów tego założenia był labirynt, o czym informuje 
projekt opackiego ogrodu z 1792 r., którego autor-

6. Rysunek ukazujący 
ziemny labirynt 

przy kaplicy Św. Anny 
z 1409 r.

w Sneinton (Anglia) 
przemierzany na kolanach 

przez zakonników
7. Projekt ogrodu 

z labiryntem 
publikowany w 1583 r.

8. Projekt labiryntu 
z XVII w.

dla ogrodu 
w Choisy-le-Roi (Francja)
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9. „Labirynt słowny” 
Johanna Caspara 
Hiltenpergera
z 1754 r.
zawiera
tekst książki 
o Jezusie
10. Labirynt 
przy dworze
w Niegoszowicach 
na planie z 1799 r.

„Za dawnych czasów 
w niektórych ogrodach 
nie tylko magnatów, 

ale i szlachty 
przeznaczano pewną część ziemi 

na urządzenie labiryntów, 
z mnogiemi ścieżkami przeprowadzonemi 

w różnych kierunkach, 
ukrytemi w nieprzejrzystych krzewach, 

tak że trzeba było pewnej zręczności, 
aby dojść do celu, tj. do środka labiryntu, 

gdzie zwykle stawiano ławeczki 
dla odpoczynku”.

(Z. Gloger, 
Encyklopedia staropolska, 

Warszawa 1902)

stwo przypisuje się zarówno temu opatowi, jak 
i sprowadzonemu przez niego Janowi Jerzemu 
Saltzmanowi.
Labirynt — sądząc z projektu — był stosunkowo du
ży i bogaty w rozplanowaniu, z drzewem w centrum.
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11. Fragment projektu parku opackiego 
z zaznaczonym strzałką
labiryntem w Oliwie z 1792 r.
12. Fragment planu Gdańska z 1880 r.; 
zaznaczony strzałką Irrgarten — 
miejsce dawnego ogrodu-labiryntu

Wiemy, że wiele elementów projektu z 1792 r. zreali
zowano, czy jednak należał do nich labirynt? Kolejne 
etapy rozwoju parku przynosiły różne zmiany. Na 
przykład w latach 1836—1881 likwidacji uległy 
wszystkie elementy chińskie, natomiast wprowadzo
no wiele obcych gatunków drzew. Kiedy zarządzają
cym parkiem był Szwajcar Erich Wock 
(1899—1929), w miejscu labiryntu pojawiło się do 
dziś funkcjonujące alpinarium. Od końca XIX w. 
park opacki był szeroko udostępniany, bowiem Oli
wa rozwijała się jako uzdrowisko. Wraz z jej włącze
niem do Gdańska w 1926 r. stał się parkiem publi
cznym z muzeum w pałacu i taką funkcję pełni do 
dzisiaj.

„Mądrość ludzka jest jak labirynt ciemny. 
Od wieków błądząc w jego krętych 

splotach, 
Co chwila zda się, żeśmy uszli dalej, 
Ze coraz nową przebiegamy ścieżkę. 
Przecież, na Boga! jedną tylko drogą 
Kołujem, tysiąc powracając razy”.

(Roman Zmorski 1822—1867)

Inny labirynt znajdował się w okolicy dawnej 
Bramy Oliwskiej w Gdańsku, która powstała w 
połowie XVII w., kiedy przesunięto na zachód 

fortyfikacje miejskie. Była to wówczas główna brama 
wylotowa w kierunku Wrzeszcza i Oliwy. Istniejące 
przekazy pozwalają sądzić, że już na początku XVII 
w. znajdował się w pobliżu przypuszczalnie pierwszy 

miejski ogród publiczny. Zajmował on obszar na 
wschód od ówczesnego szpitala Bożego Ciała i rozcią
gał się między Bramą Oliwską i wcześniejszą Bramą 
Św. Jakuba. W źródłach kartograficznych omawiany 
teren nazywany był później: Lustgarten (ogród ozdob
ny), Plantage (plantacja), Irrgarten (labirynt). Labi
rynt ten powstał zapewne w 1718 r., kiedy ogród był 
tworzony na nowo. Z kilku relacji dowiadujemy się, 
że labirynt „urządzony był na podobieństwo kreteń- 
skiego labiryntu, że wszedłszy doń bez nici lub podobnej 
pomocy nie znajdziesz wyjścia przez dwie godziny”. W 
czasie oblężenia Gdańska w 1807 r. ogród został zni
szczony, a zieleń zniknęła ostatecznie, kiedy teren za
jęto pod budowę dworca kolejowego. Jeszcze na pla
nie z 1880 r. widnieje skromne założenie parkowe na
zywane Irrgarten, natomiast z planu z 1911 r. wyni
ka, że miejsce to zajęło torowisko kolejowe i powstał 
most o nazwie Irrgarten. O dalszej historii tego 
miejsca pisze Jerzy Samp (Bedeker gdański, Warsza
wa 1994): ... „W pamięci niektórych gdańszczan pozo
stało na zawsze darzone wielką czcią drzewo, jedyne 
któremu udało się przetrwać wojny i nawałnice. Nazy
wano je »Drzewem Zaręczynowym« i było ono celem 
wędrówek wielu młodych gdańszczanek. Wystarczyło 
doń podejść w noc świętojańską, trzykroć zapukać oraz 
wyszeptać prośbę o rychłe zrękowiny z ukochaną oso
bą, by marzenie spełniło się w ciągu najbliższego ro
ku. .. ” Czy było to drzewo z centrum labiryntu? 
Obecnie na tym miejscu znajduje się skomplikowany 
węzeł komunikacyjny nazywany Błędnikiem, co naj
częściej kojarzone jest z dzisiejszą funkcją, a rzadko z 
historią „kunsztownego ogrodu-labiryntu”, czyli 
właśnie błędnika.

Irena Wasilewska
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Mimo dramatycznych 
wydarzeń 

kolekcja 
Lanckorońskich 

przetrwała 
prawie nie naruszona 

i ma dziś 
ogromną wartość 

artystyczną 
i historyczną.

Dwieście lat 
kolekcji

HANNA MAŁACHOWICZ

W październiku ubiegłego roku profesor 
Karolina Lanckorońska złożyła w darze 

Rzeczypospolitej Polskiej niezwykłej 
wartości kolekcję dzieł sztuki, które były 

gromadzone i przechowywane w jej 
rodzinie przez prawie dwa stulecia. Nasze 

zbiory narodowe wzbogaciły się o blisko 
120 wysokiej klasy obrazów oraz 

kilkadziesiąt mebli, a także miniatury, 
dokumenty i pamiątki.

H
istoria tej niezwykłej kolekcji pełna jest 
wydarzeń dramatycznych, ale też i 
szczęśliwych zbiegów okoliczności, któ
re pozwoliły przetrwać znacznej części 
zbioru. W historii polskiego kolekcjonerstwa i mu
zealnictwa nie zdarzało się to często. Powstanie ko

lekcji podarowanej dziś Zamkowi Królewskiemu 
związane jest z zakupem obrazów z dawnej galerii 
Stanisława Augusta, dokonanym w 1815 r. przez Ka
zimierza Rzewuskiego. Spadek po zmarłym w 1798 r. 
królu przejął jego bratanek książę Józef Poniatowski, 
który zaczął sprzedawać obrazy z odziedziczonej ga
lerii, aby uzyskać pieniądze na pokrycie długów Sta
nisława Augusta, które również przejął jako spadko
bierca. Po śmierci księcia wyprzedaż kontynuowana 
była przez jego siostrę Marię Teresę Tyszkiewiczową 
i od jej właśnie pełnomocników Kazimierz Rzewuski 
nabył 39 obrazów. Z zachowanych dokumentów wy
nika, że Rzewuski uzyskał trzydziestoprocentowy ra
bat od szacunkowej wartości zakupionych przedmio
tów.
Wkrótce po transakcji obrazy zostały przeniesione do 
Wiednia. W 1820 r. zmarł Kazimierz Rzewuski, 
a jego majątek odziedziczyła jedyna córka Lud
wika, zamężna z Antonim Józefem Lanckoroń- 
skim. Ludwika stała się właścicielką znacznych 
dóbr, m.in. majątku Rozdół koło Lwowa, gdzie znaj
dował się spory zbiór portretów rodzinnych oraz 
wiedeńskiej kolekcji obrazów należących niegdyś do 
ostatniego polskiego króla. W końcu XIX w. zbiory 
Lanckorońskich znacznie się powiększyły dzięki Ka
rolowi Lanckorońskiemu, wnukowi Ludwiki i Anto
niego. Ten wybitny znawca i miłośnik sztuki, przyja
ciel artystów i zapalony podróżnik zebrał dużą kolek
cję renesansowego malarstwa włoskiego oraz po
kaźny zbiór sztuki orientalnej, będący owocem jego 
podróży na Bliski Wschód. Karol Lanckoroński 
uznał, że jego zbiory odziedziczone po przodkach 
wraz z zakupionymi przez niego dziełami sztuki sta
nowią kolekcję wartą udostępnienia publiczności. W 
latach 1892—1894 wzniósł w Wiedniu przy Jacquin- 
gasse 18 neobarokowy pałac, zaprojektowany tak, 
aby oprócz funkcji rezydencjonalnej mógł również 
pełnić funkcję muzeum. W 1903 r. pałac został o- 
twarty dla zwiedzających. Fakt ten odnotowała prasa 
krajowa i wiedeńska, wydano katalog kolekcji, a także 
serię pocztówek prezentujących wnętrza pałacu i po
szczególne dzieła sztuki. Ukazywały się również na
ukowe opracowania poświęcone obrazom z kolekcji 
Karola Lanckorońskiego autorstwa najwybitniej
szych ówczesnych historyków sztuki. Zbiory zyskały 
międzynarodową renomę i stały się jedną z bardziej 
znanych i cenionych kolekcji prywatnych w Europie.

K
arol Lanckoroński był trzykrotnie żonaty; z 
drugiego małżeństwa z Austriaczką Francisz
ką von Attems miał syna Antoniego, a z trzeciego, z 
pochodzącą z pruskiej rodziny Małgorzatą Lichnow- 
sky, dwie córki — Karolinę i Adelajdę. Wszystkie 

dzieci otrzymały polskie wychowanie. Po śmierci oj
ca w 1933 r. rodzeństwo postanowiło przenieść jego 
zbiory do kraju. W 1939 r. kolekcja była już spako
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wana w skrzynie i przygotowana do wysłania do 
Lwowa. Gdyby wybuch wojny nie udaremnił tego 
przedsięwzięcia, dzieła sztuki przewiezione do Lwo
wa narażone byłyby na podwójne niebezpieczeństwo: 
najpierw ze strony Armii Czerwonej, a później ze 
strony niemieckich okupantów. Kolekcja pozostała w 
Wiedniu, skąd wywieźli ją hitlerowcy i wraz z innymi 
zrabowanymi dziełami sztuki ukryli w kopalni w oko
licach Salzburga, która w wypadku klęski Niemiec 
miała być zniszczona. Szczęśliwie plan ten nie został 
zrealizowany — po wojnie obrazy zostały odnalezio
ne i zwrócone prawowitym właścicielom. Parado
ksem jest, że największe straty kolekcja poniosła w 
momencie, gdy wydawało się, że minął już najbar
dziej dramatyczny okres jej historii: 120 obrazów z 
kolekcji przechowywanej czasowo w zamku Hohe- 
nems w południowej Austrii uległo zniszczeniu pod
czas pożaru. Na szczęście najcenniejsze dzieła ocalały 
i wkrótce potem zostały przeniesione do Szwajcarii. 
Tam pozostawały do momentu, gdy ostatnia przed
stawicielka rodu, Karolina Lanckorońska, 26 paź
dziernika 1994 r. złożyła je w darze Rzeczypospoli
tej Polskiej. W ten sposób zrealizowane zostało to, 
co Karolina Lanckorońska i jej rodzeństwo planowali 
uczynić ponad pół wieku wcześniej — ich rodzinna 
kolekcja powróciła do Polski. Dar profesor Karoliny 
Lanckorońskiej jest też ukoronowaniem jej trwającej 
kilkadziesiąt lat wytężonej pracy, której celem było i 
jest dobro polskiej kultury. Utworzona przez profesor 
Lanckorońską fundacja imienia jej rodziny przez wie
le lat wspierała finansowo polskie instytucje kultu
ralne na obczyźnie: Bibliotekę Polską w Paryżu, Pol
ski Instytut Historyczny w Rzymie, polskie wydaw
nictwa, fundowała stypendia polskim naukowcom.

Zgodnie z wolą Ofiarodawczyni ponad 80 obra
zów ze szkół włoskich XIV—XVI w. otrzymał 
Zamek Królewski na Wawelu, zaś obrazy z dawnej 

galerii Stanisława Augusta i portrety rodzinne Lanc- 
korońskich i Rzewuskich trafiły do zbiorów Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Na otwartej 1 lutego 
1995 r. wystawie prezentowanych było 30 z 35 poda
rowanych obrazów, a także wybór mebli pochodzą
cych z pałacu Rzewuskich w Rozdole i z 
wiedeńskiego pałacu Lanckorońskich.
Wśród obrazów z dawnych zbiorów królewskich naj
cenniejsze są niewątpliwie dwa piękne, malowane na 
deskach topolowych portrety pędzla Rembrandta, 
przedstawiające młodą kobietę stojącą przy parapecie 
okna i uczonego starca przy pulpicie. Oba obrazy są 
sygnowane nazwiskiem Rembrandta i noszą daty 
„1641”. Do galerii Stanisława Augusta trafiły z ber
lińskich zbiorów hrabiów Kamecke. W inwentarzu 
galerii królewskiej z 1795 r. określone są jako „La 
mariee Juive” (Żydowska narzeczona) i „Le pere de 
la mariee” (Ojciec narzeczonej). Takie tytuły często 
nadawano w XVIII w. malowanym przez Rem
brandta portretom osób ubranych w fantastyczne 
stroje, które wówczas uważano za ubiory żydowskie. 
W takich kostiumach artysta często portretował oso
by ze swego najbliższego otoczenia. Za portrety te 
król płacił 300 i 200 dukatów, były to zatem jedne z 

najdroższych obrazów w jego kolekcji. Pojawienie 
się tych obrazów po kilkudziesięciu latach, pod
czas których nie były dostępne ani publiczności, 
ani badaczom, stanowi swoistą sensację. Wywoła
ją one z pewnością wielkie zainteresowanie specjalis
tów zajmujących się twórczością Rembrandta, którzy 
będą chcieli je zobaczyć i zbadać, bowiem znane im by
ły tylko ze zdjęć w przedwojennych publikacjach.

Większość obrazów z dawnej galerii króla — 
to prace mistrzów holenderskich i flamandz
kich, co dobrze odzwierciedla upodobania Stanisła

wa Augusta, który, podobnie jak wielu kolekcjone
rów w XVIII w., szczególnie cenił dzieła tych szkół. 
Podobnym smakiem kierował się Kazimierz Rzewu
ski i wśród wybranych przez niego obrazów znalazły 
się znakomite przykłady niderlandzkiego malarstwa 
rodzajowego oraz pejzażowego. Wybitny flamandzki 
malarz scen rodzajowych, David Teniers Młodszy 
(1610—1690) jest autorem pary obrazów przedsta
wiających sprzedawców wódki. Niewielkich rozmia
rów scenki, malowane drobnymi, delikatnymi po
ciągnięciami pędzla na deskach dębowych, odznacza
ją się stonowanym, subtelnym kolorytem. Temat 
wędrownego handlarza często pojawiał się w twór
czości Teniersa; przedstawienia tego rodzaju były 
bardzo popularne w XVII w., miały często charakter 
alegoryczny i zestawiane bywały w cykle obrazujące 
pięć zmysłów lub cztery pory roku. Do tej samej ka
tegorii zaliczyć można świetnie malowany obraz 
holenderskiego mistrza Adriaena van Ostade 
(1610—1685) przedstawiający wieśniaka palącego 
fajkę, który może być alegorią zmysłu węchu. 
Pochodzący z Haarlemu Philips Wouwermans 
(1619—1668) był malarzem wysoko cenionym w 
XVIII w.; jego obraz „Mężczyzna z siwym koniem”, 
wyceniony w inwentarzu królewskiej galerii aż na 
100 dukatów, zwrócił uwagę zwiedzających Warsza
wę w 1792 r. francuskich podróżników Fortii de Pile- 
sa i Boiseglina de Kerdu, którzy wspominają o nim w 
swoich pamiętnikach.
Na szczególną uwagę zasługuje również piękny 
„Krajobraz włoski” Frederika de Moucherona 
(1633—1683), holenderskiego malarza, którego spe
cjalnością były niezwykle modne zwłaszcza w XVIII 
w. italianizujące, dekoracyjne pejzaże; Stanisław Au
gust miał w swej kolekcji kilka prac tego artysty. 
Obraz prezentowany na wystawie wszedł do kolekcji 
Kazimierza Rzewuskiego dużo wcześniej niż pozo
stałe dzieła ze zbiorów króla — był podarunkiem 
otrzymanym z rąk Stanisława Augusta, o czym do
wiadujemy się z zachowanych w archiwach doku
mentów. Ż kolei przykładem pejzażu miejskiego jest 
„Widok okolic Lierre” pędzla Hendrika Fransa de 
Corta (1742—1810), flamandzkiego malarza czynne
go w Antwerpii i Londynie.
Wielkie znaczenie dla polskich historyków sztuki ma 
powrót do kraju dwóch obrazów Jana Piotra Norbli- 
na de la Gourdaine (1745—1830), francuskiego ma
larza, który spędził w Polsce 30 lat i wywarł ogromny 
wpływ na rozwój polskiego malarstwa rodzajowego i 
historycznego. Para malowanych na blasze obrazków
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: Rembrandta

Norblina — „Kuglarze z małpką” i „Wróżka” — 
została kupiona przez króla bezpośrednio od artysty 
w 1782 r. Jeden z nich jest sygnowany przez malarza 
i opatrzony datą „1768”, obrazy powstały więc je
szcze przed przybyciem Norblina do Polski i są naj
wcześniejszymi znanymi nam dzisiaj olejnymi pra
cami tego artysty. Utrzymane w pastelowej kolory
styce, zdradzają pokrewieństwo ze stylistyką wybit
nych przedstawicieli francuskiego rokoka: Jeana- 
Honore Fragonarda i Franęoise’a Bouchera.
Najstarszym obrazem z galerii Stanisława Au
gusta podarowanym przez Karolinę Lancko- 

rońską Zamkowi jest „Portret Antoine’a de 
Bourbon”, króla Nawarry, pędzla działającego 
we Francji w latach 1533/1534—1574 znanego 
portrecisty Corneille’a de Lyon. Artysta ten miał 
dużą pracownię, w której powstawały niewielkich 
rozmiarów, malowane delikatnie i precyzyjnie, od
znaczające się gładką, emalierską fakturą dworskie 
wizerunki, dobrze oddające styl dojrzałego francu
skiego renesansu. Nieco później, bo na przełomie 
XVI i XVII w., powstały dwa inne portrety francu
skich władców. Malowane temperą na papierze wize
runki Filipa Dobrego, księcia Burgundii, i Henryka
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Ill Valois, króla Polski i Francji, przedstawiają ich 
jako pierwszych Wielkich Mistrzów ustanowionych 
przez nich orderów — Złotego Runa i Św. Ducha. 
Obie miniatury w drugiej połowie XVII w. były 
własnością Jeana Baptiste’a Colberta, ministra stanu 
na dworze Ludwika XIV, o czym świadczy pieczęć z 
herbem Colberta umieszczona na jednej z nich. Zna
komicie zachowane, odznaczają się nadal intensyw
nymi, nasyconymi barwami. Wszystkie obrazy po
chodzące ze zbiorów Stanisława Augusta mają nama
lowane czerwoną farbą na licu numery królewskiej 
galerii, które odpowiadają numerom, pod jakimi fi
gurują w inwentarzach z końca XVIII w.

Ofiarowane Zamkowi Królewskiemu portrety 
rodzinne Rzewuskich i Lanckorońskich po
chodzą z Rozdołu i wiedeńskiego pałacu Lanckoroń

skich. Jest wśród nich kilka wysokiej klasy dzieł zna
nych artystów. Zacznijmy od portretu założyciela ko
lekcji Kazimierza Rzewuskiego, który pozował w 

1806 r. w Mediolanie wybitnemu włoskiemu portre
ciście, nadwornemu malarzowi Napoleona I, Andrei 
Appianiemu (1754—1817). Innym wizerunkiem Ka
zimierza jest całopostaciowy portret, który ukazuje 
go wraz z jego starszym bratem, Franciszkiem, na tle 
rzymskiego Koloseum i bazyliki Św. Piotra. Kazi
mierz trzyma szkicownik i pędzel — atrybuty osie
mnastowiecznego miłośnika sztuki i podróżnika. Por
tret ten powstał w 1774 r. i jest dziełem Antona von 
Maron (1733—1808), wiedeńskiego malarza, który 
wiele lat spędził w Rzymie. Na uwagę zasługuje zna
komity portret matki braci Rzewuskich, Franciszki z 
Cetnerów, namalowany około 1780 r. przez Marcello 
Bacciarellego. Prezentowane są też dwa portrety An
toniego Józefa Lanckorońskiego, za którego sprawą 
zbiory Rzewuskich przeszły na własność rodziny 
Lanckorońskich. Ciekawe jest porównanie jego pię
knego, sygnowanego przez Józefa Grassiego (ok. 
1758—1838) portretu z około 1792 r. z portretem o 
ćwierć wieku późniejszym, namalowanym przez
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3. Frederik 
de Moucheron, 
„Krajobraz”
(zdjęcia: 
Maciej 
Bronarski)

wiedeńskiego artystę Heinricha F. Fiigera 
(1751—1818). Pierwszy ukazuje pełnego elegancji i 
uroku młodego gentlemana, swobodnym ruchem 
wciągającego rękawiczkę, drugi zaś jest oficjalnym, 
akademickim wizerunkiem dojrzałego mężczyzny 
ubranego w uroczysty ornat Orderu Złotego Runa. 
Do zbiorów trafił również słynny, powtarzany w 
dziesiątkach kopii portret księcia Józefa Poniatow
skiego, kupiony przez Kazimierza Rzewuskiego od 
siostry księcia, Marii Teresy Tyszkiewieżowej. Nie
zwykła popularność tego obrazu jest związana z kul
tem osoby księcia jako bohatera narodowego. Bada
cze nie są zgodni, czy autorem tego portretu był 
Marcello Bacciarelli, czy Józef Grassi.
Portret Marii Antoniny jest jednym z wielu powtó
rzeń obrazu powstałego w niezwykle dramatycznych 
okolicznościach. W 1793 r. polski malarz osiadły w 
Paryżu, Aleksander Kucharski (1741 —1819), od
wiedził uwięzioną w Conciergerie królową i namalo
wał portret ukazujący ją we wdowim stroju na tle 

więziennego muru. Zachował się protokół zeznań 
Marii Antoniny przed Trybunałem Rewolucyjnym, 
w którym wspomina ona o tym fakcie. Był to wizeru
nek sporządzony na krótko przed śmiercią królowej 
na szafocie, zyskał więc wielką popularność wśród 
arystokracji i dlatego właśnie był wielokrotnie powta
rzany przez samego Kucharskiego i licznych kopi
stów.

Zbiór rodziny Lanckorońskich jest najcenniejszym 
darem w dziejach polskiego muzealnictwa. Oprócz 
wielkiej wartości artystycznej ma ogromną wartość 
historyczną, szczególnie w wypadku obrazów złożo
nych w Zamku Warszawskim — wróciło bowiem do 
Polski 18 obrazów z rozproszonej galerii ostatniego 
polskiego monarchy. Należy przy tym podkreślić, że 
są to jedne z bardziej wartościowych dzieł królew
skiej kolekcji.

Hanna Małachowicz
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Albert Korczak-Komorowski (1888—1956) był 
mało znanym poetą w okresie międzywojen
nym i tuż po wojnie. Wiersz pt. Powrót króla 
napisał w 1951 r., jakby przewidując powrót 
szczątków Stanisława Augusta do kraju, i de
dykował go autorowi artykułu.

„ IF pędzącej z Wołczyna, widmowej karocy, 
którą zdobi herb »Ciołek« z królewską koroną, 
tajemniczy podróżny pod osłoną nocy — 
podąża przez Warszawę z popiołów wzniesioną. 
Wysiadł w parku Łazienek. W swej białej peruce 
obok starych posągów do pałacu zmierza, 
Vita brevis, ars longa... rozmyśla o sztuce, 
pachną kwiaty, bezgłośny jest lot nietoperza.
Po stawie bezszelestnie pływają łabędzie, 
wielki księżyc zajaśniał tarczą purpurową, 
czemu nikt go nie wita? Taka cisza wszędzie... 
Więc wraca do karety z pochyloną głową. 
Tylko satyr kamienny, powstrzymując łkanie, 
szepnął — drzwi otwierając: Najjaśniejszy Panie! ”

(fot. Krzysztof Jabłoński)

Refleksje 
z powrotu 

króla
STANISŁAW LEDÓCHOWSKI

Pamięci
Doc. Adama Heymowskiego (1926—1995j 
Kustosza Biblioteki Bernadotte’ów

T
o już trzeci taki pogrzeb w porozbioro- 
wych dziejach naszego kraju. Kiedy 
14 lutego tego roku szliśmy za urną 
ostatniego króla Polski Piastów i Ja
giellonów — Stanisława Augusta, uległem wrażeniu, 

że koło historii się cofa, przenosząc nas w matejkow- 
ską scenerię Sejmu Wielkiego i majowej Konstytucji. 
Oto wzdłuż szpaleru płonących pochodni, łączącego 
Zamek z Katedrą, podąża kondukt z prochami króla, 
spełniającego, zdawać by się mogło, ostatni już akt 
swojej posługi, bowiem całe panowanie tego monar
chy wypełniły jego zabiegi wokół zabezpieczenia za
grożonego przez sąsiadów państwa, rozsadzanego 
egoizmem i samowolą szlachty. Ta monarchia — z 
pozoru, a w istocie republika szlachecka gwarantowa
ła przywileje „złotej wolności” jedynie wybranej 
warstwie obywateli, odrzucającej wszelkie próby 
wzmocnienia władzy królewskiej, przywrócenia 
dziedziczności tronu, wszechstronnej reformy kraju. 
W tej scenerii — dawnej i dzisiejszej — jawi się Sta
nisław August jako tragiczny bohater starożytnego 
dramatu, wypowiadający słowa przestrogi, powtarza
jący złowróżbne memento. Wychodzących z Zamku 
uczestników pogrzebu ogarnęły tony rozkołysanych 
dzwonów:

„ Idą posępni 
a grają im dzwony 
ze wszystkich kościołów 
a grają im dzwony żałobne 
A grają im dzwony 
ze wszystkich kościołów 
ogromne, tętniące 
wróżebne. ”

Te słowa Wyspiańskiego z rapsodu Kazimierz 
Wielki każą nam wrócić do tamtego pogrze
bu, który przy akompaniamencie dzwonu Zygmunta 

wstrząsnął sumieniami Polaków, przygotowując ich 
na przyjęcie zbliżającej się niepodległości. Był rok 
1869. Prace konserwatorskie prowadzone w Kated
rze Wawelskiej przy grobowcu Kazimierza Wielkie
go dobiegały końca, toteż pozostało już tylko umieś
cić odrestaurowane płaskorzeźby na dawnych miejs
cach. Chcąc się upewnić, czy ceglana konstrukcja 
utrzyma ciężar marmurowych bloków, Fabian 
Hochstim — mistrz kamieniarski, uderzył młotkiem 
w bok grobowej tumby. Za pierwszym uderzeniem 
powstał otwór, a oczom obecnych ukazały się zetlałe 
szczątki w połyskującej złotem koronie. Przy królu, 
oprócz miedzianej, złoconej korony, znaleziono 
srebrne berło i jabłko, miedziane, pozłacane ostrogi 
oraz złoty pierścień z ametystem. Moment ten zdążył 
jeszcze uwiecznić Jan Matejko.
Ósmego lipca tego roku odbył się uroczysty pogrzeb 
wielkiego króla. Okoliczność ta przeobraziła się w 
żywiołową manifestację uczuć patriotycznych nie 
tylko mieszkańców Krakowa, lecz całej Polski — 
wszystkich trzech zaborów. A właśnie mijało pięć lat 
od powieszenia na stokach Cytadeli Romualda Trau-
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1. Nagrobek króla Kazimierza Wielkiego (zm. 1370) 
w archikatedrze na Wawelu,
fundacji króla Ludwika I po 1370 r.
2. Nagrobek króla Kazimierza Jagiellończyka (zm. 1492) 
w archikatedrze na Wawelu,
fundacji królowej Elżbiety po 1492 r.;
dzieło Wita Stwosza
i Joriga Huebera (baldachim)

gutta. Ostatnim, wziętym po latach akordem tego 
pogrzebu stał się rapsod Wyspiańskiego i jego 
wstrząsający, monumentalny karton do witraża z 
pośmiertną postacią króla.

Ponad wiek wypadło czekać na podobne do
znania — 18 października 1973 r. ponownie 
uderzyło serce dzwonu Zygmunta, tym razem nad 

trumnami Kazimierza Jagiellończyka i jego żony 
Elżbiety z Habsburgów. W prezbiterium Katedry 
Wawelskiej dwie ołowiane trumny: CASIMIRUS 
REX — ELISABETH REGINA. Przed nimi roz
łożony iluminowany kodeks z XV w., fundacji tych 
dwojga. Przy ołtarzu kardynał Karol Wojtyła, arcy
biskup, metropolita krakowski, już wkrótce papież; z 
boku — na barokowym tronie arcybiskupów krakow
skich z 1642 r. (fundacji Piotra Gembickiego, kancle
rza koronnego) — kardynał Stefan Wyszyński, arcybi
skup gnieźnieńsko-warszawski, prymas Polski. A 
głos Zygmunta ich wszystkich jednoczył, zwoływał, 
spowijał tę ziemię i do sarkofagów przygarniał. O 
Polsko — jakże potrafisz być wielka!

A teraz ten ostatni pochówek — w Katedrze 
Warszawskiej. Niepozorny i skromny w po

równaniu z tamtymi. Czy nie starczyło odwa
gi? Może zawartość okazałych trumien i tej nie
wielkiej urny przesądziła o różnicach w celebrze? A 
może osąd historyków i potomnych to sprawił? Ktoś 
przesądny powie, że to tragiczne fatum zaciążyło nad 
losem ostatniego monarchy.
Może więc i z ulgą podjął Stanisław August decyzję 
abdykacji, wyrzekając się 25 listopada 1795 r. 
„wszelkich praw do Korony Polskiej, do Wielkiego 
Księstwa Litewskiego oraz innych należących do nich 
krajów”. Rozbiorów nie podpisywał, bowiem uczynił 
to sejm przeciwny królewskiej „tyranii” i zafascyno
wany „demokracją” szlachecką. Król zmarł w Pe
tersburgu 12 lutego 1798 r. Olśniewający przepy
chem pogrzeb sprawił mu cesarz Paweł I. Trumnę 
złożono w katolickim kościele Św. Katarzyny, a 
przed monumentalnym castrum doloris celebrował 
mszę nuncjusz apostolski. Trumnę króla przykryła 
kamienna płyta z napisem: „Stanislaus Augustus Rex 
Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae... ” Tekst kończył 
się jednak uwiecznieniem imienia fundatora: „Paulus 
I Autocrator et Imperator totius Russiae... ”
Minęło 140 lat i oto 9 lipca 1938 r. na stację grani
czną Stołpce w województwie nowogródzkim wje
chał od strony Związku Radzieckiego zwykły pociąg 
towarowy. W jednym z wagonów znajdowała się opa
trzona pieczęciami Konsulatu RP w Leningradzie 
drewniana skrzynia. Zawierała trumnę ze zwłokami 
króla Stanisława Augusta. Nie o takim powrocie
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marzył w Pałacu Marmurowym współtwórca Sejmu 
Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, architekt Ła
zienek....
Powrót króla zaskoczył wszystkich, także opinię pub
liczną. Wokół ponownego pogrzebu monarchy roz
pętała się prawdziwa burza. Ponownie, jak w 1869 r., 
żył nią cały kraj. Wskazywano na Wawel lub w osta
teczności Warszawę. Przeważyło zdanie malkonten
tów, zwolenników potępienia Stanisława Augusta — 
trumnę złożono w podziemiach kościoła parafialnego 
Św. Trójcy w Wołczynie, w tej samej świątyni, w 
której 16 lutego 1732 r. otrzymał przyszły król 
chrzest z rąk biskupa Andrzeja Załuskiego. Walec 
wojny, który przetoczył się przez Europę, nie ominął 
także Wołczyna. Konstrukcja dachu kościoła uległa 
załamaniu, sklepienie runęło do wnętrza. Przez puste 
oczodoły okien stojących jeszcze ścian przezierał błę
kit nieba, a promienie słońca padały na wejście do 
krypty, w której wciąż stała królewska trumna.

Pierwszy o Stanisławie Auguście przypomniał 
Stanisław Cat-Mackiewicz w wydanej w 1956 
r. monografii króla. Znakomicie i mądrze napisana 

książka poruszyła lawinę, która doprowadziła, nieste
ty po niewczasie, do nieoczekiwanego finału. Raz 
rzucona myśl sprowadzenia zwłok Stanisława Augusta 
do kraju dojrzewała powoli, oczekując „przychylnej” 
atmosfery. Przez niemal 40 lat sprawa ta była roz
trząsana w dziesiątkach artykułów i polemikach, 
świadcząc o kompletnej bezradności uczestników 
dyskusji. Ostatecznie, po niebywałych perype-

3. Nagrobek króla Stanisława Augusta (zm. 1798) 
w archikatedrze Św. Jana w Warszawie, 

wykonany w 1995 r. według projektu inż. arch. Roberta Kunkela

Zagadkowe epitafium
W połowie 1991 r. w kościele parafialnym Św. Wa

wrzyńca w Sieciechowie przystąpiono do wymiany 
posadzki i nieoczekiwanie znaleziono kamienną płytę zwró
coną licem w dół, która znajdowała się pod posadzką w 
prawej nawie, przy bocznych drzwiach wejściowych do 
kościoła. Niestety, obiekt ten w trakcie wydobywania uległ 
znacznemu uszkodzeniu. Po odczyszczeniu okazało się, że 
jest to renesansowa płyta nagrobna, a więc cenny zabytek, 
jakich niewiele z tej epoki zachowało się do naszych cza
sów na terenie województwa radomskiego.
Płyta ma kształt prostokąta podzielonego na trzy równoleg
łe, horyzontalne względem siebie części, zamknięte górą

półkolistym zwieńczeniem. Pole zwieńczenia zostało na osi 
podzielone na dwie części, w których umieszczono dwa re
liefowe kartusze z herbami: Korczak i Półkozic. Najważniej
sza jest część środkowa. Ten fragment na całej długości 
płyty zajmuje wypukłorzeźba wyobrażająca leżącą postać 
nie znanej z imienia i nazwiska dziewczynki. Postać ta spo
czywa na lewym boku i jest wsparta na łokciu lewej ręki o 
krawędź płyty, dzięki czemu spijawia wrażenie jakby lekko 
wznosiła się ku górze, odchylając również w tym kierunku 
tors. Poniżej leżącej postaci znajduje się prostokątna, 
gładka płaszczyzna z rytą w kamieniu inskrypcją o charak
terze poetyckim: „NAGROBEK 160717IUL H 10/UCIESZ- 
NA CNYCH RODZICÓW CORKO BARZO MIŁA/ROSK- 
WITLY DOROCZNY WIEK SMIERCIAS ODMIENIŁA/ 
SZUKACBY CIE POZNO IUZ BO CIAŁO TU W GROBIE/ 
ŁACNO WIERZYC A DUCH TEZ OBRAŁ NIEBO SO- 
BIE/PRUCHNIEC MUSISZ CNE DZIECIE IAK LELIEY 
KWIATEK/ CALE WZIĘTA DUSZA TWA WPOCZET NIE- 
WINNIATEK/KROTKIC BYŁ CZAS O PANNO WIEKU Y 
ROSKOSZY/ALEC DAL BOG WIECNIE ZYC NIEPRZE
BYTE CZASY".
Biorąc pod uwagę niemałą wartość artystyczną i history
czną przedstawionego epitafium, warto zastanowić się nad 
kilkoma pytaniami, a mianowicie: komu jest ono poświęco
ne, kto był fundatorem płyty, kto wykonał płaskorzeźbę, a 
kto był autorem tekstu oraz kiedy i dlaczego płyta została 
umieszczona w tak mało godnym miejscu pod kościelną 
posadzką?
W latach 1994 i 1995 prace konserwatorskie przy płycie 
przeprowadził artysta rzeźbiarz Marek Szczepanik pod 
nadzorem konserwatora Wojciecha Wdowskiego. W przy
szłości płyta zostanie prawdopodobnie wmurowana w jed
ną z wewnętrznych ścian sieciechowskiego kościoła.
(fot. Ewelina Pierzyńska-Jelska) Andrzej Jelski
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4. Portret króla 
Stanisława Augusta 
z klepsydrą z 1793 r. 
malowany 
przez Marcello 
Bacciarellego (1731-1818)

(zdjęcia: 3 — Maciej 
Bronarski,
4 — Teresa Żółtowska- 
-Huszcza)

tiach i zaangażowaniu najwyższych sfer — politycz
nych, intelektualnych, artystycznych i kościelnych 
— 12 grudnia 1988 r. wyruszyła do Wołczyna oficjal
na delegacja polska pod kierunkiem prof. dr. Ale
ksandra Gieysztora, pierwszego po wojnie dyrektora 
Zamku Królewskiego w Warszawie. W skład delega
cji wchodził m.in. doc. Marek Kwiatkowski, kurator 
Łazienek, i red. Aleksandra Zgorzelska, autorka zna
komitej książki-reportażu o pośmiertnych losach 
Stanisława Augusta. Kiedy przybyto na miejsce, 
trumny króla już nie było...
O wiele więcej uzyskała delegacja polska w Mińsku. 
Muzeum Białoruskie przekazało bowiem kilka drob
nych przedmiotów wyjętych z krypty grobowej w 
1987 r. Był to fragment królewskiego płaszcza z wy
haftowanym orłem, strzęp wstęgi Orderu Orła Białe
go, obcas, klamerka, jakieś rzemyki... Niewiele, ale i 

te ułomki mają doniosłe znaczenie, skoro są reliktami 
majestatu Rzeczypospolitej. 14 grudnia 1988 r., po 
190 latach, król Stanisław August — już chyba jako 
symbol — ostatecznie powrócił do kraju.
Kim był Stanisław August, przed koronacją Stanis
ław Antoni Poniatowski? Niewątpliwie najbardziej 
nieszczęśliwym pomazańcem na tronie polskim, ale 
też z pewnością najbardziej wykształconym i świat
łym. Nie mogąc zapobiec biegowi tragicznych wyda
rzeń, stworzył dla swojego narodu program cywiliza
cyjny, zbudował fundamenty i zręby kultury pol
skiej. W liście pisanym z Grodna do umiłowanego 
Bacciarellego, zapewniał: „Ale najbardziej ufam temu 
żniwu, które choć po mojej śmierci, inszy zbierać będzie 
z mojego zasiewu...” Nadzieje króla spełniły się i 
spełniają na naszych oczach.

Stanisław Ledóchowski
15



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Początkii ostatnie lata (2)

Cmentarz Orląt

Prace porządkowe na 
Cmentarzu Orląt wy
konywane były od 
1989 r. społecznie przez pra

cowników bazy „Energopolu”, 
z czasem też na zlecenie Dy
rekcji Naczelnej. Kierował 
nimi dyr. Józef Bobrowski — 
spiritus rnovens wszelkich po
czynań. Już na samym począt
ku udało się dyr. J. Bobrow
skiemu i piszącemu te słowa 
ustalić wizję programową tych 
prac i konsekwentnie ją reali
zować. Prace przebiegały jed
nak w różnych okresach z róż
nym natężeniem, gdyż uzale
żnione były nie od pełnych za
pału społeczników (tych nigdy 
nie brakowało!), ale — co 
trzeba powiedzieć otwarcie — 
od zmieniającego się stanowi
ska władz miejskich Lwowa: 
półoficjalnego, gdy zezwalano 
lub poprawniej — patrzono na 
nie przez palce, i oficjalnego, 
gdy prac zakazywano. 
Wspominając o trudnościach, 
ale też o życzliwości i osiągnię
ciach, trzeba pamiętać, że mi
nione lata — to trudny i 
skomplikowany okres prze
obrażeń politycznych, społe
cznych, gospodarczych i kad
rowych na drodze — niełat
wej i niewątpliwie trudniej
szej niż nasza — do samo
dzielności i suwerenności Uk
rainy, a przede wszystkim — 
to czas jeszcze istotniejszych i 
trudniejszych zmian zacho
dzących w mentalności i psy
chice społeczeństwa.

Walk i Męczeństwa, stołe
cznego oddziału Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Towa
rzystwa Śpiewaczego „Harfa”. 
Komisja zleciła warszawskiej 
Fundacji Ochrony Zabytków 
opracowanie wstępnego pro
jektu odbudowy cmentarza 
oraz powierzyła Radzie 
Ochrony Pamięci ogólną 
koordynację działań zmierza
jących do rozpoczęcia prac.

Na kolejnym spotkaniu komi
sji w kwietniu 1991 r. zaakcep
towany został przedstawiony 
przez Fundację Ochrony Za
bytków „Projekt rekonstrukcji 
Cmentarza Orląt” (autorzy: 
Jacek Cydzik, Jarosław 
Skrzypczyk, Ryszard Brykow- 
ski). W projekcie przyjęto, że 
cmentarz jako pomnik polskiej 
historii i kultury winien być 
odbudowany według stanu 
istniejącego w 1939 r. Po
twierdzono zatem słuszność 
założenia, że cmentarz ma

1.2. Część cmentarza 
odsłonięta przez 

„Energopol” 
w 1989 r. (1) i 1991 r. (2); 

w głębi Łuk Chwały 
i pylony

Tymczasem w kraju w lip- 
cu 1990 r. doprowadzo
no do zwołania narady pod pa
tronatem Ministerstwa Kultu

ry i Sztuki w sprawie koordy
nacji działań związanych z od
budową Cmentarza Orląt, 
prowadzenia rozmów ze stro
ną ukraińską oraz gromadze
nia odpowiednich funduszy. 
W skład powołanej wówczas 
komisji weszli przedstawiciele 
MSZ, MON, MKiS, a także 
Naczelnej Dyrekcji „Energo
polu”, Fundacji Kultury Pol
skiej, Rady Ochrony Pamięci 

3.4. Grób Nieznanego 
Żołnierza 

w sierpniu 1989 r. (3) 
i 11 listopada 1989 r. (4); 

na ten właśnie dzień 
zrekonstruował go 

„Energopol”
5. W ten sposób 

polskie rodziny 
upamiętniają 

miejsca pochówków 
swoich bliskich

16



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Przecięty szlak
Wybudowany w latach 1824—1836, zaprojektowany i 

nadzorowany przez gen. hr. Prądzyńskiego Kanał 
Augustowski liczył około 102 km i łączył rzekę Biebrzę z 
portem w Windawie u ujścia Niemna, będącego wówczas 
rzeką graniczną. Miał on 18 śluz i umożliwiał transport to
warowych barek o wyporności do 100 BRT. W latach 
1919—1938 na skutek blokady jego ujścia przez Litwę nie 
był używany, a po drugiej wojnie światowej jego rola je
szcze bardziej się zmniejszyła na skutek podziału tej drogi 
wodnej między ZSRR i PRL — po stronie polskiej pozosta
wiono 14, a po sowieckiej 4 śluzy.
Śluzy i jazy stanowią wspaniały pomnik sztuki inżynierskiej 
wzbudzający podziw dla rozwiązań po dzień dzisiejszy. Ca
ły obiekt jest niezwykle malowniczy. Po stronie polskiej jest 
w pełni żeglowny, pełniąc głównie funkcje turystyczne, po 
stronie białoruskiej natomiast przedstawia obraz totalnego 
zniszczenia. Rok temu w czasie polsko-białoruskich roz
mów rządowych przyjęto wspólną deklarację o przywróce
niu żeglowności na całym odcinku. Po tamtej stronie nie 
widać jednak żadnych oznak działania i wiadomo już, że 
deklarowany termin — rok 1996 — nie będzie dotrzymany.

Zdzisław J. Winnicki

Zniszczona śluza
w Niemnowie, 
w pobliżu ujścia 
do Niemna
(M. Z. Makarewicz)

17



SPOTKANIA HA WSCHODZIE

8. Częściowo zachowany 
nagrobek braci 

Ślepowron Kamieńskich 
rzeźbiony 

przez Witolda Rawskiego
9. Widok na cmentarz 

od strony Pohulanki 
w 1994 r.; 

wystarczy porównać 
z il. 4 poprzedniego 

odcinka 
(nr 6, 1995)

(zdjęcia:
1-5 — Ryszard Brykowski,

6-9 — Jarosław Skrzypczyk) 

charakter zabytkowy, co 
przyświecało pracom po
rządkowym prowadzonym 
przez „Energopol”. W li
stopadzie 1990 r. także władze 
miejskie Lwowa uznały Polski 
Cmentarz Wojskowy — będą
cy integralną częścią cmenta
rza na Łyczakowie — za re
zerwat zabytkowy. Jedynym 
odstępstwem w polskim pro
jekcie była rezygnacja z od
twarzania indywidualnych mo
gił ziemnych z drewnianymi 
krzyżami z uwagi na trudności 
w przywracaniu tej formy oraz 
jej konserwacji. Na miejscu 
krzyży drewnianych zaczął 
powstawać rząd białych krzy
ży z cementu, jak na innych 
polskich cmentarzach z dru
giej wojny światowej, np. na 
Monte Cassino.
Projekt został złożony na ręce 
jednego z ówczesnych lwow
skich wicewojewodów 16 
września 1991 r., a w dniu na

stępnym otrzymał go wicepre
zydent miasta. Oczekiwanie na 
odpowiedź trwało bardzo dłu
go, bo aż 38 miesięcy, do 16 
grudnia 1994 r. Oczywiście nie 
oznacza to, że przez cały ten 
okres panowało w tej sprawie 
milczenie. Nie, rozmowy od 
czasu do czasu były podejmo
wane, niekiedy pod naciskiem 
strony polskiej — Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Mę
czeństwa, Konsulatu RP we 
Lwowie (dziś już Generalnego 
Konsulatu) oraz Ambasady 
RP w Kijowie, niekiedy z ini
cjatywy strony ukraińskiej. 
Zresztą nie tylko prowadzono 
rozmowy, *bo w tym czasie 
zlikwidowano warsztat zloka
lizowany w katakumbach i 
rozebrano piętrową nadbudo
wę nad nimi. Co zatem było 
przyczyną, że rozmowy roz
ciągały się tak bardzo w czasie, 
że były nie znane szerszym 
kręgom obu społeczeństw i co 
wydarzyło się 16 grudnia 1994 
r. we Lwowie, że datę tę mo
żna przyjąć za przełom w do
tychczasowym impasie?

Na wstępie trzeba powie
dzieć, że poprzednie roz
mowy, a także ostatnia, by
ły trudne i twarde, że każ
da ze stron pozostawała 
przy swoim stanowisku. 
Zanim jednak nastąpi przed
stawienie istoty „przełomu”, 
trzeba przypomnieć fakt mają
cy kardynalne znaczenie dla 
omawianej problematyki. W 

dniu 1 grudnia 1991 r. powsta
ła suwerenna i niezależna Uk
raina, przejmująca wprawdzie 
wiele zobowiązań swej socjali
stycznej poprzedniczki, ale 
przecież starająca się objąć 
możliwie wszystkie dotyczące 
jej sprawy spojrzeniem no
wym, własnym i niezależnym. 
Powiedzmy sobie szczerze (i 
bez obrazy), że nie było to w 
ówczesnych warunkach dla 
strony ukraińskiej proste i łat
we (wiemy to po własnych do
świadczeniach) oraz że sprawa 
Cmentarza Orląt nie była (i 
chyba nie mogła być) sprawą 
pierwszoplanową dla rozpo
czynającego swój nowy byt 
państwa ukraińskiego.

Do Lwowa na dzień 16 
grudnia 1994 r. strona 
ukraińska zaprosiła delegację 

polską w celu przedstawienia i 
przedyskutowania projektu 
odbudowy cmentarza, opra
cowanego w Instytucie Projek- 
towo-Konserwatorskim we 
Lwowie. Projekt ukraiński, 
podobnie jak wstępny projekt 
polski, oparty jest na słusznym 
założeniu, że polski cmen
tarz wojskowy we Lwowie 
powinien być traktowany 
jako zabytek historii, ur
banistyki i architektury, i 
w związku z tym odbudo
wywany zgodnie z między
narodowymi konwencjami 
dotyczącymi ochrony i 
konserwacji zabytków. Rów

nocześnie projekt ukraiński 
wynikał z opracowanego i 
wcześniej zatwierdzonego ogól
nego projektu zagospodaro
wania przestrzennego tej częś
ci miasta, musiał się więc li
czyć z jego realiami. Przewidu
je zatem utrzymanie drogi 
przechodzącej przez teren 
cmentarza i dzielącej go na 
dwie części. Droga ta ma być 
w przyszłości zamieniona na 
dwupasmową autostradę o 
szerokości do 120 m. Z tych 
więc względów drugi postulat 
w ukraińskim projekcie prze
widuje przeprowadzenie eks
humacji pochówków w części 
oddzielonej drogą. Trzeci po
stulat (wynikający już raczej z 
pobudek ideowych) — to za
niechanie odbudowy kolu
mnady, ale zachowanie Łuku 
Chwały, bocznych pylonów 
oraz tych ułomków kolumna
dy, które są rozrzucone na 
cmentarzu i w jego otoczeniu.

Te trzy zaproponowane za
sadnicze zmiany dotyczące 
zmniejszenia obszaru cmenta
rza i jego architektonicznej 
oprawy nie były zaskoczeniem 
dla strony polskiej, która w 
czasie poprzednich rozmów 
stale je negowała. Tym razem 
jednak miały one formę postu
latów, a nie warunków, od któ
rych niegdyś uzależniano zgodę 
na rozpoczęcie prac rekons
trukcyjnych, lecz przeciwnie 
— dopuszczano w przyszłości 
możliwość dalszych rozmów i 
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dyskusji na te tematy. Toteż 
rozmowa w sprawie rozpoczę
cia prac związanych z odbu
dową, ich terminu oraz etapów 
wieloletniej odbudowy poto
czyła się już wartko i ze wza
jemnym zrozumieniem. Dele
gacja polska przyjęła koncep
cję, że od strony Pohulanki nie 
będzie otwartej bramy na 
cmentarz, a strona ukraińska 
zobowiązała się, że nie zosta
nie on w przyszłości zasłonięty 
żadną zabudową. W dalszej 
dyskusji strona ukraińska za
proponowała, aby już w pier
wszym etapie odbudowy pow
róciły na cmentarz rzeźby 
lwów i żeby etap ten objął 
również odbudowę schodów.
W protokole, który zawiera 
zgodę władz miasta Lwowa na 
rozpoczęcie prac wiosną 1995 
r. odnotowano zarazem trzy 
omówione wyżej postulaty 
strony ukraińskiej (dotyczące 
drogi, ekshumacji i kolumna
dy) oraz odmowę przyjęcia ich 
przez polską delegację.

Kolejne spotkanie po
święcone dalszej wy
mianie poglądów oraz prezen
tacji polskiego projektu, a 

szczególnie zadaniom pierw
szego etapu odbudowy cmen
tarza odbyło się 7 marca br. w 
Warszawie. Strona polska (prof. 
R. Brykowski, arch. arch. 
J. Skrzypczyk i M. Witwicki) 
zapoznała delegację ukraińską 
z projektem pierwszego etapu 
prac, który — ze względu na 
finanse — rozłożony będzie na 
3-4 lata. W tym czasie plano
wana jest odbudowa zespołu 
katakumb (być może jeszcze 
bez wystroju rzeźbiarskiego), 
odtworzenie kwater na stokach 
cmentarza, uporządkowanie 
jego fragmentu wokół kaplicy, 
a także ewentualna odbudowa 
i budowa nie istniejących 
bram. Rozpoczęcie prac po
przedzone zostanie zatwier
dzeniem przez władze miasta 
Lwowa projektu pierwszego 
etapu, który strona polska zo
bowiązała się złożyć jak naj
szybciej. Jednocześnie strona 
ukraińska zapewniła, że wła
dze miasta zaraz po zatwier
dzeniu projektu wyznaczą in
stytucję upoważnioną do sta
łych kontaktów w sprawach 
organizacyjno-technicznych. 
Należy zatem żywić na

dzieję, że rozpoczęte w tym 
roku prace doprowadzą w 
następnych latach do peł
nej odbudowy cmentarza, 
zgodnej z międzynarodo
wymi zasadami odnośnie 
do budowli zabytkowych.
Nie ma w tym sprawozdaniu 
miejsca na opis wrażeń Pola
ków przyjeżdżających po wielu 
latach do lwowskiej nekropolii 
ze wszystkich zakątków świa
ta, nie ma miejsca na opis ich 
łez, bólu, ale i radości, na opis 
ich i naszej zadumy. Można 
sobie jedynie wyobrazić lub — 
jeśli ktoś widział — przywołać 
w pamięci obraz pełgających 
ogni świec i zniczy w listo
padowe świąteczne i zaduszne 
wieczory na grobach częścio
wo już odbudowanej Lwow
skiej Nekropolii Polaków. Na
sze zaś wspomnienia, doznania 
i przeżycia mają tę wartość, że 
są częścią wielkiej i wspólnej 
narodowej pamięci.

Ryszard Brykowski

Podczas rozmów 16 grudnia 1994 
r. stronę ukraińską reprezentowa
li: Wołodymyr Szwec, przewodni
czący Urzędu Ochrony Środowi
ska Historycznego we Lwowie, 
Iwan Mohytycz, dyrektor Instytu
tu Konserwatorsko-Projektowego, 
Hryhoryj Łupij, dyrektor Mu
zeum Historyczno-Kulturalnego 
,;Cmentarz Łyczakowski”, Taras 
Żołubak, naczelnik Wydziału 
Komitetu Stosunków Międzyna
rodowych Komitetu Wykonaw
czego Rady Obwodowej we 
Lwowie, Wołodymyr Skołozdra, 
Główny Plastyk Miasta Lwowa, 
Jurij Popowycz, autor projektu; w 
skład delegacji polskiej wchodzili: 
Andrzej Przewoźnik, sekretarz 
generalny Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, Marek Kra
jewski, p.o. Konsula Generalnego 
RP we Lwowie, Ryszard Brykow
ski, członek Rady Ochrony Pa
mięci Walk i Męczeństwa, pełno
mocnik MKiS do odbudowy 
Cmentarza Orląt we Lwowie, 
Piotr Konowrocki, wicekonsul 
Konsulatu Generalnego RP we 
Lwowie. W rozmowach 7 marca 
br. ze strony ukraińskiej uczestni
czyli: I. Mohytycz, H. Łupij i W. 
Szwec oraz Teodozji Starak, radca 
— minister pełnomocny ambasa
dy Ukrainy w Warszawie i Bogdan 
Stelmach, zastępca przewodniczą
cego lwowskiego Komitetu Wy
konawczego. Polskę w tych roz
mowach reprezentowali: A. Prze
woźnik, R. Brykowski i P. Ko
nowrocki oraz architekci: Jarosław 
Skrzypczyk (główny projektant 
odbudowy cmentarza), Michał 
Witwicki i Artur Zbiegieni.

Świadectwo 
bramy
Brama Targowa na 

Starym Mieście w 
Elblągu jest reliktem 
średniowiecznych fortyfikacji 

miejskich. Cudem wyszła cało 
z powszechnej akcji likwidacji 
miejskich umocnień obron
nych, którą zarządziła władza 
pruska po pierwszym rozbio
rze Polski, w ostatniej ćwierci 
XVIII w. Pozostała jedynym 
świadkiem czasu minionych 
wojen i bohaterskich aktów 
obrony miasta. Uchroniła się 
także, jako jedno z nielicznych 
tak cennych gotyckich dzieł 
architektury militarnej, z wo
jennej pożogi w 1945 r.
Mury miejskie w dawnych 
czasach stanowiły symbol 
zamożności miasta, świadczyły 
zarazem o jego suwerenności i 
niezawisłości prawnej. Wzno
szenie umocnień obronnych 
było inwestycją kosztowną, nie 
wszystkie miasta mogły sobie 
na nie pozwolić. Mieszkańcy 
Elbląga dopiero po około czter
dziestu latach od chwili nada
nia praw miejskich zaczęli je 
budować. Nastąpiło to po 
1288 r., po wielkim pożarze 
miasta.
Ze względu na to, że całe 
miasto otaczał mur, głów
ny puls życia miejskiego 
koncentrował się przy 
bramach. Przez bramy 
wchodzili i wychodzili ludzie, 
sprowadzano do miasta i wy
wożono z niego wszelkiego ro
dzaju towary, tutaj następowa
ła wymiana informacji i myśli, 
w tym miejscu nawiązywano 
znajomości i kontakty. Usy
tuowanie Bramy Targowej 
wpływało na to, że szczególnie 
przy niej panował wielki ruch i 
gwar. Zbudowana ona bowiem 
została na osi głównej arterii 
miejskiej nazywanej Starym 
Rynkiem, zamykając ją od 
strony północnej. Stary Rynek 
był głównym traktem komu
nikacyjnym i handlowym, po
dzielonym na poszczególne 
sektory, którym nadawano 
miano w zależności od rodzaju 
dokonywanych transakcji. I 

tak przy Bramie Targowej 
usytuowany był Targ Koński, 
dalej na południe — Targ 
Węglowy, Targ Sienny, Targ 
Zbożowy itd. W pobliżu Bra
my Targowej, nieco w kierun
ku zachodnim został usytuo
wany kościół dominikański 
Najświętszej Marii Panny 
wraz z zabudowaniami klasz
tornymi. Lokalizacja tego ze
społu tuż przy murach miej
skich nie była przypadkowa, 
lecz charakterystyczna dla 
klasztorów żebraczych. Obec
nie w zabudowaniach podo- 
minikańskich ma swoją siedzi
bę Galeria EL.
Bramę Targową zbudowano w 
1319 r. w formie czworobo
cznej wieży o wysokości 13 m, 
z przejazdem w przyziemiu 
zamkniętym łukiem ostrym. 
W 1420 r. podniesiono jej mu- 
ry do wysokości 26 m, wó
wczas to w elewacji północnej i 
południowej powstały cztero
kondygnacyjne blendy. We 
wnęce od strony północnej 
znajdowała się brona opu
szczana na noc i w czasie za
grożenia miasta. W tym też 
czasie powstało przedbramie i 
brama zewnętrzna, zwana 
Bramą Trzech Wykuszy. 
Przedbramie przetrwało do 
1775 r., a jego fundamenty 
odkryto w 1937 r. Boki prze
jazdu od strony północnej 
umocniono granitowymi od
bojami, na których wykuto 
odciski łopaty. Jest to pamiąt
ka związana z uratowaniem 
miasta przed napadem Krzy
żaków 8 marca 1521 r., wyko
nana na polecenie króla pol
skiego Zygmunta Augusta. Ze 
znakiem łopaty wiąże się le
genda, mówiąca o tym, jak 
dzięki odwadze i przytomności 
umysłu pewnego elbląskiego 
młynarczyka miasto obroniło 
się przed kolejną próbą przeję
cia przez Zakon. Młynarczyk 
w ostatniej chwili przeciął ło
patą sznury podtrzymujące 
bronę, ta natychmiast opadła i 
zatrzymała napastników. Bo
haterska postawa w walce z
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1.2. Brama 
Targowa 

na 
przedwojennych 

pocztówkach
3. Obecny 

widok 
Bramy Targowej 

(fot. 3 — 
Henryk Myśliński)

Zakonem zjednała mieszkań
com Elbląga przychylność kró
la polskiego Zygmunta Augu
sta. Przyznał on miastu wiele 
przywilejów, m.in. prawo 
składowania wszelkich towa
rów sprowadzanych z Polski i 
Prus Królewskich. Przez dłu
gie lata odcisk łopaty trakto
wany był jako godło miasta do 
czasu zaboru przez Prusy w 
1772 r.
W końcu XVIII w. bramę 
zwieńczono barokowym heł
mem ufundowanym przez 
mieszczan elbląskich. Hełm 
ten uległ zniszczeniu w 1945 r. 
W okresie przedwojennym w 
górnej części elewacji połud
niowej i północnej umieszczo
ne były sześcioboczne zegary. 
Ślady po nich widoczne są do 
dzisiaj (miejsca uzupełnione 
jaśniejszą cegłą). W górze

Jak z bajki

Tak wygląda od strony wschodniej pałac w Mosznej (zob. nasza 
okładka), leżący 35 km od Opola. Po pożarze pałacu późnobaro- 

kowego z XVIII w. w 1896 r. ówczesny właściciel, śląski przemysło
wiec hrabia Franz Hubert von Tiele-Winckler polecił nie znanemu do 
dzisiaj architektowi odbudować część obiektu, czerpiąc z form gotyc
kich i renesansowych. Był to modny wówczas eklektyzm polegający 
na łączeniu elementów pochodzących z różnych epok i kierunków ar
tystycznych. Z tej kompilacji powstała budowla przypominająca śred
niowieczne zamczysko — z basztami, wieżami (99 wież i wieżyczek!), 
krużgankami i wykuszami. W 1913 r. pałac został powiększony o 
część z apartamentami gościnnymi dobudowaną w stylu nawiązują
cym do niemieckiego renesansu, określanego od 1876 r. jako „styl 
Drugiej Rzeszy”. Pałac składa się więc z trzech części: późnobaroko- 
wej środkowej, eklektycznej wschodniej i zachodniej z cechami rene
sansu niemieckiego. Znajduje się w nim na 7 tysiącach m2 po
wierzchni ponad 360 pomieszczeń. Park krajobrazowy (250 ha) ota
czający pałac projektował w 1894 r. Teodor Chrząński; zachowały 
się m.in. wspaniałe, zgrupowane po kilka sztuk dęby szypułkowe. Od 
1972 r. w pałacu mieści się Wojewódzki Ośrodek Profilaktyczno-Sa- 
natoryjny, będący placówką psychoterapeutyczną wyspecjalizowaną 
w leczeniu różnego rodzaju nerwic. Oficynę z XIX w. i stajnie z przeło
mu stuleci zajmuje stadnina koni pełnej krwi angielskiej. (sfc)

Pałac w Mosznej od frontu
— z prawej strony część eklektyczna, 

z lewej póżnobarokowa

(fot. Marek Maruszak)
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Bramę Targową obiegała wo
koło galeria widokowa.

W 1945 r. Brama Targo
wa była wypalona od 

wewnątrz na całej wysokości, 
bez dachu, z licznymi pęk
nięciami. W grudniu 1948 r. 
Społeczne Przedsiębiorstwo 
Budowlane przystąpiło do rea
lizacji projektu zabezpieczają
cego obiekt, otaczając go rusz
towaniami. Następnie wyko
nano żelbetowy gzyms wień
czący, który miał na celu 
wzmocnienie korony murów. 
Mury zszyto od strony 
wschodniej i zachodniej ścią
gami żelbetowymi wkutymi w 
mur oraz zamurowano wnęki 
zegarowe od strony północnej 
i południowej, odtworzono na
tomiast zamurowane okienka 
oraz strzelnice na poszczegól
nych kondygnacjach. Obiekt 
przykryto nowym dachem 
siodłowym i pokryto dachów
ką ceramiczną.
Przez cały okres powojen
ny aż do dzisiaj Brama Tar
gowa nie miała i nie ma 
użytkownika, przez co sy
stematycznie niszczeje. Na
prawy wymaga już dach i ryn
ny, gdyż źle odprowadzana 
woda powoduje silne zawilgo
cenie murów, a co za tym idzie 
wnikanie w strukturę ścian ni
szczących związków chemi
cznych. W połowie lat sie
demdziesiątych były projekty 
zagospodarowania bramy przez 
PTTK, jednak nie zostały 
zrealizowane. Kilka lat temu 
przedsiębiorczy inwestorzy z 
budowanego „nowego Starego 
Miasta” w Elblągu wykorzy
stywali ją jako magazyn mate
riałów budowlanych. Obecnie 
obok Bramy Targowej wzno
szone są kamieniczki mające 
przywrócić atmosferę dawne
go Starego Miasta. A co z 
autentycznym obiektem za
bytkowym?
Brama Targowa powinna 
stać się wizualnym symbo
lem Elbląga, zaistnieć jako 
rozpoznawczy znak roz
sławiający miasto, zapra
szający gości i turystów. 
Jest świadectwem bogatej hi
storii miasta, a jednocześnie 
wyraża ideę uroczystego przy
jęcia i powitania.

Beata Rusinek

Dokument bitwy
- fort XI
Białą linię jego koszar 

widać niemal z każde
go wyżej położonego 
miejsca w Przemyślu, choć 

sam fort nie jest dominantą w 
krajobrazie i leży około 7 km 
na północ od centrum miasta. 
To obiekt niezbyt duży, lecz 
zawierający doświadczenia aż 
czterech wojen. Posiadał ele

cerzy przewyższał nawet now
sze forty pancerne. Obiekt ten 
— to fort XI „Duńkowiczki”, 
zlokalizowany w zewnętrznym 
obwodzie obronnym twierdzy 
przemyskiej.

Z chwilą ostatecznego zam
knięcia pierścienia rosyjskiego 
oblężenia 26 września 1914 r.

ataku. Zbudowano go bowiem 
w miejscu szczególnym — 
miał strzec głównego traktu 
wiodącego do Przemyśla od 
północy. Stanowił rygiel, któ
rego wyłamanie groziłoby za
jęciem miasta.
Austriaccy inżynierowie, przy
gotowując w połowie XIX w. 
koncepcję rozlokowania for-

1

2

1. Widok 
perspektywiczny 
fortu XI
(stan obecny): 
K — koszary 
szyjowe, 
W — górny wał 
artylerii, 
w — wał dolny, 
B — skrzydłowe 
baterie pancerne 
w ruinie, 
T — zniszczone 
tradytory, 
c — lokalizacja 
nie zachowanych 
kojców 
obrony fosy 
(oprać.
Maciej Boruta)
2. Widok
z wału artylerii 
na lewą baterię 
pancerną fortu

menty reprezentujące szczy
towe osiągnięcia techniczne 
sprzed pierwszej wojny świa
towej równocześnie z elemen
tami mocno wówczas przesta
rzałymi, pochodzącymi z dru
giej połowy ubiegłego stulecia. 
Jego oparty na pięcioboku 
plan należy do epoki fortów 
artyleryjskich, natomiast gru
bością stropów i jakością pan

dla fortu „Duńkowiczki” i in
nych dzieł obronnych twier
dzy rozpoczął się czas próby. 
W ciągu trzech październi
kowych dni 1914 r. załoga 
fortu pod dowództwem nad- 
porucznika Mikesa przeży
ła dramatyczne chwile. 
Sprawdziły się przewidywa
nia, że fort XI będzie jednym 
z głównych celów ostrzału i 

tów, doskonale zdawali sobie 
sprawę z kluczowej rangi tej 
pozycji. W czasie zazębiają
cym się z wojną krymską, w la
tach 1854—1857, wznieśli 
szaniec na górującym nad dro
gą pagórku (i drugi tuż przy 
trakcie). Późniejsze europej
skie wojny udowodniły światu 
miażdżącą siłę nowoczesnej ar
tylerii. Teoretycy fortyfikacji,
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starając się jej sprostać, założy
li ześrodkowanie na forcie 
dział, które rażąc z osłoniętych 
od przodu i boków stanowisk 
zdobędą przewagę ogniową 
nad artylerią oblężniczą. Pow
stawały zatem ogromne artyle
ryjskie forty jednowałowe, 
gdzie piechotę zepchnięto do 
roli drugoplanowej. Tymcza
sem kolejny konflikt, rozgrywa
jący się w latach 1877—1878 
na bałkańskim teatrze działań 
wojennych, wykazał, że to 
właśnie piechota z nowoczesną 
bronią ręczną skutecznie zdo
bywa dzieło obronne i jej nale
ży się przeciwstawić.

Stąd też fort powstały po
między 1883 i 1886 r. na 
miejscu szańca na wzgórzu 
przy wsi Duńkowiczki miał 
formułę dwuwałowego dzieła 
artyleryjskiego. Tu pozycje 
piechoty i ciężkiej artylerii 
zostały rozdzielone. Linię sta
nowisk piechoty wysunięto 
przed wał artylerii — wraz z 
kojcami w fosie niejako broni
ły one dostępu do dział. Zara
zem ów tylny wał artylerii gó
rował nad wałem piechoty; 
stąd w armii austro-węgier- 
skiej dla dzieła obronnego tego 
typu przyjęto określenie 
„Hochwallfort” — „fort wy- 
sokowałowy”.
Równocześnie jednak lata 
osiemdziesiąte — to kolejny 
przełom w rozwoju artylerii. 
Pojawia się pocisk minowy — 

„bomba-torpedo” — by bezli
tośnie rozprawić się z fortem 
artyleryjskim. Dowodem na to 
okazał się poligonowy ostrzał 
sąsiedniego, podobnego fortu 
X „Orzechowce”. Wnioski by
ły oczywiste: fort artyleryjski, 
jako duże, ześrodkowane dzie
ło o zbyt cienkich ścianach, nie 
jest w stanie wytrzymać 
ostrzału. Jego kluczowe ele
menty należało rozproszyć i 
wzmocnić, m.in. tworząc 
osobne punkty obrony.

Przez taką modernizację fort 
„Duńkowiczki” przeszedł oko
ło 1903 r. Otrzymał wówczas 
dwie baterie pancerne na 
skrzydłach wału piechoty, z 
najnowocześniejszymi wysu
wanymi wieżami pancernymi, 
oraz dwa tradytory na skrzyd
łach bloku koszar szyjowych. 
Każda z baterii miała po dwie 
wieże typu „Senkpanzer 
M.02” dla armat kalibru 8 cm. 
Każdy tradytor — jako kaza
matowa bateria do bocznego 
ognia w międzypola — otrzy
mał po trzy stanowiska 8-cen- 
tymetrowych armat M.98 za 
osłoną staliwnych tarcz pan
cernych. Nadto sklepienia 
starszych kazamat zostały 
wzmocnione, usunięto łatwe 
do zniszczenia mury ze strzel
nicami wokół masywu fortu 
itp. Każdy z nowo wprowa
dzonych elementów obron
nych fortu był w istocie 
względnie samodzielnym węz

łem ogniowym, rodzajem 
„mini-fortu”; niezależność tę 
podkreślało wyposażenie ich w 
pancerne wieżyczki obserwa
cyjne do kierowania ogniem. 
Zadanie tych elementów pole
gało na zatrzymaniu ataku pie
choty. Natomiast obrona dale
ka pozostała w gestii zmniej
szonej liczby dział na wale ar
tylerii, który otrzymał jedynie 
zmodernizowane poprzeczni- 
ce. U progu epoki wojen świa
towych fort XI stanął jako 
unowocześniony fort opance
rzony.

Słuszność przyjętych zało
żeń potwierdziła nieba
wem wojna rosyjsko-japońska, 

w której właśnie broń szybko
strzelna powiązana z reflekto
rem stworzyła zaporę nie do 
przebycia dla nacierających 
żołnierzy. Wróćmy jednak do 
pamiętnych dni z początku 
października 1914 r. Przez ta
ką właśnie zaporę ognia szyb
kostrzelnych dział wieżowych 
i karabinów maszynowych 
piechurzy rosyjscy kosztem 
potwornych strat podeszli na 
dystans 100—200 m do fortu 
„Duńkowiczki”. Ten huraga
nowy ogień spowodował roz
grzanie luf dział — szybko- 
strzelność spadła, w końcu 
pod groźbą zniszczenia dział 
ogień przerwano. Mimo to 
Rosjanie nie przekroczyli linii 
fosy. Nie doszło do walki 
wręcz na wałach, jak to zdarzy

ło się na forcie 1/1. Jak wyka
zują relacje zebrane przez Jana 
Różańskiego, znanego badacza 
losów twierdzy, o zmierzchu 
Rosjanie przerwali natarcie. 
Cofnęli się, mimo tak bliskiego 
podejścia pod fort i mimo te
go, że już przed wojną prace 
teoretyczno-wojskowe sygna
lizowały problem walki noc
nej; wprowadzono też pier
wsze elementy szkolenia w 
tym zakresie. Kryzys obrony 
zbiegł się z kryzysem ataku.

Fort XI wytrwał — również 
dlatego, że jego pancerne bate
rie, tradytory i kazamaty 
schronowe, osłonięte dwu- i 
trzymetrowymi warstwami 
stalobetonu, pozostały nie na
ruszone mimo 334 trafień arty
lerii oblężniczej w całe założe
nie dzieła. Trwał tak aż do 
dnia kapitulacji, kiedy na roz
kaz głównodowodzącego gen. 
Kusmanka załoga zniszczyła 
swój oręż i wysadziła w powie
trze główne urządzenia 
obronne. Na początku czerwca 
1915 r. dane było fortowi 
przejść przez krótkie, trzecie 
oblężenie, gdy wojska austro- 
węgierskie i niemieckie odbija
ły twierdzę. Ostrzał z 42-cen- 
tymetrowych moździerzy Krup
pa okazał się ostrym testem dla 
fortu. Jeden z blisko tysiącki- 
logramowych pocisków prze
bił sklepienie koszar i eks
plodował wewnątrz. Inny zni
szczył poternę przy lewej bate-
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3. Centralna 
poprzecznica 

na wale 
artylerii 
fortu XI 
4. Szyb 

jednej z wież 
pancernych 

fortu XI 
z zachowanymi 

reliktami 
wyposażenia 

5. Ruiny 
lewego 

tradytora 
fortu

(zdjęcia:
2 — Jadwiga 

Sowa, 
3,5 — Piotr 

Bujas, 
4 — Waldemar

Brzoskwinia)

rii pancernej, uszkadzając tak
że jej ścianę. Ostrzał ten był 
jednak zbyt krótki, by ostate
cznie zniszczyć baterie i trady- 
tory, jako trudne do trafienia, 
punktowe cele.
Niedługo po zdobyciu twier
dzy jej nowy komendant gen. 
Stowasser dał rozkaz prowizo
rycznego przygotowania Prze
myśla do obrony. W tym celu 
należało naprawić część obiek
tów, które miały pełnić nową 
funkcję — ośrodków obrony 
piechoty. Należał do nich tak
że fort „Duńkowiczki”. Prace 
objęły przede wszystkim od
tworzenie komunikacji wew
nętrznej i wykonanie stano
wisk po części przy wykorzy
staniu uszkodzonych elemen
tów założenia. Po tej swoistej 
adaptacji fort był wciąż gro-

Pomnik niemoralności Turyści licznie odwiedzający odbudowany klasztor w 
Wigrach mijają przy drodze do niego prowadzącej wy

soki cylinder, oparty na prostopadłościennej podstawie. 
Jego forma przypomina nieudolnie zbudowany słup ogło
szeniowy. Wieńczący słup niewielki krzyżyk pozwala go ko
jarzyć z architekturą religijną. Obecnie trudno jest jed
noznacznie ustalić, w jakim celu mnisi wigierscy wznieśli 
ten słup przy drodze. Podanie ludowe odnotowane w poło
wie XIX w. wiąże wzniesienie słupa z pewną mroczną histo
rią.
W klasztorze wigierskim mieszkali mnisi, zwani kameduła- 
mi, przestrzegający pustelniczej reguły zakonnej, ustalonej 
przez świętego Romualda. Surowość reguły kamedulskiej 
była powszechnie znana, jednak pewien wigierski zakonnik 
poznał niewiastę, która dostarczała żywność do klasztoru. 
Według podania doszło między nimi do tego, do czego 
dojść nie powinno... Wiadomość o nieprzystojnym zacho
waniu mnicha i owej niewiasty dotarła do uszu przełożo
nych i postanowiono przykładnie ukarać oboje kochanków. 
Według jednej wersji miano ich razem żywcem zamurować 
we wnętrzu owego słupa ku przestrodze innych mnichów i 
niewiast. Wersja druga mówi jedynie o zamurowaniu wew
nątrz słupa mnicha i wypędzeniu kobiety z posiadłości wi
gierskich. Osobiście sądzę, że jeżeli rzeczywiście wew
nątrz słupa jest ktoś zamurowany — to jedynie mnich. 
Przyzwoitość nie pozwoliłaby zakonnikom połączyć dwojga 
kochanków nawet po śmierci.

Maciej Ambrosiewicz
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źny, także ze względu na fakt 
uchronienia od większych zni
szczeń prawej baterii pancer
nej. Koniec wojny zastał go w 
stanie gotowości bojowej.
Później los okazał się dla niego 
łaskawszy niż dla wielu innych 
dzieł twierdzy przemyskiej. Z 
racji stosunkowo niewielkiego 
stopnia zniszczenia nie został 
rozebrany w całości, jak np. 
sąsiedni mały fort pancerny 
XIa „Cegielnia”, z którego do 
dziś przetrwały zniekształcone 
partie ziemne i czołowa ściana 
bloku kazamatowego. Jednak i 
tu uległy wyburzeniu oba tra- 
dytory, a po wieżach pancer
nych w bateriach zachowały 
się ledwie relikty w jednym z 
szybików wież. Po kojcach w 
fosie nie pozostał widoczny 
ślad.

Mimo to fort XI „Duńko- 
wiczki” ma niewątpliwą 
wartość jako dokument 
wielkiej bitwy i dowód ewo
lucji sztuki fortyfikacyjnej. 
To swoiste signum przemian 
od ziemnego szańca z epoki 
broni gładkolufowej, przez 
dzieło artyleryjskie okresu 
gwintowanej armaty odtylco- 
wej, po fort opancerzony z 
czasu pocisku minowego i 
broni szybkostrzelnej, oraz 
specyficzną wojenną adaptację 
na pół zniszczonego dzieła dla 
przywrócenia funkcji bojowej. 
Wartości te nie wiążą się wyłą
cznie z austriacką szkołą forty
fikacyjną. Filar obrony Prze
myśla — fort XI — przeszedł 
tę samą drogę ewolucji, co fila
ry obrony Verdun — forty 
Douaumont i Vaux. Również 
one powstały jako forty artyle
ryjskie, przed pierwszą wojną 
światową zostały przebudo
wane, aby wejść do walki jako 
forty opancerzone, ulec zna
cznym zniszczeniom — i 
przywracającej funkcje bojowe 
odnowie w 1917 r. Tu jednak 
analogia się urywa. Oba forty 
Verdun są dziś, po adaptacji, 
atrakcjami turystycznymi sław
nej twierdzy. Fort „Duńko- 
wiczki” wciąż czeka na komp
leksowe zaadaptowanie do 
godnej funkcji, pojawiając się 
w pogodne dni na pofalowa
nym północnym horyzoncie 
Twierdzy Przemyśl.

Maciej Boruta

Oczekiwanie na właścicieli

Ten majątek roz- 
grabiony został 

przez Niemców i Ros
jan oraz okolicznych 
chłopów, a następnie 
zdewastowany przez 
kolejnych użytkowni
ków. W Złotym Poto
ku — wsi położonej 26 
km od Częstochowy, 
przy Szlaku Orlich 
Gniazd — pozostał 

zmieniali się właścicie
le: Silniccy, Koniec- 
polscy, Potoccy, Biro- 
nowie, Szaniawscy, Skar
żyńscy, Pintowscy, a w 
1851 r. właścicielem 
majątku został Win
centy Krasiński, który 
zorganizował duży, 
dobrze funkcjonujący 
majątek ziemski. W je
go skład wchodziły 

pobyt trwał tylko trzy 
miesiące 1857 r. Wieś i 
najbliższa okolica za
chwyciła swoim pię
knem romantycznego 
poetę. Zauroczony zwie
dzał okoliczne lasy, 
gdzie napotkanym róż
nym dziwom przyrody 
nieożywionej nadawał 
przepiękne, baśniowe 
nazwy. Pozostały one 

1

zniszczony pałac, dwo
rek i zabudowany pa
wilonami park.

Pierwsza wzmianka o 
Złotym Potoku w do
kumentach pisanych 
pochodzi z 1153 r., 
kiedy właściciel wsi 
Bartosz Odrowąż wy
budował tu kościół. 
Przez następne wieki 

okoliczne dobra: Złoty 
Potok, Siedlec, Żuraw, 
Bystrzanowice i Cze- 
purki. Wincenty Kra
siński chciał osiąść w 
Potoku i zorganizować 
tutaj stałą siedzibę 
swojemu synowi Zyg
muntowi Krasińskie
mu i jego rodzinie. 
Niestety, ich wspólny 

do dziś i tak odnajdu
jemy: Staw Irydion, 
Diabelski Most, Bra
mę Twardowskiego 
czy źródła dające po
czątek rzece Wiercicy 
noszące imiona Zyg
munta i Elżbiety. Kra
sińscy zamieszkiwali w 
dworku wybudowa
nym w 1829 r. w stylu
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tym okresie zajmował 
się nią znany ichtiolog 
prof. Staff z Warsza
wy, który rozwijał ho
dowlę, a także ekspor
tował ikrę pstrągów na 
teren Polski i do Euro
py. Osiadając w Zło
tym Potoku Raczyńscy 
postanowili stworzyć

1. Widok 
na pałac 
przez 
Staw 
Irydion
2. Fragment 
fasady 
pałacu
3. Brama 
południowa
z fragmentem 
alei 
klonowej

klasycystycznym. Był 
on parterowy, z ma
lowniczo obrośniętą 
dzikim winem elewa
cją frontową zwróconą 
na południe. Murowa
ny z kamienia i cegły 
dworek był otynkowa
ny i rozmieszczony na 
planie prostokąta z 
niewielkim skrzydłem 

bocznym od zachodu. 
Był dwutraktowy, z 
częściowo zabudowa
nym korytarzem po
między traktami. Ele
wacja frontowa zwień
czona była gankiem 
wspartym na dwóch 
parach kolumn toskań
skich, znajdujących się 
na krótszej osi budyn
ku.

Lata świetności Zło
tego Potoku przy

padły na okres działal
ności kolejnych właś
cicieli — Raczyńskich. 
Przystąpiono wówczas 
do dalszej moderniza
cji i unowocześniania 
majątku, m.in. zakła
dając pierwszą w 
Europie pstrągarnię. W 

w nim gniazdo rodo
we, dlatego w pier
wszej kolejności nale
żało wybudować rep
rezentacyjną siedzibę. 

Pałac powstał według 
projektu Z. Hendka w 
1856 r. w stylu pseu- 
doklasycystycznym z 
elementami neorene- 
sansowymi. Zbudo-
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4

4. Elewacja frontowa 
dworku
5. Założenie 
parkowo-pałacowe:
1 — pałac,
2 — dworek,
3 — pawilon 
warsztatów szkolnych,
4 — budynek mieszkalny,
5 — budynki gospodarcze,
6 — garaż,
7 — kamienna figura 
Matki Bożej 
Niepokalanego Poczęcia,
8 — szkoła,
9 — internat,
10 — boisko sportowe
(zdjęcia i rys.:
Renata Domańska)

Spotkanie z książką

Sieradzkie
i kaliskie dwory

Anonsujemy kolejne dwa tomy Materiałów 
do dziejów rezydencji w Polsce, przygoto
wywanych przez Stowarzyszenie History
ków Sztuki pod redakcją Tadeusza S. Jaro
szewskiego. Są to Pałace i dwory w daw
nym województwie sieradzkim, t. 2 (oprać. 
Leszek Kajzer), Warszawa 1994, oraz Pała
ce i dwory w dawnym województwie kali
skim, t. 1 (oprać. Maria Strzałko), Warszawa 
1994. Drugi tom opisów obiektów z terenu 
przedrozbiorowego województwa sieradz
kiego (tom 1 ukazał się w 1990 r.) zaznaja
mia czytelników nie tylko z dziejami rezy
dencji — opartymi w wielu wypadkach na 

relacjach żyjących byłych właścicieli — ale 
także z prowadzonymi tam badaniami ar
cheologicznymi. Oba wydawnictwa opa
trzone są bogatym materiałem ilustracyj
nym: mapkami, planami, zdjęciami archi
walnymi i współczesnymi. Są w nich także 
— tak znakomicie przybliżające historię — 
obszerne cytaty z archiwalnych opisów po
szczególnych obiektów sprzed stu i więcej 
lat. SHS zapowiada kontynuowanie serii 
ukazującej się dzięki dotacjom Ministerstwa 
Kultury i Sztuki oraz Komitetu Badań Na
ukowych.

(as)
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5

wany na planie prosto
kąta frontonem zwróco
ny jest na zachód ze 
znacznie wysuniętym 
pięcioosiowym ryzali
tem.

Ryzalit frontowy jest 
w części środkowej 
dwupiętrowy, zwień
czony trójkątnym przy
czółkiem z kartuszem 
herbowym. W północ
nym skrzydle znajdo
wała się romantyczna 
wieża, którą ze wzglę
dów strategicznych 
rozebrano w 1939 r., 
aby nie stała się punk
tem orientacyjnym dla 
bombardujących sa
molotów niemieckich. 
Przed portykiem, zdo
biącym główne wejście 
do pałacu, ustawione 
są dwa rzeźbione lwy 

podtrzymujące tarcze 
z herbami Krasińskich 
— Slepowron i Ra
czyńskich — Nałęcz.

Aby dodatkowo 
uświetnić rodową 

rezydencję wokół pała
cu założono park naj
prawdopodobniej wed
ług projektu Francisz
ka Szaniora. W pro
jekcie wykorzystano li
czny starodrzew, a 
także ciekawy układ, 
jaki tworzy rzeka 
Wiercica przepływają
ca przez park. Elemen
ty te stworzyły cieka
wy park krajobrazowy 
o interesującym ukła
dzie przestrzennym. 
W celu wzbogacenia 
parkowego drzewosta
nu wprowadzono do
datkowo wiele rzad

kich u nas gatunków, 
np. choinę kanadyjską, 
cis pospolity, modrzew 
japoński, tulipanowiec 
amerykański, sosnę 
wejmutkę. Gęsty drze
wostan zasłaniał liczne 
budynki gospodarcze: 
garaż, wozownię, staj
nię, lodownię, a także 
elektrownię produku
jącą prąd na potrzeby 
pałacu i oranżerię z eg
zotycznymi roślinami. 
Rzekę wykorzystano 
do napełnienia parku 
przyjemnym szumem 
ze stawów z fontan
nami, kaskad wodnych 
czy też unoszącą się 
rosą. Z terenu parku 
rozchodzą się promie
niście aleje, zwane ze 
względu na skład ga
tunkowy klonowo-ja
worową i brzozową. 

Spinają one klamrą 
założenie parkowo-pa- 
łacowe w Złotym Po
toku z terenami ma
lowniczej Jury Kra
kowsko-Częstochow
skiej oraz okolicznymi 
majątkami.

Po wojnie pałac zajęło 
Technikum Rolnicze, 
a w dworku znajdował 
się nauczycielski hotel. 
Obecnie zajmuje je 
Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, który nie
długo wyprowadzi się. 
Jedyna nadzieja w 
tym, że prawowici 
spadkobiercy odzyska
ją majątek złotopotocki 
i przywrócą go do 
dawnej świetności.

Renata Domańska
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Niezwykłe losy obrazu
ajcenniejszy • • jL skarb galerji 

ks. Czartoryskich” — tak 
pisał o obrazie Rafaela San- 
ti „Portret młodzieńca” 
Edward Chwalewik w wy
danych w 1926 r. Zbiorach 
polskich. Niestety, dziś po 
wspaniałym dziele w 
krakowskich zbiorach 
pozostała jedynie pusta 
rama. Przypomnijmy za
tem w największym skrócie 
dzieje tego obrazu oraz 
prawie 150-letni związek 
„Portretu młodzieńca” z 
rodziną książąt Czartory
skich.

Zdaniem Janusza Wałka, 
kierującego Działem Ma
larstwa w Muzeum Książąt 
Czartoryskich, za czas 
powstania obrazu należy 
przyjąć pierwsze dwie de
kady XVI w., ściślej lata 
1511-1514. Po śmierci ma
larza w 1520 r. obraz prze
szedł na własność jego 
ucznia Giulio Romano, 
który z kolei przekazał go 
księciu Frederico Gonza- 
dze podczas pobytu na jego 
dworze w Mantui. Z Man- 
tui „Portret młodzieńca” 
powędrował do Modeny, 
potem do Wenecji, do ro
dziny Giustiniani. Tam 
właśnie, prawdopodobnie 
około 1801 r. został kupio
ny przez księcia Adama Je
rzego Czartoryskiego i jego 
brata księcia Konstantego.

Jadąc do Petersburga, bra
cia Czartoryscy zatrzymali 
się u swej matki księżnej 
Izabeli w Puławach i ofia
rowali jej nabyte dzieła 
sztuki. Izabela zachwycona 
urodą obrazu postanowiła 
umieścić „Młodzieńca” 
obok „Damy z łasiczką” 
Leonarda da Vinci oraz 
„Pejzażu z dobrym Sama
rytaninem” pędzla Rem- 

brandta (nabytym nieco 
później) w otwartym w 
1809 r. Domku Gotyckim.

Obraz Rafaela pozo
stał w Puławach do 

1830 r., kiedy Izabela 
Czartoryska, w obawie 
przed zbliżającymi się woj
skami rosyjskimi, zdecy
dowała się na przewiezienie 
najcenniejszej części kolek
cji do leżącego na terenie 
Galicji pałacu w Sieniawie. 
„Portret młodzieńca”, jako 
najwyżej wówczas ceniony 
obraz z całej kolekcji, został 
dla bezpieczeństwa za
murowany w ścianie alko
wy pałacu i pozostał w uk
ryciu przez osiem lat. Ko
lejne zagrożenie dla zbio
rów przyniosły wydarzenia 
roku 1848. Wobec zaistnia
łej wtedy sytuacji książę 
Adam Jerzy przewiózł ko
lekcję, w tym obraz Rafae
la, do Paryża i umieścił w 
zakupionym w 1843 r. Ho
tel Lambert.

Według Janusza Wałka, w 
1848 r. Czartoryski z nie
wiadomych powodów, 
prawdopodobnie finanso
wych związanych z jego 
działalnością polityczną, 
zdecydował się na sprzedaż 
obrazu. Tą sprawą miał się 
zająć bliżej nie znany lon
dyński antykwariusz i u 
niego „Portret młodzieńca” 
pozostał przez trzy lata, aby 
w 1851 r. powrócić do pa
ryskiego Hotel Lambert. 
Około 1870 r. Władysław 
Czartoryski, syn Adama Je
rzego, wypełniając wolę oj
ca, zdecydował się na prze
niesienie kolekcji do kraju, 
a na jej siedzibę wybrał po
zostający pod zaborem aus
triackim Kraków. Muzeum 
Książąt Czartoryskich ot
warte zostało w 1878 r., ale 
jeszcze w latach osiemdzie

siątych przewożono ekspo
naty z Paryża do Krakowa, 
w tym obraz Rafaela, który 
wystawiono na widok pub
liczny w kilka lat później.

Pod koniec 1914 r. dla 
ochrony przed działaniami 
wojennymi najcenniejszych 
zbiorów, w tym trzech 
obrazów: Rafaela, Leonar
da i Rembrandta, Maria 
Ludwika Czartoryska, żona 
Adama Ludwika (syna 
Władysława), przekazała je 
w depozyt do Gemaldega- 
lerie w Dreźnie. Pozostały 
tam przez okres wojny i 
dopiero w lipcu 1920 r. 
udało się je odzyskać przy 
ogromnej niechęci dyrekto
ra drezdeńskiej galerii 
Hansa Posse, a następnie 
przewieźć do Krakowa.

W roku 1939 rozpoczął 
się najtragiczniejszy 

okres w dziejach obrazu. W 
sierpniu został zapakowany 
wraz z obrazami Leonarda i 
Rembrandta w jedną 
skrzynię opatrzoną napi
sem „VRR”, którą pota
jemnie wysłano do Sienia
wy i złożono obok innych 
dzieł sztuki w piwnicy jed
nej z oficyn pałacowych. 
Niestety, już we wrześniu 
żołnierze niemieccy spląd
rowali „skarbiec”, rabując 
część zbiorów, głównie wy
roby ze złota, a odnalezione 
obrazy, zbyt duże, aby je 
zabrać, rozrzucili po pod
łodze. W tej sytuacji podję
to decyzję o przewiezieniu 
pozostałych dzieł sztuki do 
pałacu Czartoryskich w po
łożonych niedaleko Pełki- 
niach. Tam ponownie do
stały się w ręce Niemców i 
— zdaniem dr. Marka Ro
stworowskiego — 23 paź
dziernika zostały wywie
zione do Rzeszowa. Stam

tąd jeszcze w tym samym 
miesiącu skrzynię z obra
zami przejął Kajetan 
Muhlmann, zaufany czło
wiek Góringa i jednocześ
nie specjalny pełnomocnik 
dla rejestracji i zabezpie
czania skarbów sztuki i kul
tury na terenach okupowa
nych. Muhlmann prze
wiózł obrazy przez Kraków 
do Rzeszy i zdeponował 
czasowo w berlińskim Kei- 
ser-Friedrich-Museum, jed
nak Hans Posse, ten sam, 
który zwlekał ze zwrotem 
obrazów po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej, 
zadecydował o umieszcze
niu dzieł w tworzonym 
właśnie Adolf-Hitler-Mu- 
seum w Linzu. Dlaczego 
do tego nie doszło, a obrazy 
trafiły do rąk Hansa Fran
ka, szefa Generalnej Gu
berni — nie wiadomo. Jest 
raczej mało prawdopodob
ne, aby Hitler tak łatwo 
zrezygnował z dzieł tej kla
sy. Wkrótce trzy obrazy 
powróciły do Krakowa, lecz 
już nie do Muzeum Książąt 
Czartoryskich, lecz na 
Wawel, który stanowił ofi
cjalną rezydencję Franka, i 
tam pozostały przez okres 
wojny.

Na temat ucieczki Hansa 
Franka z Krakowa w sty
czniu 1945 r. istnieje co 
najmniej kilka wersji wyda
rzeń. Jedna z nich mówi, co 
potwierdził podczas powo
jennego procesu Ernest Pe- 
lezieux, następca Miihl- 
manna, że Frank zabrał do 
swego samochodu obrazy 
Leonarda i Rembrandta. 
Natomiast „Portret mło
dzieńca” został „pomylo
ny” z innym przypisywa
nym ówcześnie Rafaelowi 
„Portretem Kardynała Al- 
lesandro Farnesse” pocho
dzącym ze zbiorów wawel-
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1. Rafael Santi „Portret młodzieńca”, olej na desce (wymiary 75 x 59 cm)
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2. Fragment 
niemieckiego katalogu 
dzieł sztuki 
„zabezpieczonych”
na terenie Polski 
— Sichergestellte 
Kunstwerke 
im 
Generalgouvernement 
wydany we Wrocławiu 
ok. 1940 r.;
zawierał on ponad 500 
najcenniejszych 
obiektów, w tym 
„Portret młodzieńca” 
Rafaela (poz. 141)
3. Dokument
z 12 września 1940 r. 
potwierdzający 
„zabezpieczenie" 
przez Niemców 
obrazów 
z Muzeum 
Czartoryskich, 
w tym
„Portretu młodzieńca” 
Rafaela
(poz. 6) 
(Zbiory 
Czartoryskich)

skich. „Portret młodzień
ca” miał jakoby ulec zni
szczeniu w zbombardowa
nym transporcie dzieł sztu
ki przewożonym do Nie
miec przez teren Śląska.

Zdaniem Janusza Wałka 
nie można wykluczyć, że 
obraz został przywłaszczo
ny w zamieszaniu spowo
dowanym ewakuacją przez 
jednego z „przedsiębior
czych” współpracowników 
Franka. Potwierdzić to mo
że fakt odnalezienia przez 
żołnierzy amerykańskich 
dwóch pozostałych obra
zów — obok dziesiątek in
nych zrabowanych z Polski 
dzieł sztuki — w willi 
Franka położonej koło 
Neuhaus w Bawarii.

Po „Portrecie młodzień
ca” ślad zaginął, a dłu

goletnie poszukiwania po 
zakończeniu wojny nie 
przyniosły rezultatu. Gdzie 
się teraz znajduje — nie 
wiadomo, ale jedno jest 
pewne — ktokolwiek ten 
obraz posiada, nie odważy 
się na publiczne wystawie
nie dzieła, mając świado
mość jego pochodzenia.

Obraz ten jest uważany 
powszechnie za najcen
niejsze dzieło sztuki za
ginione w czasie ostat
niej wojny i zajmuje 
pierwszą, „honorową” 
pozycję na listach tzw. 
strat wojennych.

Czy ten obraz jeszcze ist
nieje? Na pewno tak. Był 
zbyt cenny, aby zaginąć. 
Pozostaje nam zatem cze
kanie i nadzieja, że „Portret 
młodzieńca” pewnego dnia 
znów stanie się „najcen
niejszym skarbem” Mu
zeum Książąt Czartory
skich w Krakowie.

Monika Kuhnke
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X Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów jest opatrzony: 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 losów skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać pod wy
mienionym adresem.

Kradzież w nocy z 17 na 18 stycznia 1995 r. z mu
zeum regionalnego w Krasnymstawie (woj. chełm
skie)

4

1. LEPAGE. Strzelba myśliw
ska, jednorurka, łamana, I poł. 
XIX w.
Stal, drewno; kucie, stolarka. Dł. 
123 cm, dt. lufy 82 cm. W gór
nej części lufa ośmiokątna, na 
niej ztoty napis: „LEPAGE A 
LIEGE” i trzy srebrne orna
menty wiciowe. Od strony toża 
cyfry: 48456.
Kat. RO-174-109.

2. AUTOR NIEZNANY. Strzel
ba skałkowa, 1863 r.
Stal, mosiądz, drewno; kucie, 
stolarka. Dł. 115 cm, dł. lufy 72 
cm. Na łożu blacha zamkowa, 
na niej cyfry: 03-663, po prze
ciwnej stronie srebrna ozdoba 
w kształcie trójkąta o zaokrąg
lonych kątach.
Kat. RO-175-110.

3. AUTOR NIEZNANY. Strzel
ba myśliwska: jednorurka, kapi
szonowa, I poł. XIX w.
Stal, drewno; kucie, stolarka. 
Dł. 113 cm, dł. lufy 70 cm. Na 
blasze zamkowej napis: „LE- 
WEG 73”.
Kat. RO-176-111.

4. AUTOR NIEZNANY. Pisto
let krótki bez numeru, kaliber 
6,35, Belgia — XIX w.
Stal, drewno; odlew. Dł. 21 cm, 
dł. lufy 11,5 cm. W środkowej 
części lufy szczerbina i napis w 
ułożeniu pionowym: „BGU” 
pod trzema koronami i w uło
żeniu poziomym: 6 m/m.
Kat. RO-178-113.

5. AUTOR NIEZNANY. Pisto
let, kaliber 7,65 produkcji ko
walskiej bez numeru, 
1941—1945.
Stal, drewno; kucie. Dł. 26 cm, 
dł. lufy 12,3 cm.
Kat. RO-177-112.

6. AUTOR NIEZNANY. Pisto
let bębenkowy, ok. 1840 r.
Stal, drewno; odlew. Dł. 16 cm, 
dł. lufy 4,5 cm. W górnej części 
szkieletu napis: „SETTLER”. 
Kat. RO-179-114.

7. BOUTET ET FILS. Pistolet skałkowy, Francja, 
Wersal — XVIII w./ok. 1809 r.
Stal, drewno, srebro. Dł. 36 cm, dł. lufy 21,3 cm. W 
górnej części lufy mosiężna muszka, złocenie oraz 
numer: 392. W dolnej części wyciśnięty znak: w 
owalu korona, niżej „FP”. Na lufie w części środ
kowej złocony napis: „BOUTET ET FILS” i „A 
VERSAILLES". Ten sam napis wygrawerowany na 
zamku.
Kat. RO-180-115.
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8. AUTOR NIEZNANY. Pi
stolet dwulufowy, XX w.
Stal, drewno. Dł. 21 cm, dl. 
lufy 10 cm.
Kat. RO-181-116.

9. AUTOR NIEZNANY. Pi
stolet dwulufowy, pocz. XX 
w.
Stal. Dł. 21 cm, dł. lufy 10,5 
cm.
Kat. RO-182-117.

10. AUTOR NIEZNANY. 
Szabla z pochwą, XIX w.
Stal, nikiel, czarna okładzi
na; odlew. Dł. brzeszczotu 
77 cm, dł. trzonu 13,5 cm, 
krzywizna 3,5 cm.
Kat. RO-183-118.

11. AUTOR NIEZNANY. 
Miecz, Niemcy — pocz. XX 
w.
Stal, mosiądz. Dł. brze
szczotu 40 cm, dł. rękojeści 
14 cm. Na nasadzie po 
stronie wewnętrznej na
pis: „H WEYERSBERG 
KIRSCHBAUM 8 GIE SO
LING”. Na jelcu po stronie 
wewnętrznej: 13 A B 1.30., 
nad literą B korona. Na tyl
cu przy nasadzie: 90.
Kat. RO-184-119.

12. AUTOR NIEZNANY. 
Napierśnik zbroi, Bliski 
Wschód (?) — 1705 r.
Blacha stalowa, mosiądz. 
Wys. 41 cm, szer. 55 cm. 
Pancerz pokryty arabskimi 
napisami, po lewej stronie 
w ornamencie data słowa
mi i cyframi arabskimi.
Kat. RO-185-120.

13

13. AUTOR NIEZNANY. 
Kolczuga, Europa Zachod
nia — przełom XVI i XVII w. 
Drut żelazny i mosiężny; 
nitowanie. Wys. 77 cm. 
Kat. RO-186-121.

14. AUTOR NIEZNANY. 
Ryngraf, Królestwo Polskie
— po 1768 r.
Blacha miedziana, złocona, 
rytowana, mai. olejne. Wys. 
21,8 cm, szer. 18 cm. Ryn
graf z Konfederacji Bar
skiej, używany w Powsta
niu Styczniowym.
Kat. RO-187-122.

15. AUTOR NIEZNANY. 
Zegar kominkowy, Polska
— ok. poł. XIX w.
Drewno, brąz, złocenia. 
Wys. 61 cm, szer. 35,5 cm. 
Kat. RP-29-14.

Dział prowadzony jest 
przez Ośrodek Ochrony 
Zbiorów Publicznych, 
Zespół Działu Doku
mentacji: Monikę Bar
wik i Agnieszkę Pawlak.
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Pomniki Historii

Wieliczka — kopalnia soli
O kopalni soli w Wie

liczce pisaliśmy wiele 
razy, ostatnio w 1993 r., 

kiedy groziła jej katastrofa. 
Głównym wrogiem kopalni 
jest woda — od 1970 r. wsącza 
się jej do kopalni około 250 ty
sięcy m3 rocznie i — co naj
gorsze — nikt nie potrafi okreś
lić, czy ten napływ ustanie, czy 
się zwiększy. Kopalnia ma po
nad 2 tysiące komór, każdego 
roku woda powoduje w nich 
nowe zapadliska i zniszczenia. 
Kopalnia rozłożona jest na 
dziewięciu różnych pozio
mach, od 57 do 327 m. Została 
ona otwarta w połowie XIII w., 
w miejscu solanki prahistorycz
nej z X w., a w XVI—XVII w.

wytwórnią soli w Polsce oraz 
drugim — obok kopalni w 
Siedmiogrodzie — producen
tem soli kamiennej w Europie, 
stanowiąc główne źródło do
chodów państwa polskiego. 
Dopiero w 1859 r. zainstalo
wano w kopalni wielickiej 
pierwszą wyciągową maszynę 
parową. Najstarszy zachowany 
szyb „Regis” pochodzi z XIV w. 
Od XVIII w. nieczynne części 
kopalni są zwiedzane przez tu
rystów. W 1950 r. z inicjatywy 
Alfonsa Długosza powstało w 
zabytkowej kopalni Muzeum 
Żup Krakowskich. Mieści się 
ono w 14 zabytkowych komo
rach poeksploatacyjnych z 
XVII do połowy XIX w.

w 1978 r. umieszczona na Liś
cie Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO, a w 1988 r. ze wzglę
du na wystąpienie znaczne
go zagrożenia zawałowego 
i wodnego wpisano ją na Listę 
Światowego Dziedzictwa w Nie
bezpieczeństwie UNESCO. 
Należy także wspomnieć o wy
sokiej wartości artystycznej 
kopalni — monumentalne 
rzeźby z soli, zwłaszcza w kap
licy Błogosławionej Kingi z 
drugiej połowy XIX w. Kap
lica zaskakuje wielkością i bo
gactwem wystroju. Jest to 
przykład ludzkiej działalności 
twórczej w środowisku przy
rodniczym.

Podkreślić trzeba ścisłe 
związki między kopalnią i mia
stem Wieliczka, gdzie oprócz 
dawnych szybów zachowały się 
m.in. ruiny zamku z XIV w., 
domy z XVIII i XIX w. oraz 
kościoły z wystrojem wnętrz 
nawiązującym do tradycji gór
nictwa solnego.
Przyznanie kopalni w Wielicz
ce statusu Pomnika Historii 
nie zapewni natychmiastowe
go ratunku (na zabezpieczenie 
wszystkich komór potrzeba 40 
lat!), ale daje pewne gwarancje 
stałego dopływu funduszy na 
jej konserwację, a przede 
wszystkim uprzytomni wielu 
decydentom, że jest to zaby
tek o znaczeniu światowym. 
Plan ratowania kopalni prze
widuje m.in. wyodrębnienie 
najstarszej części z XIII w. na 
poziomie III, zasypanie wyro
bisk pod tym poziomem oraz 
znaczne uatrakcyjnienie tras 
zwiedzania.

była jednym z największych 
zakładów przemysłowych w 
Europie, bardzo dobrze zorga
nizowanym, na najwyższym 
ówczesnym poziomie techni
cznym. Zachowane dawne 
urządzenia techniczne ilustru
ją wszystkie etapy rozwoju 
techniki górniczej w różnych 
epokach historycznych; war
tość zabytkową wyrobisk pod
nosi jeszcze ich niezwykłe pię
kno. W średniowieczu należała 
do będących własnością kró
lewską Żup Krakowskich, czy
li przedsiębiorstwa solinarne- 
go obejmującego także kopal
nię i warzelnię soli w Bochni. 
Zasady jego funkcjonowania 
określała ordynacja Kazimie
rza Wielkiego z 1368 r. (której 
postanowienia przetrwały do 
1743 r.). Na przełomie XVII i 
XVIII w. kopalnia miała 10 
szybów, po 60—85 m głębo
kości. Do niższych złóż, na 
głębokości 200 m, docierano z 
szybów drążonych z wyrobisk 
I poziomu. Specyficzne wa
runki zalegania złoża solnego 
spowodowały zastosowanie nie 
używanej gdzie indziej techni
ki eksploatacji soli systemem 
komór, podpieranych filarami 
solnymi lub masywnymi fila
rami z pni. Sól eksploatowano 
w wielkich bryłach, co wyma
gało zastosowania moderniza
cji zarówno w transporcie pio
nowym, jak i chodnikach (sy
stem kołowrotów ręcznych i 
kieratów końskich).
Na przełomie XVI i XVII w. 
w kopalni wielickiej zatrud
niano od 100 do 1300 pracow
ników. Żupy Krakowskie były 
w epoce feudalnej największą 

Kopalnia spełnia obecnie 
następujące funkcje: pro
dukcyjną, muzealno-turysty- 
czną, sanatoryjno-uzdrowi- 
skową i dydaktyczną, prowa
dzi także prace konserwator- 
sko-górnicze. Działalność pro
dukcyjna — to wytwarzanie i 
przetwórstwo solanki (sól ja
dalna i przemysłowa, chlorek 
sodowy do analiz oraz chlorek 
sodu o specjalnej czystości, sól 
tabletkowana, sól kosmetyczna 
„Kinga” i „Regis”, dodatki do 
pasz „Wisol”) oraz eksploata
cja wielickiej soli naturalnej, 
tzw. Królewskiej.

W 1976 r. kopalnia została 
wpisana do rejestru zabytków,

1. Trasa turystyczna w kopalni: 1 — szyb Daniłowicza,
2 — szyb Kingi, 3 — komora Mikołaja Kopernika, 4 — kaplica
Św. Antoniego, 5 — komora Janowice, 6 — komora Spalone,
7 — komora Kazimierza Wielkiego, 8 — komora Pieskowa Skala,
9 — podszybie Kunegunda, 10 — kaplica Św. Krzyża,
11 — kaplica BI. Kingi, 12 — komora E. Barącza,
13 — komora Michałowice, 14 — komora Drozdowice,
15 — komora Weimar, 16 — komora Józefa Piłsudskiego,
17 — komora Stanisława Staszica, 18 — komora Skarbnika,
19 — komora Wisła, 20 — komora Warszawa, 21 — szatnia,
22 — komora Izabela, 23 — Muzeum Żup Krakowskich

Wieliczka położona jest 13 km od Krakowa, z którym 
łączą ją pociągi podmiejskie. Na miejscu znajduje 
się kemping.
INFORMACJA: Oddział Obsługi Turystów przy Ko
palni Soli, ul. Daniłowicza 10, 32-020 Wieliczka, tel. 
78-26-53, 78-10-40 w. 302 i 272
GŁÓWNE MUZEA: Muzeum Żup Krakowskich (Park 
Kingi 6)
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Znane a

W dobie elektronicz
nego zapalania i ga
szenia świec, nie

często zadajemy sobie pytanie: 
czym i w jaki sposób zapalano 
je przed wynalezieniem zapa
łek? Wzniecanie ognia od daw
na poruszało ludzką wyobra
źnię, bowiem bez niego niepo
dobna wyobrazić sobie życia 
naszych przodków, a tym bar
dziej obecnie. Ta prozaiczna 
dzisiaj zdawałoby się czynność 
musiała ongiś nastręczać nie 
lada trudności, tym bardziej że 
przez wieki, jak uczy historia, 
używano do tego celu po pro
stu kawałka krzemienia i hub
ki.

Cofnijmy się zatem kilka wie
ków, do epoki Odrodzenia. Jej 
najwybitniejszym niewątpli
wie przedstawicielem był ge
nialny Leonardo da Vinci 
(1452—1519). Ten niezwykle 
wszechstronny artysta i uczo
ny był także twórcą wielu 
konstrukcji i wynalazków w 
dziedzinie inżynierii wojsko
wej, mechaniki i innych kie
runków nauki. W pewnym 
momencie zajął się on 
również problemem krze
sania iskier. W ten sposób na 
początku XVI w. pojawiły się 
pierwsze wizerunki nowego 
mechanizmu. W słynnym Ko
deksie Atlantyckim (przecho
wywanym w Mediolańskiej 
Bibliotece Ambrosiana), za
wierającym pisma i rysunki 
Leonarda da Vinci, widnieją 
dwa projekty tych nowator
skich urządzeń. Z dużym 
prawdopodobieństwem można 
przyjąć, że wielkiemu Leonar
do chodziło o przystosowanie 
mechanicznego krzesiwa do 
powszechnego użytku. Rysu
nek sporządzony w czasie jego 
pobytu we Florencji ukazuje 
dwa warianty tego mechaniz
mu. Pierwszy (oznaczony lite
rą A na il. 1), podobny jest do 
zamka lontowego (skonstruo
wany w 1492 r.), stosowanego 
przy ówczesnej ręcznej broni 
palnej (hakownice, arkebuzy), 

nie znane
lecz zmieniony w szczegółach. 
W szczękach kurka tkwi kawa
łek pirytu zamiast dotychcza
sowego lontu lub hubki, a w 
miejscu panewki widać drob

no nacięte koło poruszane 
sprężyną piórową, które wpra
wione w ruch w zetknięciu z 
pirytem powodowało silne 
iskrzenie. Drugi mechanizm 

(oznaczony literą B na il. 1) ze 
spiralną sprężyną jest czymś 
zupełnie nowym. Zawarte w 
Kodeksie informacje i rysunki 
pochodzą z lat 1500—1505.
Po wielu próbach i przerób
kach przeprowadzonych w 
pierwszej ćwierci XVI w. i po 
ostatecznym rozpracowaniu 
przez Niemców w latach

1. Rysunek 
mechanicznego krzesiwa 

Leonarda da Vinci: 
wariant A i B 

(objaśnienia w tekście)
2. Prymitywne krzesiwo: 

a — stal, 
b — krzemień 

(objaśnienie działania 
w tekście)

3. Konstrukcja „zapalniczki”: 
a — rękojeść pistoletowa 

(drewniana lub metalowa), 
b — korpus, 

c — schowek na hubkę 
i skałkę, 

d — kurek, 
e — krzesiwo-bateria, 
f — gniazdo zapałowe 

na hubkę, 
g — tulejka na świecę, 

h — wspornik, 
i — język spustowy

4. „Zapalniczka” 
wykonana przez kowala

5. „Zapalniczka” 
z warszawskiego Arsenału

6. 7. 8. Różne „zapalniczki” 
ze zbioru 

Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie 

(reprod. 1 — Leszek Górnik; 
zdjęcia: 2-8 - Maciej

Ciunowicz)
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1525—1530 nowy mechanizm 
— zamek do krzesania iskier i 
ognia oparty na pomyśle Leo
narda da Vinci wszedł do 
użytku. Po raz pierwszy jed
nak znalazł zastosowanie tylko 
w broni palnej; w Polsce broń 
z nowym zamkiem zwano 
„krzoską”. Ta genialna na owe 
czasy „zapalniczka mechani

czna”, przez całe wieki nie była 
poza bronią wykorzystywana.

Odmiennym od poprzedniego 
sposobem krzesania iskier było 
stosowanie prymitywnego krze
siwa składającego się (ił. 2) z 
kawałka oprawionej w jaki
kolwiek materiał twardej stali 
(a) o odpowiednio naciętych 

płaszczyznach oraz krzemienia 
(b). Kawałkiem stali pocierało 
się energicznie o krzemień, 
którego drobne rozżarzające 
się cząstki padając na hubkę 
wywoływały jej tlenie się. Ta 
metoda pozyskiwania ognia 
przetrwała w kilku krajach, 
m.in. w Mongolii, niemal nie 
zmieniona do dzisiejszych 
czasów.

W połowie XVI w. poja
wiły się w Europie 

zamki skałkowe. Z punktu wi
dzenia konstrukcji i budowy 
zamek skałkowy (bateryjny) 
różni się zasadniczo od 
swojego poprzednika —
wspomnianego zamka lonto
wego i nieco późniejszego — 
kołowego. W zamku skałko
wym stosowanym w ręcznej 
broni palnej — krótkiej i dłu
giej — iskrzenie powstawało 
przez uderzenie krzemienia 
(skałki) o krzesiwo, stanowiące 
zwieńczenie ruchomej panew
ki. Nowy zamek miał kurek 
napędzany przez silną spręży
nę piórową. Po naciśnięciu 
spustu kurek gwałtownie ude
rzał skałką o krzesiwo (baterię) 
i w ten sposób powstałe iskry 
zapalały proch na panewce. W 
takiej też formie zamki skal- 

wo” w XVII w. To „cudo 
techniki”, w Anglii zwane 
„flintlock cottage tinderligh
ter”, jak się później okazało nie 
od razu znalazło odbiorców. 
Przyczyn było wiele, ale prze
de wszystkim wysoka cena 
prawie równa cenie pistoletu 
oraz brak wytwórców. Naj
większy rozwój „mechanicznej 
zapalniczki” przypadł na 
XVIII w. W tym czasie była 
używana niemal w każdym 
bogatszym domu, we dworach 
i pałacach, zamkach czy arse
nałach. Jej niezaprzeczalne 
walory, jak łatwość w użyciu, 
szybkość w pozyskiwaniu og
nia, niewielkie rozmiary i 
wszechstronność zastosowa
nia sprawiły, że ów dziwny 
przedmiot stał się wielce po
szukiwanym i chętnie widzia
nym sprzętem w życiu co
dziennym. Takie „zapalnicz
ki” coraz częściej także towa
rzyszyły myśliwym w ich nie
rzadko długich wyprawach. 
Niezbędne stały się również w 
podróżach morskich i lądo
wych. W wersjach luksuso
wych wykonywano je jako 
uzupełnienie broni podróżnej, 
którą często wożono w spe
cjalnych sepetach. Celowali w 
tym Anglicy — mistrzowie

kowe-bateryjne w różnych 
odmianach dotrwały w Euro
pie do drugiej ćwierci XIX w. 
Ale i w tym wypadku nowa 
konstrukcja musiała czekać na 
swój „dobry czas”, czyli na 
powszechne zastosowanie nie 
tylko jako źródło ognia dla 
broni palnej.
Minęło wiele dziesiątków lat, 
kiedy ta konstrukcja pojawiła 
się jako „mechaniczne krzesi- 

rusznikarscy z Londynu i 
Birmingham. Stosowano je 
chętnie w lazaretach i klaszto
rach, a z biegiem czasu zawita
ły do chłopskich chat Europy 
Zachodniej.

Te wszystkie ongiś znane, 
a dzisiaj nie znane u- 
rządzenia służyły ludziom do 

momentu pojawienia się zapa
łek, wytwarzanych masowo za
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sprawą Richardsa Bella, który 
w 1832 r. w Londynie po raz 
pierwszy podjął ich produkcję 
na skalę przemysłową. Wyglą
dem owe „zapalniczki” — 
krzesiwa mechaniczne przy
pominały zazwyczaj małe pi- 
stolety-krócice, które pod
ówczas często spełniały pod
wójną funkcję, jako że spoty
kano je w połączeniu z bronią 
palną. Ta dwoista funkcja nie
rzadko też ratowała życie ich 
posiadaczom.
„Zapalniczki” są więc 
przykładem wykorzystania 
„myśli wojskowej” prze
niesionej na grunt cywilny. 
Posiadanie tego sprzętu nie
mal nobilitowało właścicieli, 
bowiem nie były to przedmio
ty tanie. Skomplikowana kon

strukcja sprawiała, że tylko 
biegły w swym rzemiośle ru
sznikarz (dawniejszy puszkarz) 
czy wybitnie uzdolniony ko
wal był w stanie wykonać „pi
stoletowe zapalniczki”.
W zbiorach państwowych i ko
lekcjach prywatnych spotyka
ne są one bardzo rzadko. Tym 
cenniejszy staje się zbiór 
kilkunastu sztuk tych 
przedmiotów znajdujący 
się w Muzeum Wojska Pol
skiego w Warszawie. Mają 
one różne konstrukcje i wiel
kości, były różnie wykonywa
ne i wykańczane, różne było 
ich przeznaczenie i jakość. Na 
przykład wśród wyrobów mi
strzów rusznikarskich (il. 3) 
znaleźć można także robotę 
zwykłego kowala (il. 4). Znaj

duje się tu także niezwykle 
cenny egzemplarz, który za
pewne jako jeden z wielu słu
żył w warszawskim Arsenale 
(il. 5). Zabytek ten na korpusie 
nosi ważną dla nas, rytowaną 
sygnaturę: „Arsenał Warszaw
ski 1828” i jest jedynym za
chowanym dowodem, że uży
wany był w Warszawie. Przy
jąć można, że posługiwał się 
nim sam „Naczelny Puszkarz” 
Egidiusz Collette, który mógł 
także być współtwórcą „zapal
niczki”, bowiem prowadził tu 
warsztaty naprawcze. Na pot
wierdzenie tej hipotezy „Ku
rier Warszawski” z 1842 r. w 
artykule o „fabrykach krajo
wych” donosił, że w jedynej w 
Królestwie fabryce broni Egi- 
diusza Collette’a, z siedzibą na 

Powązkach, wyrabiano oprócz 
broni palnej i siecznej, wszel
kie akcesoria związane z bro
nią oraz „krzesiwka myśliw
skie”.

Dzisiaj o tych niezbędnych 
dawniej przedmiotach przy
pominają nam gadżety z ryn
ków zachodnich, głównie z 
Niemiec i Włoch, które do nas 
dotarły. Te nieudolnie wyko
nane, uwspółcześnione „zapal
niczki” — kopie swych po
przedniczek, tylko że „stoło
we” lub — jak kto woli — 
„gabinetowe”, plastikowe lub 
cynkowe, coraz chętniej kupo
wane, zadowalają niewybred
ne gusta naszych rodaków.

Zygmunt Jagodziński

W nocy z 11 na 12 sierpnia 
1942 r. polski 304,Dywiz

jon Bombowy im. Ziemi Śląskiej, 
stacjonujący na polowym, nad
morskim lotnisku w hrabstwie 
Dale w Walii, otrzymał zadanie 
bojowe: zaatakować niemieckie 
łodzie podwodne, tzw. U-booty, 
operujące w Zatoce Biskajskiej, 
Pogoda tego dnia była fatalna — 
na usytuowanym na nadmorskim 
urwisku pasie startowym wiał sil
ny boczny wiatr. Stało się to 
przyczyną tragedii, gdyż już 
pierwszy startujący bombowiec 
Wellington HX-384 w kilkanaście 
sekund po starcie został dosłow
nie zdmuchnięty w morskie od
męty. Załadowane w lukach 
bomby głębinowe eksplodowały, 
rozrywając samolot na strzępy. 
Dalsze loty odwołano. Kilka dni 
później wyłowiono z morza zwłoki 
pięciu członków załogi samolotu, 
które dziś spoczywają na cmenta
rzu lotników polskich w Newark. 
49 lat później, we wrześniu 1991 
r, grupa walijskich płetwonurków 
z Llantrisant przeszukująca dno 
morskie w Zatoce Maroles Bay, 
u podnóża dawnego lotniska w 
Dale, natrafiła na szczątki samo
lotu rozniesione na dużej prze
strzeni przez wiry i prądy wodne. 
Po kilkunastu godzinach wytężo
nej pracy udało się wydobyć dwa 
ogromne śmigła Wellingtona, 
dwa karabiny maszynowe Brow
ning 303 i wiele drobniejszych 
części.
Znaleziskiem zainteresował się 
Malcolm Cullen, strażnik parku 
narodowego w pobliskim Pem- 
brokshire, historyk lotnisk, a jed
nocześnie wielki sympatyk Pola
ków, m in. inicjator i jeden z fun

datorów umieszczonej w miejs
cowym kościele tablicy ku czci 
poległych lotników polskich. Po
wiadomił o tym zdarzeniu swego 
przyjaciela, prof, Edwarda Za- 
rudzkiego, zamieszkałego w Da
nii. Profesor Zarudzki, kawaler 
Orderu Virtuti Militari, był w la
tach drugiej wojny światowej ofi- 
cerem-pilotem 304. Dywizjonu, a 
więc nic dziwnego, że na wieść o 
znalezisku dotyczącym jego 
dawnych kolegów przyjechał na
tychmiast do Walii. Wraz z Culle- 
nem przekonał prezesa klubu 
płetwonurków Viva Griffitsa, że 
część obiektów wydobytych z 
morza powinna trafić do polskie
go muzeum. Uzyskano konie
czne certyfikaty i oficjalną zgodę 
rządu Jej Królewskiej Mości. Były 
kłopoty z transportem, ale dzięki 
dobrej woli attachatu wojskowe
go RP w Londynie i dowódcy Ma
rynarki Wojennej, wiceadmirała 
Romualda Wagi, ofiarowane 
przez Walijczyków śmigło i kara
bin maszynowy zostały przetran
sportowane do Polski okrętem 
ORP „Iskra".
Po przeprowadzeniu zabiegów 
konserwatorskich w Muzeum 
Wojska Polskiego karabin wy
gląda jak nowy. Największego 
spustoszenia dokonała woda 
morska w aluminiowych płatach 
olbrzymiego śmigła (rozpiętość 
łopat ok. 3,5 m, waga ponad 300 
kg). Dzisiaj śmigło i karabin ma
szynowy pechowego bombowca 
są jedynymi zabytkami w Polsce 
pochodzącymi z samolotu typu 
Wellington.

Zbigniew Puchalski

Śmigło z morza
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„Polski” zamek w Austrii
Pomysł napisania tego 

artykułu nasunęła nam 
niekończąca się dy
skusja na temat praw architek

ta odbudowującego zabytek do 
wprowadzenia przy tej okazji 
korektur czy nawet upiększeń 
stanu istniejącego. Problem 
ten odżywa ciągle na nowo: 
czy lepiej purystycznie zakon
serwować ruiny średniowie
cznego zamku i upodobnić je 
do bunkra, jak to miało miejs- 

wych krytyków, dla których 
nawet najbardziej nijaki obiekt 
zabytkowy jest „rzeczą świę
tą”-
Najpierw trochę historii. 
Zamek Weyer wzmiankowany 
jest po raz pierwszy w 1446 r. 
jako siedziba rycerska. W 1596 
r. protestancki kaznodzieja 
Abraham von Rorbach wraz z 
małżonką gruntownie przebu
dowali zamek w formach rene
sansowych. Na początku 

hrabstwa Orth i zarządcy ce
sarskich salin. Z tego okresu 
pochodzi kaplica zamkowa z 
bogatą dekoracją stiukową 
Michaela Ziirna Młodszego, 
otwarta w 1631 r., w której 
odbyły się w 1696 r. zaślubiny 
Beatrix, córki Johanna Adama 
Spindlera z Krzysztofem Be
nedyktem Haiden von Dorff 
(ich herby i nazwiska widnieją 
na ołtarzu). W 1738 r. Karl Jo
sef von Frey, kolejny właści

ciel dóbr, ofiarował zamek 
Weyer i sumę 30 000 florenów 
na utworzenie przytułku, in
ternatu i szkoły dla chłopców 
— sierot po robotnikach salin. 
Od końca XVIII w. do 1879 r. 
mieściła się w zamku szkoła 
ludowa. Los zabytkowej bu
dowli, chylącej się do upadku, 
byłby przesądzony, gdyby nie 
Otto i Renate Schober, którzy 
ją zakupili z zamiarem rewalo
ryzacji i ulokowania w niej an
tykwariatu. Z zamówieniem 
na projekt zwrócili się do pol
skiego architekta Andrzeja 
Pereświet-Sołtana, absolwen-

ce w Czorsztynie, czy też po
kusić się o nieco swobodniej
szą rekonstrukcję dokonaną na 
podstawie szczegółowych stu
diów obiektu rozpatrywanego 
na tle architektury regionu? W 
niniejszej wypowiedzi, nie 
rozdzielając przysłowiowego 
włosa na czworo, pragniemy 
zaprezentować Czytelnikom 
rewaloryzację zabytkowego 
zamku Weyer nad Traunsee 
koło Gmunden w Górnej Aus
trii, dokonaną przez polskiego 
architekta Andrzeja Pere
świet-Sołtana w latach 
1981—1983, bardzo chwaloną 
przez austriackie służby kon
serwatorskie. Mamy pełną 
świadomość, że rewaloryzacja 
ta znalazłaby w Polsce suro-

1.2. Kaplica i sadzawka 
na dziedzińcu frontowym 

przed (1) 
i po rewaloryzacji (2) 
3.4. Skrzydło boczne 

od strony 
dziedzińca frontowego 

przed (3) 
i po rekonstrukcji 

krużganka (4)

XVII w. siedziba przeszła na 
własność Freiherra Maksymi
liana Haklbergera von He- 
chenberg i jego żony hrabianki 
von Salburg. W 1621 r. cesarz 
Ferdynand II podniósł zamek 
Weyer do godności wolnej 
siedziby szlacheckiej. Później 
należał kolejno do hr. Adama 
von Herberstorff i hr. Veita 
Spindlera, cesarskiego włodarza
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ta Politechniki Warszawskiej 
w 1965 r., pracującego od tego 
czasu na terenie Veneto. Bez
pośrednią przyczyną tego 
zamówienia było spotkanie 
Schoberów z Sołtanem w póź- 
nobarokowej Villi Romanelli- 
Schweitzer pod Vicenzą, odre
staurowanej tylko co przez ar
chitekta. Zręczność i dobry 
smak Sołtana spodobały się 
Schoberom do tego stopnia, że 
postanowili pozyskać go dla 
własnego przedsięwzięcia.
Zamek Weyer w momencie, 
kiedy oddano go we władanie 
Sołtanowi, był mocno zanied
baną budowlą, wprawdzie o 
pięknej metryce, ale nie spra
wiającą wrażenia czegoś spe
cjalnie wartościowego. Jego 
zasadniczy trzon stanowi tro
chę przysadzisty piętrowy 
korpus główny, do którego od 
frontu i od tyłu przylegają dwa 
prostopadłe, również piętrowe 
skrzydła boczne. Jedno z nich 
ujmuje bok dziedzińca fronto
wego i zakończone jest maleń
ką wieżyczką wyrastającą z po
łaci dachu i mieszczącą zegar, 
drugie natomiast ujmuje bok 
dziedzińca tylnego. W na
rożniku dziedzińca frontowego 
stoi czworoboczna barokowa 
kaplica, a w prawej jego części 
usytuowana jest prostokątna 
sadzawka. Przed rewaloryzacją 
trudno było określić styl zamku. 
Powtórzmy raz jeszcze: była to 
budowla doskonale nijaka.
Przyjrzyjmy się teraz, co z nią 
zrobił Sołtan. Zadanie miał z 
pewnością bardzo trudne, nie 
rozporządzał bowiem wiary
godnymi przekazami ikono
graficznymi. Zaczniemy od 
stwierdzenia, że nie zmienił 
zastanego układu budowli. 
Wędrówkę po zrewaloryzowa
nym zamku Weyer rozpo- 
czniemy od dziedzińca fron
towego. Architekt odnowił 
starannie kaplicę i sadzawkę, 
bez większych zmian pozosta
wił również elewację korpusu 
głównego. Przekształcił nato
miast w istotny sposób skrzyd
ło boczne nakryte trój spado
wym dachem z potężnym oka
pem. Oczyścił je najpierw z 
późniejszych dodatków i 
wprowadził pod okap renesan
sowy nadwieszony krużganek 
arkadowy (notabene mieszczą
cy się znakomicie pod wspo
mnianym okapem). Wygląda 
to bardzo pięknie, tym bar
dziej że arkady krużganku 
wsparte są na kamiennych ko
lumienkach. Czy interwencja 
ta była dozwolona z punktu 
widzenia moralności konser
watorskiej? Naszym zdaniem

zbudował wygodny wjazd dla 
samochodów. Do korpusu 
głównego dodał pośrodku trój- 
arkadowy renesansowy por
tyk podtrzymujący taras pier
wszego piętra, by należycie za
akcentować wejście główne do 
zamku. Skrzydło prostopadłe 
otrzymało na parterze trzy 
szerokie arkady, a na pier
wszym piętrze — zamiast 
drewnianego ganku — rene
sansowy arkadowy krużganek, 
dzięki czemu znacznie zyskało 
na malowniczości. Na wprost 
korpusu głównego Sołtan 
ustawił wiatę na samochody 
(nie niszcząc istniejącego 
drzewostanu!), a wjazd na 
dziedziniec prowadził teraz

tak, ponieważ ze struktury 
murów i dachu wynika niezbi
cie, że jakiś krużganek przy 
tym skrzydle niegdyś się znaj
dował. Sołtan przestudiował 
poza tym szczegółowo archi
tekturę okolicznych zamków 
renesansowych i na ich wzór 
zaprojektował elewację skrzyd
ła bocznego. W narożnik po
między korpusem głównym a 
skrzydłem flankującym dzie
dziniec tylny wkomponował 
ponadto arkadową loggię, ot
wierającą się na wydzielony 
ogrodzeniem ogród.
Dużo istotniejsze zmiany 
wprowadził Sołtan w partii 
zamku wychodzącej na dziedzi
niec tylny. Przede wszystkim 

5.6. Skrzydło 
boczne 
od strony 
dziedzińca 
tylnego 
przed (5) 
i po 
rewaloryzacji (6)

7. Fragment 
ekspozycji 
porcelany 
miśnieńskiej
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8.9. Projekt rewaloryzacji zamku Weyer A. Pereświet-Sottana: 
dziedziniec frontowy (8) i dziedziniec tylny (9)

przez szeroką bramę przylega
jącą do narożnika korpusu 
głównego.
Wnętrza zamku otrzymały 
po odbudowie umiarkowanie 
historyzujący wystrój, stano
wiący idealne tło dla wysta
wionych przedmiotów. Znaj
duje się tu bowiem stała wy
stawa miśnieńskiej porcelany 
od 1710 r. do naszych dni, jak 
również wystawa francuskich 
sreber firmy Christofle.
Zamek Weyer nad Traunsee 
jest dziś siedzibą jednego z 

bardziej znanych u Austrii an
tykwariatów. Jego nader do
godne położenie (45 minut 
drogi autem z Salzburga albo z 
Linzu) ściąga doń wielu za
możnych klientów. Wypada je
szcze napisać, że rewaloryzację 
zamku nadzorował krajowy 
konserwator zabytków (Lan- 
deskonservator des Bundes- 
denkmalamtes) dr W. Lipp i 
ocenił ją wysoko. Przy okazji 
odrestaurowane zostały przez 
specjalistów freski, sgraffita i 
sztukaterie. W sumie przy

wrócono do życia zabytkowy 
obiekt, który szybko stał się 
atrakcją regionu.
Czy Sołtan „poprawił” zaby
tek? Na pewno tak, ale uczynił 
to w sposób nad wyraz kultu
ralny i w dobrej wierze. Je
steśmy przekonani, że rygo
ryzm w zachowaniu stanu 
przed rewaloryzacją nie wy
szedłby zamkowi Weyer na 
zdrowie. Naszym zdaniem li
czy się efekt końcowy: powstał 
obiekt bardzo piękny, dosko
nale osadzony w architekturze 

regionu. Ponadto nadzór aus
triackiego konserwatora za
bytków chroni polskiego ar
chitekta przed ewentualnymi 
zarzutami o naruszenie etyki 
konserwatorskiej. Austriak na 
pewno nie dopatrzył się w pro
jekcie Sołtana niczego zdro
żnego! Czytelniku, jadąc au
tem do Włoch przez Austrię, 
odwiedź koniecznie „polski” 
zamek Weyer!

Tadeusz S. Jaroszewski 
Mariusz Wituski

Nowe stare miasto

Spandau — to położona nad Hawelą najstarsza dzielnica 
Berlina, wspomniana w dokumencie z 1197 r jako Spandow; 
prawa miejskie Spandau otrzymało pięć lat wcześniej niz Berlin — 

w 1232 r. Dzisiaj liczy ponad 200 tysięcy mieszkańców, dla 
których wyjazd np. na Kurfurstendamm oznacza ..do Berlina", zaś 
„miasto” — to Altstadt, czyli Stare Miasto w Spandau. Dla nich 
bowiem Spandau leży w dalszym ciągu pod Berlinem, jak to było 
do 1920 r., kiedy miejscowość włączono do Wielkiego Berlina 
Choć Spandau, szczególnie w XVI w., było miastem garnizonowym 
(zob. o cytadeli w nr 4, 1995, s. 32) i miejskie mury obronne 
zlikwidowano dopiero w 1903 r. — to życie toczyło się tu jak w 
innych miastach na ratuszu urzędował burmistrz, na rynku 
odbywały się targi, wierni spotykali się w kościele Św. Mikołaja 
(gotycki z połowy XV w.), a na północ od Starego Miasta rozwijało 

1. Zrekonstruowany budynek Wendenschloss przy Kinkelstrasse
2. Nowoczesne fasady „starego" Spandau przy Karl-Schurzstrasse

się przedmieście, z którego na początku XX w. wyrosło Nowe Mia
sto (Neustadt).
W 1944 r. historyczne Spandau zostało prawie całkowicie zni
szczone. W czasie powojennej odbudowy, trwającej zresztą do 
dzisiaj, zrekonstruowano kilka obiektów zabytkowych, min. 
wspomniany kościół, Dom Gotycki przy Breitestrasse z 1500 r. 
czy postawiony w konstrukcji szkieletowej tzw. Wendenschloss z 
XVII w. przy Kinkelstrasse Pozostała zabudowa jest powojenna, 
fasadom kamienic brak historycznej autentyczności, ale zacho
wana została skala budynków i ich historyczny układ. Nie widać tu 
ręki konserwatorów odtwarzających z precyzją stare miasta np. w 
Gdańsku czy w Warszawie. Jest natomiast odwaga berlińskich ar
chitektów stawiających nowoczesne domy na starych fundamen
tach i działkach. (sa)
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Pamiątki po Warneńczyku

Po śmierci Władysława
Jagiełły rządy w Polsce 

w 1434 r. objął jego syn, 
Władysław III. Sześć lat pó
źniej został także królem Wę
gier. W tym czasie chrześci
jańska Europa była poważnie 
zagrożona przez Turcję. 
Pierwsza wyprawa Władys
ława III przeciw Turkom w 
1443 r. zakończyła się suk
cesem, jednak rozejm w Sze- 
gedynie na skutek złudnych 
obietnic państw zachodnich 
został zerwany i król Władys
ław ponownie poprowadził

wojska polsko-węgierskie 
przeciw Turkom. 10 listopada 
1444 r. wyprawa ta zakończy
ła się pod Warną śmiercią 
dwudziestoletniego króla i 
klęską chrześcijan; historia 
nazwała go Warneńczykiem. 
Do naszych czasów zacho
wały się po tym królu tylko 
dwie pamiątki. W bibliotece 
oksfordzkiej znajduje się 
modlitewnik Władysława, a 
na Wawelu spisany dla niego 
ceremoniał koronacyjny w 
formie kodeksu. Rękopis 
modlitewnika oprawiony jest

1. Karta
z modlitewnika
z miniaturą 
przedstawiającą 
króla Władysława

2. Oprawa
Ordo
ad coronandum
Regem Poloniae

3. Obraz
Jana Matejki 
„Bitwa pod Warną”

(fot. 2 — 
Stanisław Michta)

w jasnobrązową skórę, ozdo
biony inicjałami i zawiera 14 
miniatur przedstawiających 
króla klęczącego przed Mat
ką Boską, Chrystusem, Trój
cą Świętą, Chrystusem U- 
krzyżowanym oraz w komna
cie. Powstał on — mimo róż
nych opinii naukowców — 
zapewne po koronacji króla 
w 1434 r. Świadczą o tym 
występujące na miniaturach 
insygnia królewskie: korona i 
berło oraz tarcza z Orłem 
Polskim. Być może wykona
ny został na zamówienie kró

lowej Zofii (czwartej żony Ja
giełły), która popierała rozwój 
malarstwa miniaturowego i 
piśmiennictwa. Z kolei w bib
liotece kapitulnej na Wawelu 
przechowywany jest Ordo ad 
coronandum Regem Poloniae 
z 1434 r. pisany na pergami
nie w języku łacińskim, z oz
dobnymi inicjałami oraz zapi
sami nutowymi śpiewów, op
rawiony w czerwoną skórę z 
mosiężnymi guzami i dwoma 
zapięciami. Opis ceremonia
łu koronacyjnego szczegó
łowo określa przebieg koro

nacji, w czasie której król był 
ubrany w szaty kościelne, 
sandały, humerał, albę, ma
nipularz, stułę, dalmatykę i 
kapę wierzchnią.
Oba te przedmioty są nie tyl
ko pamiątkami po królu, ale 
także zabytkami piśmien
nictwa z XV w., zaś opis ce
remonii koronacyjnej — to 
bardzo istotny przyczynek do 
panujących w tym czasie 
obyczajów na królewskim 
dworze.

Aldona Sołtysówna
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Niecodzienne muzea

Zapomniane drukarstwo

Muzeum Drukarstwa War
szawskiego, Oddział 

Muzeum Historycznego m.st. 
Warszawy, istnieje od 
czerwca 1982 r. przy ul. Łuc
kiej 1 /3/5, w części zabu
dowań dawnej fabryki Norbli- 
na. Idea powołania muzeum, 
które odzwierciedlałoby czte- 
rechsetletnią tradycję dru
karstwa w Warszawie, zrodzi
ła się w środowisku war
szawskich poligrafów na po
czątku lat siedemdziesiątych, 
w trakcie przygotowań do 
obchodów pięćsetlecia dru
karstwa polskiego. Pierwsze 
drukarnie na ziemiach pol
skich pojawiły się pod koniec 
XV w. w Krakowie, zaś po ok- 

nek, bogaty asortyment ro
kokowych winiet i w najlep
sze gatunki papieru wyszła 
publicystyka Sejmu Cztero
letniego, dziesiątki tytułów 
nowych czasopism oraz pro
pagująca idee Oświecenia 
i nowy humanizm literatura 
piękna. Osiemnastowieczna 
Warszawa stała się najwięk
szym na ziemiach polskich 
ośrodkiem „czarnej sztuki” i 
pozycję tę utrzymała do na
szych czasów.
Zbiory muzeum liczą pra
wie piętnaście tysięcy eks
ponatów. Zdecydowaną ich 
większość stanowią wszel
kiego rodzaju druki, zarówno 
te. które wyszły spod pras war- 

barwne plakaty i druki 
reklamowe, prospekty, pocztówki, 
papiery wartościowe, formu
larze, etykiety, ulotki. Ważne i 
cenne okazują się czasem 
nawet całkiem niepozornie 
wyglądające druki, gdyż mo
gą stanowić ślad jakiejś nie 
znanej nam dotąd drukarni. 
W zbiorach jest tez materia! 
typograficzny — różne wiel
kością i krojem czcionki, winie
ty i ornamenty, także różno
rodne formy drukarskie, z 
których odbijano ilustracje: 
klocki drzeworytnicze, płyty 
miedzio- i stalorytnicze, ka
mienie litograficzne, klisze 
drukarskie. Są tu również 
narzędzia niezbędne w pracy 

Przedmiot naszych zaintere
sowań stanowią także posta
cie drukarzy, wydawców i 
księgarzy Warszawy z minio
nych czterech wieków. Zbie
ramy informacje o ich życiu i 
przebiegu działalności zawo
dowej. Staramy się pozyskać 
materiały archiwalne i wszel
kiego rodzaju dokumentację 
potwierdzającą różnorodne 
przejawy ich profesjonalnej 
aktywności, także świadec
twa i dyplomy stwierdzające 
zdobyte kwalifikacje zawo
dowe oraz legitymacje orga
nizacji i zrzeszeń, które za
kładali, ich wizerunki — foto
grafie i portrety. Cenne są 
także przedmioty, które sta-

1

1. Przywileje 
i konstytucje 
sejmowe... 
druk
z XVII w. 
pochodzący 
z tłoczni 
Jana 
Rossowskiego, 
pierwszego 
drukarza 
osiadłego 
na stałe 
w Warszawie
2. Maszyna 
typograłiczna 
o napędzie 
ręcznym
z XIX w.

resie upadku drukarstwo od
rodziło się i wspaniale roz
kwitło właśnie w Warszawie.
W drugiej połowie XVIII w. 
funkcjonowały tu znakomicie 
zorganizowane drukarnie do
równujące najlepszym euro
pejskim tłoczniom staran
nością i poziomem estety
cznym druków. Spod pras ta
kich drukarń, jak typografie 
Wawrzyńca Mitzlera de Kolof, 
Michała Grólla czy Piotra Du- 
foura wyposażonych w 
komplety wybornych czcio- 

szawskich drukarń, jak i te, 
które do druku w innych tło
czniach na terenie kraju lub 
za granicą przygotowali war
szawscy nakładcy i wydawcy 
od 1578 r„ kiedy w Warsza
wie pojawiła się pierwsza 
drukarnia. W niewielkich sal
kach pierwszego piętra na 
wystawach czasowych pre
zentujemy fragmenty naszej 
kolekcji druków — książki i 
czasopisma, albumy malar
stwa i cykle grafik, przeboga
tą produkcję akcydensów: 

zecerów, retuszerów, introli
gatorów, grafików i projektan
tów okładek oraz około trzy
dziestu maszyn typografi
cznych różnego typu. W jed
nym z pomieszczeń na parte
rze można zobaczyć rekons
trukcję drewnianej prasy dru
karskiej z XVII w. Sąsiaduje z 
nią maszyna typograficzna z 
XIX w. o napędzie ręcznym, 
żywo kontrastując masyw- 
nością sylwetki i metalicznym 
połyskiem z lekkością kon
strukcji swej poprzedniczki. 

nowiły prywatną własność 
któregoś z koryfeuszy sztuki 
drukarskiej, bądź które były 
elementami wyposażenia 
miejsc ich pracy i profesjo
nalnej działalności. Przykła
dem może być wielka szafa 
biblioteczna, biurko i kilka in
nych sprzętów, które stały w 
gabinecie Salomona Lewen- 
tala (1841—1902), drukarza, 
nakładcy i księgarza, wy
dawcy m.in. znakomicie re
dagowanego tygodnika ilus
trowanego „Kłosy”, jednego z
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3. Oprawa książki 
Wizerunki książąt 
i królów polskich 

z 1888 r. 
wykonana w drukarni

S. Orgelbranda
4. Szafa biblioteczna 

z gabinetu 
Salomona Lewentala 

(1841—1902)
(zdjęcia: 

Barbara Mazurek)

najlepszych wtedy w kraju, 
poświępónego literaturze, 
nauce i sztuce, bogato zdo
bionego artystycznymi drze
worytami.
Jak niemal wszystkie muzea, 
także nasze boryka się z 
trudnościami finansowymi, 

np. brakuje nam środków na 
zakup wzbogacających na
sze kolekcje unikatowych 
druków, ale największą bo
lączką są problemy lokalowe. 
W pomieszczeniach przy ul. 
Łuckiej możemy magazyno
wać i opracowywać swoje 

zbiory, lecz nie mamy tu moż
liwości eksponowania ich i 
udostępniania publiczności.

W przyszłym roku będzie
my świętować czterechset
lecie stołeczności Warsza
wy, a ponieważ dzieje dru

karstwa są równie interesu
jące i dramatyczne, jak 
dzieje i losy miasta — ma
my nadzieję, że uda się je 
zaprezentować i przypom
nieć.

Anna Grabowska

Nieprawdopodobne!

Zawsze byt. Odkąd pamię
tam. Lekko pochylony.

Przysypany pyłem bezdroży 
Przyprószony śniegiem. Zmo
czony kroplami deszczu. Og
rzany słonecznym ciepłem. 
Przez wieki w jednym miejs
cu. Nagle zniknął. Był niczyj. 
Dlatego zniknął.
Na rozwidleniu polnych dróg 
w kierunku Piersna, Zabłocia 
i Cesarzowic, za domem nr 
55 w Kulinie koło Środy Ślą
skiej jeszcze do niedawna 
stał łaciński krzyż pokutny z 
piaskowca o wymiarach 
110x91x32 cm. Niepozorny, 
niczym nie wyróżniający się 
spośród setek innych pokut
nych pamiątek Dolnego Ślą
ska, stanowił jedną z cieka
wostek tej zagubionej wśród 
pól miejscowości. Pewnej 
wiosennej nocy 1994 r. krzyż 
został ukradziony. Bezczelnie 
odrąbany tuz przy ziemi. Jak 
powiadają mieszkańcy Kali
na, tego bestialskiego czynu 
dokonała grupka 5—6 męż
czyzn przybyłych „Żukiem', 
Ot, tak po prostu — zabrali 
krzyż i odjechali nie zauwa-

Średniowieczny krzyż pokutny na jednym z nagrobków 
cmentarza we Wrocławiu

żeni. Pozostał tylko odcię
ty, tkwiący w ziemi trzon.
Po kilku miesiącach krzyż 
został odnaleziony zupełnie 
przypadkowo. Jeden z człon
ków Bractwa Krzyżowców, 
czyli Ogólnopolskiego Klubu 
Miłośników i Badaczy Krzyży 
Pokutnych i Rzeźb Przydroż

nych natknął się na ów 
krzyż... we Wrocławiu, gdzie 
ustawiono go na jednym z 
grobów na cmentarzu Grabi
szyńskim, Natychmiast po
wiadomiono odpowiednie 
władze i rozpoczęły się sta
rania o powrót zabytku do Ku- 
lina. Sam krzyż źrnienil nie

stety swój wygląd. Jest niższy 
(bo odrąbany!), przednią 
stronę zeszpecono tablicą z 
nazwiskiem zmarłego, także 
trzon krzyża schudł trochę po 
ociosaniu.
Postępowanie wyjaśniające 
prowadzone m.in. przez wo
jewódzkiego konserwatora 
zabytków we Wrocławiu tro
chę przeciąga się, aczkol
wiek sprawa powoli ma się 
ku końcowi. Ku dobremu 
końcowi: krzyż na pewno 
wróci do Kulina, choć osta
teczny termin jest nadal nie
określony.
Na terenie Polski mamy oko
ło 600 krzyży pokutnych, po
chodzą one w większości z 
XIV—XVI w. Możemy je jesz
cze napotkać głównie na 
Dolnym Śląsku. Jeszcze mo
żemy. Spieszmy się. Dopóki 
sześciuset bardzo pomys
łowych ludzi bez żadnego 
poszanowania dla tradycji i 
kultury narodowej nie „po
życzy” ich sobie do nikomu 
nie znanych celów lub na... 
nagrobek!

Filip Karoński
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Instrumenty króla Dawida
Dawid — biblijny król Judy i 

Izraela, w prostej linii przo
dek Chrystusa, zwycięzca Golia

ta. zdobywca Jerozolimy — w 
średniowiecznej ikonografii jawi 
się przede wszystkim jako twór
ca psalmów i niezrównany mu
zyk. Reprezentuje w niej najdo
skonalszą sferę muzyki — muzy
kę niebiańską (musica munda- 
na), której choć z powodu niedo
skonałości zmysłów nie można 
usłyszeć, można ją jednak ode
brać rozumem.
Atrybutami króla Dawida w śred
niowiecznej ikonografii są za
zwyczaj zwoje psalmów lub ins

trumenty muzyczne. Są to z regu
ły instrumenty strunowe, jak np. 
harfy. Gra na nich wyrażała ra
dość i uwielbienie dla Boga. Po
stać Dawida, uosabiając najdo
skonalszy rodzaj muzyki, podno
siła jednocześnie do rangi mod
litwy jej najniższą sferę — muzy
kę pojmowaną przez zmysły 
(musica instrumentalis) — wy
konywaną na instrumentach.
Najwcześniejsze zachowane 
polskie przedstawienie króla 
Dawida ukazuje go z lirą północ- 
noeuropejską (chrottąj Znajduje 
się ono w Złotym kodeksie pułtu
skim (Evangeliariumi. datowa

nym na około 1085 r Instrument 
ten ma sześć strun. Bogata de
koracja złożona z motywów roś
linnych i białych linii podkreśla 
jego kształt. Król Dawid muzyku
jący na lirze północnoeuropej- 
skiej pojawił się ponownie na 
tympanonie z XIII w. opactwa cy- 
stersek w Trzebnicy. Warto 
podkreślić, że podobnie wygląda
jące instrumenty znajdowane są 
podczas wykopalisk prowadzo
nych na średniowiecznych sta
nowiskach archeologicznych 
(Opole, Gdańsk).
Król Dawid grywał również na in
nych odmianach instrumentów 

strunowych. Jedną z nich są cy
try — instrumenty o ogromnej 
liczbie kształtów i, co za tym 
idzie, nazw. Średniowieczne cy
try budowane były ze skrzynek, 
początkowo drążonych w jed
nym klocku drewna, w wiekach 
następnych zbijanych z listewek.

1.2. Król Dawid 
gra na cytrze 
symetrycznej (1) 
i harfie-psalterium (2) 
(ikonografia z XV w.: 
Horae diurnae i Missale 
z Krakowa)

3. Król Dawid 
gra na harfie 
romańskiej 
(Biblia Sacra 
z XV w.)

Pokwitowanie dla poczty Pokwitowanie dla posiadacza rachunku Pokwitowanie dla wpłacającego
zł ......................................... zł .............................................. zł ...............................................

słownie słownie ---------------------------------------- słownie -----------------------------------------

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko 
kod poczt, 
adres

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko 
kod poczt, 
adres

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko 
kod poczt, 
adres

na rachunek 
AMDS 

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136

na rachunek 
AMOS 

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136

na rachunek 
AMOS 

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136

stempel pobrano opłatę

zł...................

stempel pobrano opłatę

zł ...................

stempel pobrano opłatę

zł ....................
podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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4. Król Dawid 
gra 

na carillonie. 
poniżej rebek 

i harfa 
romańska 

(Biblia 
biskupa 

Strzempińskiego 
z XIII w.) 
(zdjęcia: 
Edward 

Niemiro)

ny. Struny na harfach biegną 
pomiędzy pudlem rezonanso
wym a ramieniem. Harfy ramowe 
dzieli się na harfy romańskie i go
tyckie. Harfy romańskie, o przy
sadzistych formach i widocznych 
łączeniach konstrukcyjnych, wy
stępowały do początków XV w. 
Jedna z nich widoczna jest w 
Biblii Sacra, wykonanej w 1415 r. 
w Krakowie. Smukłe harfy gotyc
kie o zatartych łączeniach kon
strukcyjnych pojawiają się już w 
XIV w. Można je obejrzeć np. w 
Epistolarzu Piotra Postawy z 
1 500 r.
Zdecydowanie rzadko przedsta
wiano króla Dawida z innymi ro
dzajami instrumentów muzy
cznych. Na przykład w Biblii bi
skupa Strzempińskiego z XIII w.

ukazano go podczas gry na kil- 
kudzwonkowym carillonie. U je
go stóp miniaturzysta umieścił 
jeszcze harfę romańską i rebek 
— instrument smyczkowy.
Cechą charakterystyczną instru
mentów króla Dawida jest to, że 
dźwięk wydobywa się z nich za 
pomocą szarpania strun pal
cami lub plektronami. Wbrew 
dość powszechnemu mniema
niu, król Dawid nie był ukazywa
ny w trakcie gry z lutniami czy z 
instrumentami smyczkowymi, jak 
fidele lub wiole. Nigdy też nie grał 
na żadnym instrumencie dętym 
lub kotłach czy bębnach. W pó
źniejszej ikonografii postać króla 
Dawida była z reguły zaopatrzo
na tylko w harfę.

Dorota Popławska
Nad płytami wierzchnimi rozpi
nano pomiędzy kołkami od kilku 
do kilkudziesięciu strun. Na cy
trach gra się z reguły szarpiąc 
struny palcami lub kostkami, tzw. 
plektronami Kompozycja figu
ralna zwana „Koncertem króla 
Dawida" znajdująca się w Biblii 
płockiej, będącej w wyposażeniu 
katedry płockiej już w 1148 r. 
ukazuje obok muzykujących: 
Tubalkaina, Jubala i Pitagorasa 
— króla Dawida z jedną z cytr — z 
psalterium trójkątnym. Instrument 
ten w formie równobocznego 
trójkąta miał masywne pudło re
zonansowe dekorowane na kra
wędziach motywem geometry
cznym. Struny o trudnej obecnie 
do ustalenia liczbie szarpane by
ły dwoma długimi, zakrzywionymi 
na końcu plektronami, wykona
nymi z dużym prawdopodobień
stwem z odpowiednio przycię

tych ptasich piór. Psalteria trój
kątne, nie zawsze równoboczne, 
w rękach króla Dawida pojawiają 
się również i w wiekach następ
nych. Grywał on także na innych 
cytrach, np. symetrycznych, tra- 
pezoidalnych z półowalnie pod
ciętymi krótszymi bokami czy na 
harfach — psalteriach łączących 
elementy cytr i harf.
Król Dawid muzykował jednak 
przede wszystkim na harfach. W 
ikonografii polskiej spotyka się 
harfy kątowe i ramowe. Harfę ką
tową ukazano na oprawie Ewan
gelii św. Marka z połowy XII w. 
Harfa ta nawiązuje swoją formą 
do harfy antycznej. Zbudowano 
ją z dwu elementów konstrukcyj
nych: pudła rezonansowego i 
ramienia. Harfy ramowe składają 
się natomiast z trzech elemen
tów konstrukcyjnych: pudła re
zonansowego, ramienia i kolum-

Z okazji 50-lecia Wydziału Sztuk Pięknych Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 
dniach 26—28 września 1995 r. odbędzie się 
zjazd absolwentów kierunku Konserwatorstwo i 
Muzealnictwo (d. Zabytkoznawstwo) oraz Za
ocznego Studium Konserwacji Zabytków Archi
tektury. Wszystkich zainteresowanych prosimy o 
kontakt: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwa
torstwa UMK, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 To- 
ruń, tel. (0-56)270-51 w. 16, 20 lub 34; fax 249-77.

Wykrywacze złota, militariów.
ARMAND, Ryszarda 44, 05-800 PRUSZKÓW, 

tel. 0-2 758 73 48

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata

Spotkania 
z Zabytkami

20 000
2 zł

Płomyczek
14 000

1 zł 40 gr

Poznaj
Swój Kraj

27 000

2 zł 70 gr

Echa Leśne
15 000

1 zł 50 gr

Nauka
i Przyszłość

10 000

1 zł

kwartalniki

Ochrona
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Biuletyn 
Historii 
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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 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

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

— 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 — 7000
70 gr 

. , . — 10 000jedno 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!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 2? 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 (na załączonym na s. 45 przekazie 
pocztowym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłat
ny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droższa. 
Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dosta
wę. 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. Krakows
kie Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2). 
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio—Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob—Tour”, ul. Paderewskiego 22 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w 
Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3 (oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiec
ko—Zamek)
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskie
go 1
STASZÓW: Ziemi Staszowskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, ul. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1 Maja 9 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700—lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
Zamówienia na prenumeratę w Ruch S. A. przyjmowane 
są na IV kwartał do 20 sierpnia br. W tym samym ter
minie przyjmują zamówienia urzędy pocztowe i dorę
czyciele.
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UBIORY W POLSCE
VII. Saskie dostatki

Jak zgodnie stwierdzają historycy i kostiumolodzy, najlep
szym źródłem do poznania polskiego życia codziennego w 
II i III ćwierci XVIII w. jest Opis obyczajów za panowa
nia Augusta III księdza Jędrzeja Kitowicza. Wiele miejsca 
poświęca w nim autor noszonym wówczas w Polsce ubio
rom, przedstawiając je szczegółowo i z dużym znawstwem 
tematu.
Już na początku rozdziału O strojach, czyli sukniach Kito- 
wicz oznajmia autorytatywnie: „Kontusz, żupan, pas, 
spodnie czyli portki, i boty, czapka, to było całym ubiorem 
publicznym Polaka, szlachcica i mieszczanina”. Oczywiś
cie, w ciągu kilkudziesięciu lat zmieniały się nieco propor
cje długości i szerokości ubiorów, ich ozdoby i kolorysty
ka, ale podstawowy zestaw garderoby, używanej przez zwo
lenników narodowej mody, pozostawał nienaruszony.
Najmniejszym przemianom podlegał żupan. W latach 
trzydziestych XVIII w. był on długi niemal do kostek, 
miał wąskie rękawy i mały, stojący kołnierz. W późnych 
latach czterdziestych modne były z kolei żupany o dłu
gości ledwie zakrywającej kolana, za to „haniebnie buchas- 
te”, czyli z bardzo szeroką górą, z workowatymi, sięgają
cymi palców dłoni rękawami i wysokim kołnierzem; za to dół 
żupana był wąski i obcisły. Podobnie kształtowały się faso
ny kontuszy — początkowo były one bardzo długie i dopa
sowane górą, z niskim kołnierzem, później stały się krót
kie, z wysokim kołnierzem, głęboko założonymi na siebie 
połami i znikomymi rękawami — wylotami. Ksiądz Kito- 
wicz najbardziej chwali narodowe ubiory z końcowego ok
resu panowania Augusta III Sasa. Pisze, że była to „(...) 
moda wcale przystojna, ani zbyt kusa, ani zbyt długa. Krój 
(...) niezbyt opięty, niezbyt fałdzisty, rękawy gładkie (...), 
wyłogi na przedzie kontusza obdłużne i wyloty u rękawów 
takież, dosyć żupana na widok wystawujące (...). Koszule 
nastały z kołnierzami wąsko na żupanowy kołnierz wykła
danymi, takież kołnierzyki (mankiety — przyp. AS) u rę
kawów koszuli na wierzch żupana wywijane, spinkami meta
lowymi (...) zapinane. ”
W opisywanym przez Kitowicza okresie wprowadzono do 
ubioru narodowego kilka innowacji. Względy praktyczne 
powołały do życia bluzgiery — wkładki z takiej samej 
tkaniny, co żupan, przypinane na jego przodzie, by część 
widoczna w rozchyleniu kontusza mniej się brudziła. Same 
kontusze zyskały natomiast około 1760 r. ozdobne wy
kończenie w postaci obszycia wszystkich brzegów (z wy
jątkiem dołu) złotym lub jedwabnym sznureczkiem bądź 
pasmanteryjnym galonem.
Dostatni męski ubiór z czasów saskich wymagał także tka
nego pasa, który szlachcice przepasywali na kontuszu, zaś 
mieszczanie na żupanie. Pospólstwo i drobna szlachta od
różniała się też od posesjonatów rodzajem obuwia. Bogatsi 
nosili wyłącznie żółte czy czerwone buty z długą do kolan 
cholewką; mniej zamożni kupowali znacznie tańsze, w któ
rych tylko cholewki były kolorowe, a przyszwy czarne 
bądź musieli się zadowolić pospolitymi butami, w całości 
sporządzonymi z czarnej skóry. Stąd powstało szydercze 
przysłowie: „Poznać pana po cholewach”. Natomiast „de
mokratyczne” były ówczesne spodnie — ogół mężczyzn 
nosił portki, szerokie i bufiaste, sięgające kostek.
Do narodowej męskiej garderoby weszły też w XVIII w. 
nowe okrycia wierzchnie (zastępując delię i ferezję) — be
kiesza, przypominająca kontusz, ale podbita futrem, z nie 
przecinanymi rękawami, zapinana z przodu na liczne pęt

lice oraz kiereja, podobnie zapinana, lecz luźniejsza 
i z szerszymi rękawami.
Przystępując do przedstawienia mody kobiecej ksiądz Ki- 
towicz nie kryje trudności: „Musiałbym zażyć do tego opi
sania jakiej starej ochmistrzyni, żebym mógł opisać doskonale 
wszystkie suknie kobiece i stroje, których używały pod pano
waniem Augusta III białogłowy polskie pierwszego i pospoli
tego stanu ”. Autor wywiązał się jednak znakomicie z kro
nikarskiego zadania, dając bardzo wyczerpujący przegląd 
damskich ubiorów noszonych wtedy w Polsce.
W ubiorach tych równie ważne, jak sam strój, było to, co 
noszono pod nim. Aby uzyskać modną sylwetkę, konie
czne było zastosowanie odpowiedniego „rusztowania”. 
Stanowiły je sznurówka i rogówka. Sznurówka czyli gor
set zapewniała uwydatnienie biustu i szczupłości talii 
dzięki fiszbinom, wszytym w warstwy płótna, które ściska
ły górną część figury. Rogówka miała natomiast maksy
malnie poszerzyć dół sylwetki. Przybrała ona formę spód
nicy z tafty lub płótna, do której przymocowane były trzy 
rzędy fiszbinowych obręczy — najmniejsza na biodrach, 
największa na wysokości łydki.
Sznurówki noszono w Polsce dość powszechnie, i to od 
bardzo młodego wieku; za to rogówki przynależały tylko 
wysoko urodzonym damom i były z reguły stosowane do 
oficjalnego, uroczystego stroju. Wtedy bowiem panie na
kładały na rogówkę odświętną suknię — robę o dopaso
wanym staniku, dużym dekolcie, rękawach do łokcia, o- 
zdobionych rzędem koronkowych falban — angażantów 
i bardzo szerokiej spódnicy. Najprostszą ozdobą wytwornej 
roby był bawet — trójkątna wkładka z przodu stanika, 
pokryta rzędami wstążek zawiązanych na kokardy.
Na co dzień walory kobiecej figury podkreślały wygod
niejsze ubiory — krótkie do bioder, dopasowane z przo
du w talii, a rozkloszowane z tyłu jubki czy kobiece kon- 
tusiki z rozciętymi rękawami. Noszono do nich fałdziste 
spódnice, których pożądaną szerokość podkreślały liczne 
spodnie halki.
W czasach saskich, obfitujących w uczty i taneczne za
bawy, zwrócono baczniejszą uwagę na kobiece obuwie. W 
domu panie najchętniej chodziły w pozbawionych pięt 
mules na zgrabnych obcasach. Na okazje wyjściowe za
kładały pantofelki z tkaniny w kolorze sukni, często hafto
wane lub zdobione kokardami.
Bardzo ważnym szczegółem modnego wyglądu były dam
skie nakrycia głowy. Jak pisze Kitowicz: „rzuciły się 
wszystkie młode panny i nie-panny do kornetów, których 
kształtu opisać trudno, ponieważ ten odmieniał się niemal co 
miesiąc. Zawisł zaś na rozmaitym składaniu, fałdowaniu, 
strzępieniu, wykrawaniu, kryzowaniu muślinu, rąbku, koro
nek i wstążek. ” Kornety owe miały najczęściej postać 
niewielkich czepków, lekko przykrywających zaczesane do 
góry włosy. Największą renomą cieszyły się wśród Polek 
kornety warszawskie. Kitowicz stwierdza, że „(...) nie bar
dzo miłego mógł się spodziewać przywitania mąż od żony, 
przyjeżdżający z Warszawy bez kometa, o który najpierw- 
sze przy przywitaniu było pytanie”. Tak zatem wśród sa
skich dostatków i splendorów męskiej narodowej mody 
powiększały się zastępy polskich „żon modnych”, którym 
wkrótce coraz częściej zacznie przeszkadzać sarmacki 
wygląd ich małżonków...

Anna Sieradzka



(rys. Sława Nowińska)

1 — bawet
2 — angażanty
3 — suknia „roba”

4 — gorset-sznurówka
5 — żupan
6 — pas kontuszowy

7 — kontusz
8 — buty męskie
9 — pantofel „mules”



(zdjęcia: Paweł Fabijański)

Kamienne 
krzyże

Kamienne krzyże z figurami Ukrzyżowanego Chry
stusa należą do ostatnich śladów materialnej kultu
ry Łemków z przełomu XIX i XX w. Widoczne na zdję
ciach znajdują się na cmentarzu w Nieznajowej, 
nie istniejącej już wsi łemkowskiej w Beskidzie Ni
skim, na granicy województw nowosądeckiego i 
krośnieńskiego. Największym ośrodkiem kamie
niarskim w okolicy była wieś Bartne. Wynikało to z 
obfitości łatwo łupliwego piaskowca, który wydo
bywano na okolicznych wzgórzach i poddawano 
wstępnej obróbce. Bloki o wymiarach do 1 m ścią
gano końmi do wsi. Do dalszej ich obróbki używano 
drewnianych młotków, najczęściej bukowych. Wy
konanie jednego krzyża zajmowało około miesiąca. 
Sposób przedstawienia Ukrzyżowanego często 
pozwala na rozpoznanie twórcy. Przechylona w 
prawo głowa, proste, opadające na ramiona włosy, 
opuszczone powieki, wałeczkowate nogi, założone 
jedna na drugą stopy itp. — wskazują na Wasyla 
Graconia, zamieszkałego w Bartnem i uznawanego 
na przełomie wieków za najlepszego kamieniarza (il. 
1 i 2). Z kolei realistyczna figura z wieloma szczegó
łami anatomii (il. 3 i 4) wskazuje na Iwana Szatyń- 
skiego, ukraińskiego kamieniarza, który osiedlił się 
tu w 1911 r.

Cmentarz w Nieznajowej był ostatnio konserwowa
ny przez Społeczną Komisję Opieki nad Zabytkami 
Sztuki Cerkiewnej. Nie jest niestety ogrodzony i 
bywa dewastowany przez wypasane tu stada krów 
i owiec. Paweł Fabijański


