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Od redakcji
W naszym kraju ukazuje się sporo in
formatorów o wydawanych książkach i 
czasopismach, ale żaden wydawca nie 
pokusił się o opracowanie wydzielonego 
katalogu z jednej dziedziny. Dokonała 
tego pod koniec ubiegłego roku war
szawska Fundacja im. Stefana Batorego, 
znana z bardzo cennych i ciekawych ini
cjatyw kulturalnych. Katalog czasopism 
kulturalnych w Polsce 1996—1997 obej
muje 168 tytułów prasy kulturalnej, 
z której najstarsze pismo pochodzi z 
1884 r. („Przegląd Powszechny”). W 
dziale Historia, rodowody współczesnoś
ci szeroko zostały omówione „Spotkania 
z Zabytkami”, ale nie tylko to spowodo
wało nasze zainteresowanie katalogiem. 
Otóż dzięki umiejętnemu opracowaniu 
jest on doskonałym przewodnikiem po 
polskiej kulturze, odzwierciedla wszyst
kie jej zjawiska — szczególnie po 1989 r. 
— świadcząc o jej niezwykłej żywotności. 
Czasopisma kulturalne bowiem znajdują 
się w środku między twórcą a czytelni
kiem i na tym „pomoście” dzieje się naj
więcej. Katalog jest jednocześnie dosko
nałą promocją tych czasopism wśród 
bibliotekarzy, księgarzy, redaktorów i 
wszystkich zainteresowanych kulturą.
Tak jest dzisiaj — zjawiska kulturalne 
ujmowane są w katalogi, informatory, 

omawiane w audycjach radiowych i te
lewizyjnych, wprowadzane do sieci 
komputerowej. Przed stu laty musiały 
wystarczyć towarzyskie spotkania ludzi 
związanych z kulturą w tak zwanych sa
lonach lub po prostu w kawiarniach. W 
tym numerze przedstawiamy salon zna
nego warszawskiego wydawcy w końcu 
ubiegłego stulecia (s. 4). W innym miej
scu numeru (s. 22) pokazujemy fantazję 
twórców parku i pałacu w Młoszowej 
oraz odbywający się w latach dwudzie
stych naszego wieku pojedynek o nazwę 
ołówków produkowanych przez firmy 
polską i zagraniczną (s. 30). Oprócz tego 
poszukujemy autora projektu łódzkiej 
katedry (s. 9), śledzimy dzieje tzw. serwi
su Sułkowskiego (s. 13) i portretu broda
tego magnata (s. 16).

W następnym, kwietniowym numerze 
powędrujemy śladami misji św. Woj
ciecha do Gdańska i Prus, przedstawimy 
zabytkową już puszkę po konserwie oraz 
piękno okiennych ram, dowiemy się też 
o losach zatrzymanej w Anglii (bo nie 
opłaconej) kolekcji obrazów Stanisława 
Augusta.

Życzymy wszystkim Czytelnikom zdro
wych Świąt Wielkiejnocy!
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niszczącym działaniem promieni 
słonecznych.

(„Rzeczpospolita", 27 XI 1996)

★ ★ ★

W grudniu 1996 r. ogłoszone zo
stały wyniki trzeciej edycji ogól
nopolskiego konkursu „Małe oj
czyzny — tradycja dla przyszłoś
ci"; celem konkursu jest promo
wanie najbardziej wartościowych 
programów rozwoju kultury w 
środowiskach lokalnych. Spoś
ród 114 zgłoszonych w 1996 r. 
programów wybrano dwanaście 
najlepszych. Dwie nagrody 
główne (50 tys. zł na realizację 
projektów) otrzymały: Barlinek 
(woj. gorzowskie) za pomysł od
restaurowania zabytkowego mły
na-papierni i utworzenia w nim 
centrum kultury oraz Trzcinica 
(woj. krośnieńskie) — za ideę 
wykorzystania osad z początku 
epoki brązu i średniowiecznego 
kościoła do promocji swej wsi. 
Przyznano też dwie nagrody 
specjalne (po 40 tys. zł) dla 
Chojnic (woj. bydgoskie) za pro
jekt ochrony Borów Tucholskich 
oraz Wysokiej (woj. nowosądec
kie) za program lutnisty Antonie
go Plicha, który zdewastowany 
dworek przekształcił w Akademię 
Lutni.
(„Gazeta Wyborcza", 9 XI11996)

★ ★ ★

Po raz pierwszy w historii Zamek 
Królewski na Wawelu i jego zbio
ry zostały ubezpieczone. Polisa 
ubezpieczeniowa przewiduje od
szkodowanie m in. w wypadku 
pożaru, kradzieży, zalania, a na
wet szkód spowodowanych 
upadkiem samolotu. Graniczna 
kwota odszkodowania, do której 
ma odpowiadać firma ubezpie-

Zamek Królewski na Wawelu

czająca, wynosi 10 min zł. Ryzy
ko tej firmy obniżają liczne sy
stemy ochronne stosowane na 
Wawelu. Strzeże go kilkudziesię
ciu strażników, którzy dysponują 
bezpośrednim połączeniem tele
fonicznym z policją i strażą po
żarną oraz mogą posłużyć się 
elektronicznym systemem alar
mowym wraz z instalacją samo- 
gaszącą. Działają kamery telewi
zyjne oraz wprowadzony został 
nowy system zamykania drzwi; w 
specjalnym miejscu chronionym 
elektronicznie przechowywany 
jest też jeden klucz alarmowy, 
którym można otworzyć wszyst
kie drzwi. Ponadto montowane 
są w oknach zamku antywłama- 
niowe szyby, które chronią bez
cenne zbiory wawelskie nie tylko 
przed włamywaczami, ale i przed 

Zakończyły się prace konserwa
torskie w wiślickiej kolegiacie z 
XIV w. Prowadzili je konserwato
rzy z krakowskiej Akademii Sztuk

Prezbiterium kolegiaty
w Wiślicy

Pięknych pod kierownictwem 
prof. Władysława Zalewskiego. 
Odnowiono zniszczone wnętrza, 
polichromie oraz oczyszczono 
kamień, z którego zbudowana 
została świątynia. Najgorszy — 
według konserwatorów — był 
stan kamienia. Dokładnie go 
oczyszczono oraz uzupełniono 
wszystkie ubytki.

(„Słowo Ludu", 1 XII 1996)

Na przełomie 1996 i 1997 r. w 
ciągu trzech miesięcy w Krako
wie skradziono pięć prywat
nych kolekcji cennych obrazów. 
Ich wartość określono na ponad 
800 tys. zł. Na początku li
stopada z jednego z mieszkań 
wyniesiono 9 obrazów, m.in. 
Henryka Siemiradzkiego, Jana 
Setkowicza, Marcella Bacciarel- 
lego. W grudniu skradziono ko
lekcję 21 obrazów i posrebrzaną 
ikonę. Zbiór ten właścicielka 
odziedziczyła po dziadku, który 
był znajomym Jana Matejki. 
Większość dzieł pochodziła z XIX 
w. Z kolei profesorowi Uniwersy
tetu Jagiellońskiego skradziono 
kolekcję obrazów i rzeźb, wśród 
których było 40 obrazów za
chodnioeuropejskich malarzy z 
XVII i XVIII w. Na początku sty
cznia br. zginęły z prywatnego 
mieszkania obrazy m.in. Wojcie
cha Kossaka i Józefa Chełmoń
skiego oraz wyroby ze srebra.

(„Gazeta Wyborcza", 
31 XII 1996, 15 I 1997) 

★ ★ ★ powiednia opieka i ochrona 
przed zniszczeniem.

(„Nowiny", 3 XII 1996)

Czyszczenie struktur kamien
nych, drewnianych czy metalo
wych za pomocą lasera umożliwi 
odrestaurowanie starych, cen
nych zabytków. Naukowcy z 
Wojskowej Akademii Techni
cznej w Warszawie opracowali 
specjalną laserową technologię 
czyszczenia zabrudzonych po
wierzchni. Metoda ta jest najbar
dziej skuteczna ze wszystkich 
metod obecnie stosowanych i 
najbardziej bezpieczna, nie po
woduje bowiem uszkodzeń na
wet bardzo kruchych i delikat
nych detali. Mechanicznie mo
żna usunąć tylko grubsze war
stwy zanieczyszczeń z po
wierzchni obiektu, tymczasem 
wiązka laserowa umożliwia 
zdejmowanie warstw rzędu pół 
długości fali — jeśli np. długość 
fali ma 1 mikrometr, to usuwana 
jest warstwa grubości pół mik
rometra. Wiązka lasera może być 
precyzyjnie naprowadzana na 
wybrany fragment powierzchni 
przy użyciu widzialnej wiązki ce
lowniczej. W wypadku nakłada
jących się warstw zanieczy
szczeń można selektywnie do
brać parametry promieniowania 
dla każdej z nich. Można też użyć 
światłowodu energetycznego 
umożliwiającego doprowadzenie 
wiązki laserowej do dowolnego 
miejsca na wysokich budowlach. 
Trzymany w ręku „skalpel ope
racyjny" z głowicą sterującą 
czyni pracę wygodną i łatwą. La
serowa metoda może być sto
sowana do czyszczenia dowol
nych powierzchni, nie wymaga 
użycia wody, żrących rozpu
szczalników, roztworów, de
tergentów, ścierniw, nie pozo
stawia żadnych produktów wtór
nych.
Na Światowej Wystawie Wyna
lazków, Badań i Innowacji Prze
mysłowych, która odbyła się w 
ubiegłym roku w Brukseli, meto
da opracowana przez polskich 
naukowców została nagrodzona 
złotym medalem.

(„Rzeczpospolita", 27 XII 1996)

★ ★ ★

Niszczeje zamek w Krasiczynie i 
nawet to, co wielkim nakładem 
kosztów zostało odnowione, ule
ga ponownej dewastacji. Od 
marca 1996 r. nowym inwesto
rem krasiczyńskiego zabytku jest 
Agencja Rozwoju Przemysłu S A. 
w Warszawie, która przejęła go 
od FSO. Po zmianie właściciela 
prowadzone poprzednio prace 
remontowo-konserwatorskie zo
stały przerwane. Miejmy nadzie
ję, że wkrótce remont zostanie 
wznowiony i potwierdzi się słu
szność decyzji odmowy sprzeda
ży obiektu koreańskiemu kon
cernowi Daewoo. Tej klasy zaby
tek powinien pozostać dobrem 
narodowym i należeć do skarbu 
państwa, ale należy mu się od

★ ★ ★
W trakcie prac przy budowie sie
ci kanalizacyjno-wodociągowej 
pod pl. Łokietka w Lublinie natra
fiono na fragmenty nawierzchni i 
murów dawnego miasta. Na głę
bokości około 2 m znajduje się w 
środku placu nawierzchnia z 
XV—XVI w., zbudowana z dębo
wych belek ułożonych na spe
cjalnych legarach. Płycej poło-

Panorama Lublina

żona jest młodsza nawierzchnia 
skonstruowana z nieregularnych 
desek, kamiennego tłucznia oraz 
wypełniającej całość glinianej 
polepy. Przyjmuje się, że ta na
wierzchnia powstała w XVII w., 
gdy na placu istniał targ „Korce". 
Z kolei w pobliżu Bramy Krakow
skiej znaleziono fragmenty ka
miennych murów miejskich. Po
czynione odkrycia stanowią 
cenną szansę poszerzenia wie
dzy o historii Lublina.
(„Dziennik Wschodni", 21 XI 

1996)

★ ★ ★
Muzeum Okręgowe w Ciecha
nowie należy do najmłodszych 
placówek muzealnych w Polsce, 
ale jego dokonania są już zna
czące. Najwięcej dzieje się w 
kamieniczce przy ul. Kościuszki, 
gdzie organizowane są bardzo 
interesujące wystawy czasowe i 
stałe. Eksponowane są też tu 
zdobycze z własnych poszuki
wań archeologicznych i przy
padkowych odkryć. Powoli kry
stalizuje się profil ciechanow
skiego muzeum: obraz szlachty 
mazowieckiej z XIX i początku XX 
w. Wystawy poświęcone prezy
dentowi Ignacemu Mościckiemu, 
Marii Konopnickiej czy wnętrzom 
dworu szlacheckiego zapocząt
kowały kształtowanie tego profi
lu. Planowane są kolejne ekspo
zycje o tej tematyce, którym to
warzyszyć będą sesje naukowe i 
wydawnictwa.
(„Tygodnik Ciechanowski", 6 XII 

1996)
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy 
i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom 
w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które mają 
w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, lat powsta
nia, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie więc do redakcji 
dokładne opisy i ilustracje (dobre zdjęcia lub rysunki) wyrobów 
nie znanych lub dzieł sztuki, co do których macie pewne niejas
ności. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie się starała 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Jedna ze starszych miesz
kanek naszego miasta odna
lazła na strychu taki oto przy
rząd. Jest to urządzenie mają
ce dwa cynowe zbiorniki po
łączone ze sobą w górnej 
części, zawieszone na stoja
ku, który stanowi zarazem 
uchwyt. Mniejszy cylinder 
jest odkręcany, większy ma 
korek gwintowany w górnej 
części szyjki. Na bocznej 

Jest to najprawdopodobniej 
prototyp ekspresu do parze
nia kawy, w którym do więk
szego naczynia wlewano 
wodę (21 ?), a w mniejszym 
znajdowała się kawa; woda 
podgrzewana była palnikiem 
spirytusowym. Ekspres ten 
wyprodukowany został w 
pierwszych latach XX w., o 
czym może świadczyć porce-

ściance wytłoczona cyfra 
»2«, a poniżej w owalu napis: 
»H. EICKE BERLIN«. Pod
stawka z porcelitu ma dwa 
wgłębienia. Na jej odwrociu 
znajduje się znak firmy i na
pis »Fraureuth«; dodatko
wym urządzeniem jest lamp
ka spirytusowa1’.

Zbigniew Komarnicki 
Biała Prudnicka 

łanowa (nie porcelitowa) 
podstawa wykonana w Por- 
zellan Fabrik Fraureuth A.G. 
z sygnaturą charakterysty
czną dla wyrobów tej wyt
wórni (działającej w latach 
1898—1935) właśnie z pier
wszej dekady naszego stule
cia.

„Z pieczołowitością przechowuję 
nieliczne pamiątki po prababce, 
które szczęśliwie przetrwały dwie 
wojny światowe. Jedna z nich, to 
porcelanowe lub fajansowe jajko 
o wymiarach 16x15 cm. Na pok
rywie znajduje się miniatura 
obrazu B.E. Murilla "Chłopcy gra
jący w kości", na dolnej części 
jajka wyryta jest liczba »301,8« 

słynniejszych dzieł sztuki — 
przygotowujemy osobny artykuł. 
Talerz (il. 2) jest wyrobem wyka
zującym wiele cech charaktery
stycznych dla japońskiej porce
lany eksportowej, szczególnie 
zaś tzw. Chińskiego Imari z 
czwartej, nawet z trzeciej ćwierci 
XIX w. Zważywszy jednak na na
sycenie barw datowanie należa-

.. . / .wWsaM— i

i wymalowana kolorem ciemno
brązowym cyfra »7«. Druga pa
miątka — to talerz porcelanowy 
produkcji chińskiej o szerokości 
22 cm. Od spodu talerz ten został 
artystycznie obwiązany, być może 
na skutek pęknięcia. Bardzo pro
szę o podanie bliższych danych 
dotyczących tych przedmiotów".
nazwisko i adres znane redakcji

Malowane jajko (il. 1) — to za
pewne pochodzące z początku 
XX w. puzderko na kosztowności. 
Przed dwudziestu laty w Gabi
necie Naprawy Dzieł Sztuki i 
Przedmiotów Artystycznych 
Gracjana Lepianko w Warszawie 
klejony był niemiecki wazonik 
dekorowany w ten sam sposób; 
według informacji nieżyjącego 
już mistrza był to „niemiecki wa
zonik z majoliki ręcznie malowa
ny". Z porównania obu tych 
przedmiotów wynika, że byty one 
zdobione kalkomanią, a jedynie 
zielone liście wokół scenki 
przedstawiającej „Chłopców gra
jących w kości1' (według B.E. Mu
rilla, ok. 1660—1680, Stara Pina- 
koteka w Monachium) wykonano 
stempelkiem ręcznym. Podane 
oznaczenia liczbowe związane 
są z procesem technologicznym. 
Na temat stosowania w zdob
nictwie przedmiotów użytkowych 
motywów pochodzących z naj

g 2

toby przesunąć na początek XX 
w. Częściowo przetarta, malo
wana czerwienią żelaza sygnatu
ra na spodzie talerza nie pozwala 
na określenie wytwórni. Nato
miast artystyczne wiązanie jest 
dość typowe dla wyrobów z tego 
okresu — to drewniany oplot 
koszykowy, dzięki któremu talerz 
można było zawiesić na ścianie.

Uf Uf wiedzieć W W więcej
. ■.
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Znajdujemy się w salonie 
warszawskiego wydawcy.

Rozmawiamy 
o najbardziej 

bulwersujących 
wydarzeniach 

życia codziennego, 
także o wielkiej polityce, 

opowiadamy 
o teatralnych premierach 

i nowych książkach, 
powtarzamy 

zasłyszane dowcipy 
i ploteczki, 

kilku panów 
gra obok w winta, 

czyli wista. 
Za oknami 

kończy się wiek XIX...

Salon
ANNA I WOJCIECH SIERADZCY

O
 ile dawniej miała Warszawa kilka 

bardzo ciekawych i wybitnych salo
nów literackich, o tyle dzisiaj zupeł- 

s na prawie pod tym względem panuje
pustka Salonu literackiego na dawną modłę i skalę 
nie mamy obecnie wcale... ” — ubolewał Antoni Zale
ski, czyli Baronowa XYZ w siódmym Liście do przy
jaciółki, publikowanym na łamach krakowskiego 
„Czasu” w 1886 r. W podobnie minorowym tonie 
odnotowywał brak salonów literacko-artystycznych 
Antoni Sygetyński, gdy jako warszawski korespon
dent petersburskiego „Kraju” donosił w 1902 r.: „ W 
Warszawie brak salonu literackiego, w którym by się na 
neutralnym gruncie gromadziły stale rozproszone ży
wioły Dzisiaj wyszło ze zwyczaju spotykać się w 
zwartych kołach literackich; utrzymały się tylko piątki 
u dra Benniego co dwa tygodnie i soboty u p.p. Lewen- 
talów”. Wymienione tuż obok słynnych spotkań u 

znanego lekarza-społecznika, Karola Benniego, „so
boty u Lewentalów”, z właściwym sobie entuzjazmem 
wspominał Ferdynand Hoesick, sławiąc je w Powieści 
mojego życia jako „(...) niewątpliwie jedne z najmil
szych zebrań towarzyskich w Warszawie”, należących 
do „najświetniejszych przyjęć wieczornych”, groma
dzących „po kilkadziesiąt osób ze świata literatury i 
dziennikarstwa, nauki i sztuki, jak w ogóle z inteligen
cji warszawskiej”.

Kim byli gospodarze owego salonu, wymienia
nego jako jedno z ostatnich miejsc regular
nych spotkań warszawskiej inteligencji? To Salomon 

i Hortensja Lewentalowie, których osoby zasługują 
na przypomnienie. Salomon (Franciszek Salezy) 
Lewental (1839—1902) znany jest przede wszystkim 
jako jeden z czołowych warszawskich księgarzy i wy
dawców drugiej połowy XIX w. W 1863 r. otworzył 
firmę „Księgarnia nakładowa S. Lewentala”, która 
pod tą nazwą istniała co najmniej do 1914 r. Jako 
wydawca książek Lewental zasłużył się przede 
wszystkim promowaniem dzieł autorów polskich: 
Słowackiego, Korzeniowskiego, Fredry, Kraszew
skiego i innych. Do największych sukcesów wydaw
niczych Lewentala należy zaliczyć tygodnik „Kłosy”, 
wychodzący w latach 1865—1890 oraz „Tygodnik 
Romansów i Powieści”, a niemałą sensację (i wiele 
kontrowersji) wywołał emancypacyjny tygodnik dla 
kobiet „Świt” z lat 1884—1887, którego redakcję li
teracką sprawowała początkowo Maria Konopnicka. 
Najbardziej znanym czasopismem Lewentala był 
jednak „Kurier Warszawski”, którego współwłaści
cielem stał się w 1887 r. Udziały w tym popularnym 
warszawskim dzienniku utrzymali sukcesorzy Le
wentala aż do drugiej wojny światowej.
Salomon Lewental nie ograniczał swej aktywności 
wyłącznie do spraw zawodowych. Zajmował się rów
nież działalnością charytatywną i społeczną. Był ak
tywnym członkiem zarządu Gminy Starozakonnych 
w Warszawie, długoletnim kuratorem szpitala ży
dowskiego i współfundatorem synagogi na Tłomac- 
kiem. Jednocześnie wykazywał postawę Polaka-pa- 
trioty: w „Kurierze Warszawskim” ogłosił zbiórkę na 
odbudowę spalonej wieży klasztoru jasnogórskiego 
oraz na pomnik Adama Mickiewicza. Był również 
Lewental jednym ze współzałożycieli działającego od 
1871 r. Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, 
obok tak znanych postaci z kręgu warszawskiej plu- 
tokracji, jak Jan Bloch czy Leopold Kronenberg.
Wprawdzie trudno było mierzyć się Lewentalowi 
pod względem zamożności z wyżej wymienionymi 
milionerami, ale już wśród warszawskich księgarzy 
— wydawców siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
lat XIX w. zajmował, obok Orgelbranda i Ungera, 
miejsce na samym szczycie drabiny majątkowej. Jego 
zasoby finansowe zostały jeszcze pomnożone dzięki 
zawartemu w 1878 r. małżeństwu z Hortensją
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1. Obraz Franciszka Kostrzewskiego z 1887 r. 
„Wint u Lewentalów”;
w tle biblioteczna szafa
(zb. Muzeum Literatury w Warszawie)

(1856—1923), córką Matiasa Bersohna (1823—1908). 
Hortensja Lewentalowa również była postacią nietu
zinkową. Z domu ojca, bogatego kupca i przemys
łowca, a zarazem miłośnika i zbieracza sztuki, człon
ka wielu towarzystw naukowych, wyniosła zamiło-

2.3. Obecny widok szafy bibliotecznej (2)
i fragment jej neorenesansowej dekoracji (3)
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wanie do historii, literatury i sztuki polskiej. Podob
nie jak mąż, poświęcała się pracy patriotyczno-społe- 
cznej, organizując kursy tajnego nauczania, zakłada
jąc ochronki dla dzieci i sanatorium przeciwgruźlicze 
w Rudce. Po śmierci Salomona Lewentala Hortensja 
prowadziła sprawy wydawnicze „Kuriera Warszaw
skiego” jako jego współwłaścicielka, co nawet zostało 
utrwalone w wierszyku-zagadce, kursującym w War
szawie w pierwszych dziesięcioleciach naszego wie
ku:

„Dziewięć dwunastych »Kuriera«, 
czy kto się żeni, umiera, 
Ona mu drogę otwiera ...”

Małżeństwo Lewentalów doczekało się pięciorga 
dzieci: Alicji, Marty, Zofii, Heleny i Stefana. 
Wszystkie dzieci nosiły polskie, chrześcijańskie 
imiona, a od starających się o rękę córek wymagano 
wyznania rzymskokatolickiego. Dwie córki wydano 
za ziemian, jedna została żoną profesora Uniwersyte
tu Lwowskiego, Bronisława Gubrynowicza, a naj
ładniejsza Zofia poślubiła „samego” Ferdynanda 
Hoesicka. Rodzice ochrzcili się w Rzymie w 1902 r., 
przyjmując imiona: on — Franciszka Salezego, ona 
— Marii Magdaleny.

Po przedstawieniu głównych dramatis personae 
przejdźmy do miejsca akcji interesujących 
nas spotkań towarzyskich u Lewentalów. Prowadzo

ny przez nich „ostatni warszawski salon literacki” 
mieścił się w kamienicy przy Nowym Swiecie 41, 
która wraz z sąsiednią posesją nr 39 stała się „rodową 
siedzibą” warszawskiego wydawcy i jego firmy. Była 
to dwupiętrowa budowla, przebudowana po połowie 
XIX w. według projektu Adolfa Schimmelpfenniga, 
być może po nabyciu jej przez Lewentala i na jego 
zlecenie; odbudowana w 1950 r. po zniszczeniach 
wojennych ma obecnie charakter klasycystyczny.
Jak wyglądały wnętrza domu Lewentalów? Piszący o 
towarzyskich wieczorach u warszawskiego wydawcy 
skąpią wiadomości na ten temat i nawet zięć Lewen
talów, Ferdynand Hoesick, ograniczył się do ogólni
kowego stwierdzenia: „Dom jego (Salomona Lewen- 

4—8. Inne meble Lewentalów: 
biurko (4), stół (5), krzesło (6), fotel (7) 

i szafka-umywalnik (8) 
(zdjęcia: 2—8 — Jacek Borowik) 

tala), niesłychanie gościnny, otwarty i szczerze polski, 
okazale umeblowany, zdobny mnóstwem pierwszorzęd
nych dzieł malarstwa i rzeźby (...). ” Również w ręko
piśmiennym pamiętniku Alicji z Lewentalów Miń
skiej z lat 1895—1902 (przechowywanym obecnie w 
zbiorach Muzeum Drukarstwa Warszawskiego), 
zdominowanym przez wynurzenia autorki na temat 
jej sercowych perypetii, nie odnajdujemy informacji 
co do wyposażenia rodzicielskiego domu. Do nie
dawna jedynym wiarygodnym przekazem dotyczą
cym Lewentalowskich wnętrz pozostawał obraz Fran
ciszka Kostrzewskiego „Wint u Lewentalów” z 1887 r. 
Kostrzewski był bowiem częstym gościem w domu 
warszawskiego wydawcy, zaprzyjaźnionym z jego 
rodziną. Według określenia autorek katalogu prac 
Kostrzewskiego: „Scena rozgrywa się w gabinecie 
F. Lewentala. Przy stole siedzą: pierwszy od lewej 
Franciszek Kostrzewski, Roman Szwojnicki, Franci
szek Lewental, oraz dwaj inni nierozpoznani”. Identy
fikacja ta wydaje się prawdziwa, zwłaszcza w odnie
sieniu do charakterystycznych postaci autora kom
pozycji i gospodarza przyjęcia. Panowie zajmują 
miejsca wokół niewielkiego stołu karcianego wybite
go suknem, na którym stoją cztery lichtarze ze świe
cami. Dominującym sprzętem uwidocznionym w tle 
kompozycji Kostrzewskiego przy ścianie za graczami 
jest monumentalna szafa biblioteczna, kilkutraktowa, 
oszklona, zwieńczona potężnym gzymsem. 
Skromne dane o wyposażeniu wnętrz mieszkania 
Lewentalów zostały zweryfikowane i uzupełnione 
zupełnie niespodziewanie jesienią 1990 r. Wtedy to 
do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy zgłoszo
no ofertę ... zakupu mebli z mieszkania Lewentalów. 
Oferentką była prawnuczka w prostej linii Salomona 
i Hortensji. Gdy kustosz Muzeum Historycznego 
zjawił się w mieszkaniu na warszawskiej Pradze, by 
dokonać wstępnej wyceny oferowanych sprzętów, je
go zdumionym oczom ukazała się ... właśnie owa 
monumentalna szafa biblioteczna, wypełniająca sobą
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niemal połowę powierzchni ciasnego pokoiku w ty
powym M-4 ponurego bloku z czasów „późnego 
Gomułki”. Nie brakowało jej ani jednego elementu! 
Wkrótce wraz z szafą trafiły do zbiorów Muzeum 
Historycznego i inne meble z domu warszawskiego 
wydawcy, przechowywane przez wiele lat w podwar
szawskim Brwinowie u rodziców oferentki, Janiny i 
Zbigniewa Mińskich; Zbigniew Miński był synem 
Alicji z Lewentalów i Zygmunta Mińskiego. Auten
tyczność sprzętów jako pochodzących z mieszkania 
Lewentalów nie ulega wątpliwości.

Zespół mebli eksponowany obecnie w Muzeum 
Drukarstwa Warszawskiego składa się z kil
kunastu pozycji. Niewątpliwie najcenniejszym i naj

efektowniejszym obiektem jest siedmiodrzwiowa, 
oszklona szafa biblioteczna (o długości 5 m!) z ma
sywnego dębu, z kompletem czterech półek, bogato 
zdobiona aplikowaną neorenesansową dekoracją sny
cerską. Duże biurko o konstrukcji sosnowej, z dębo
wą okleiną i także dębową roślinną dekoracją snycer
ską, zbudowane jest z dwu szafek przykrytych gru
bym blatem. Rozkładany okrągły stół z masywnej 
dębiny wspiera się na dziesięciu toczonych nogach. 
Krzesła, również z czarnego dębu, z prostymi za
pieckami, mają wtórne, choć z zachowaniem pier
wotnej struktury tapicerskiej, pokrycia siedzeń 
i oparć wzorzystą tkaniną żakardową; podobnie 
ukształtowane i dekorowane są dwa fotele. Dwu
drzwiowa, niska szafka o konstrukcji sosnowej, 
z okleinami i snycerką z dębiny, przykryta jest mar
murowym blatem. Wielkie, owalne lustro ujęte jest w 
drewnianą dębową ramę, plastycznie kształtowaną w 
bujny ornament roślinny.
Ten zespół mebli nie jest datowany i sygnowany. 
Charakterystyczny, wspólny dla większości wymie
nionych sprzętów rodzaj materiału (drewno dębo
we), ich formy (monumentalne, zwarte, kształtowane 
symetrycznie i architektonicznie), sposób zdobienia 
(reliefowa snycerka, brak okuć, umiarkowanie stoso
wana tapicerka) i wreszcie repertuar ornamentyki 
(wyłącznie renesansowej) sprawiają, że meble te mo-
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żerny określić mianem neorenesansowych. Sprzęty w 
tym stylu były bardzo popularne w drugiej połowie 
XIX w. i odnajdujemy je w wyposażeniu wielu 
wnętrz mieszkalnych warszawskiej czy łódzkiej bur- 
żuazji. Meble Lewentalów zostały najprawdopodob
niej wykonane na zamówienie w którymś z warszaw
skich zakładów stolarskich. Co do daty ich powstania 
możemy przypuszczać, że były to lata około 1875— 
1878, nie później jednak (zwłaszcza w wypadku szafy 
bibliotecznej) niż w 1887 r. Terminus post quern wy
znaczają daty: 1875 — nabycie przez Salomona Le- 
wentala kamienicy przy Nowym Świecie 41 oraz 
1878 — ślub wydawcy z Hortensją Bersohnówną. 
Oba te wydarzenia mogły być okazją do sprawienia 
nowego umeblowania. Terminus ante quern — to rok 
1887, gdy rzeczona szafa biblioteczna (i prawdopo
dobnie krzesła) figurują na „Wincie u Lewentalów” 
Franciszka Kostrzewskiego.
Nasuwa się pytanie, z jakiego wnętrza mieszkania 
Lewentalów pochodzą wymienione meble? Szafa 
biblioteczna i biurko najbardziej pasują do biblioteki 
lub gabinetu, duży stół, krzesła, fotele i lustro — do 
salonu, niska szafka z marmurowym blatem — to 
umywalnik używany w sypialni. Postawiona kwestia 
jest o tyle trudna do rozstrzygnięcia, że w drugiej po
łowie XIX w. przylegające często do salonu bibliote
ka czy gabinet pana domu pełniły w czasie tłumnych 
zebrań towarzyskich funkcję dodatkowego pokoju 
przyjęć, gdzie mężczyźni, izolowani od gwaru roz
mów w dużym salonie, mogli spokojnie oddawać się 
przyjemności gry w karty. A może właśnie w salonie 
warszawskiego wydawcy zaakcentowano profesję 
właściciela, sytuując w tym reprezentacyjnym po
mieszczeniu szafę biblioteczną wypełnioną wydawa
nymi przezeń książkami?

Kto bywał na sobotnich spotkaniach w salonie
Lewentalów? Wedle świadectwa Hoesicka 

„(...) cały warszawski świat literacki i dziennikarski 
z Adamem Pługiem i Stanisławem Krzemińskim na cze
le”. Na pewno zjawiały się tam na początku lat 
osiemdziesiątych XIX w. Eliza Orzeszkowa (Lewen- 
tal był jej wydawcą) i Maria Konopnicka (zaangażo
wana do Lewentalowskiego „Świtu”). Inna pisarka, 
Gabriela Zapolska, mogła bywać u Lewentalów na 
początku lat dziewięćdziesiątych, gdy wydawca pu
blikował jej utwory. Obok Franciszka Kostrzewskie
go gościł na Nowym Świecie 41 Michał Elwiro An- 
driolli, stale współpracujący z Lewentalem od 1871 r. 
jako czołowy ilustrator „Kłosów” i innych jego wy
dawnictw. Na pewno nie zabrakło wśród gości sio
stry i szwagra gospodyni, Jadwigi i Aleksandra 
Krausharów, prowadzących zresztą konkurencyjny 
salon. Wreszcie na przełomie stuleci roiło się na przy
jęciach u Lewentalów od konkurentów ich czterech 
córek, którzy rekrutowali się zarówno ze środowiska 

warszawskiej inteligencji, jak i sfer ziemiańskich. 
Po śmierci Lewentala w 1902 r. tradycję spotkań to
warzyskich w domu na Nowym Świecie 41 konty
nuowała pani Hortensja. Odbywały się one już w 
zmienionej scenerii secesyjnego wnętrza, nadto nie w 
soboty, lecz w niedzielne popołudnia i nadal cieszyły 
się dużym powodzeniem. Bywali na nich zarówno 
przedstawiciele starszego pokolenia, jak i wschodzące 
gwiazdy polskiej literatury, np. Jan Lechoń. Obszer
ną relację z jednego z takich przyjęć w Niedzielę 
Wielkanocną 1918 r. przytacza Jerzy Fryling, przy
wołując wspomnienia o salonie dawnego warszaw
skiego wydawcy w książce poświęconej innemu zna
komitemu wydawcy i redaktorowi, Mieczysławowi 
Grydzewskiemu. Poetyckim odpowiednikiem opisu 
Frylinga jest „Salon literacki pani Hortensji”, sta
nowiący fragment pięknego wiersza Stanisława Ba
lińskiego (1899—1984) pt. Poranek warszawski, za
mieszczonego w emigracyjnym zbiorku Wielka podróż 
z 1941 r. Jest to wspomnienie poety z wizyt, które 
składał jako dziecko, w towarzystwie ojca, w „ostat
nim warszawskim salonie artystyczno-literackim” na 
początku naszego stulecia:

„Przy cukierni Bliklego, zaraz za Warecką, 
Jest dom, owiany zlekka mgiełką staroświecką. 
Idąc tędy zaglądam zawsze rzewnem okiem 
Do przesłoniętych napół firankami okien.

Chodziliśmy tam kiedyś, jak przez sen pamiętam, 
Na niedzielne herbaty do pani Lewental, 
Gdzie w pluszowym salonie, w secesyjnym stylu, 
Schodziło się pod wieczór sławnych ludzi tylu.

My dzieci, z ciastkiem w ręku, ukryci w kotarze, 
Patrzyliśmy przez szparę na artystów twarze.

Spójrz, ta pani w binoklach, z cerą jakby chorą, 
To Marja Konopnicka. A ten pan, to Or-Ot! 
A tamten, tęgi bardzo, co z fotela wstaje, 
To pan Lenc. Obok niego zgarbiony Tetmajer 
O zapadniętych oczach, postrzępionych nerwach. 
Za nim ten, co w Rostanda gra sztuce — Osterwa. 
A w przyległym salonie przez drzwi półotwarte 
Widać cień Sienkiewicza, jak rozdaje karty.

Te panie, to aktorki: Przybyłko, Siennicka, 
Sulima w czamem boa, w długich rękawiczkach. 
A dalej stoją: Frenkiel, Roland i Kamiński, 
Lange w starym tużurku i smutny Perzyński, 
Gabrjela Zapolska z papierosem w ustach, 
Wszyscy jakby wyjęci dzisiaj z książki Prousta.

Pani Hortensja — z pudłem od Wedla — przepływa 
Przez adamaszki, plusze, perfumy i dymy, 
Uśmiecha się do gości, nerwowa, szczęśliwa, 
Z wielką broszą na piersiach — dar od Deotymy.

Za oknem na podwórzu płynie noc zimowa, 
fzapala się żółta latarnia gazowa.
Śnieg pada i narzuca na miasto atłasy, 
Zasypując ten salon, tych ludzi, te czasy ...”

Anna i Wojciech Sieradzcy
Jest to zmieniona i skrócona wersja tekstu zamieszczonego w: De 
gustibus. Studia ofiarowane przez przyjaciół Tadeuszowi Stefanowi 
Jaroszewskiemu z okazji 65 rocznicy urodzin, Warszawa 1996.
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Zdajemy 
sobie sprawę 

z istnienia 
wielu dzieł sztuki 
nie oznaczonych 

żadną sygnaturą. 
Rzadkością 
jest jednak 

nieznajomość autora 
eksponowanego 

dzieła architektury, 
które powstało 
nie tak dawno.

W 
poszukiwaniu 

autora
KRZYSZTOF STEFAŃSKI

Kościół 
Sw. Stanisława Kostki w Łodzi — 

od 1921 r. katedra, a od 1992 r. 
archikatedra — należy do najważniejszych 

zabytków architektury neogotyckiej 
w Polsce. Powstał w latach 1901—1912, choć 
jego wieżazwieńczenie otrzymała dopiero 
w 1927 r. Świątynia jest jednym z bardziej 

reprezentacyjnych gmachów miasta 
i wymienia się ją we wszystkich 

popularnych i popularnonaukowych 
publikacjach dotyczących 

architektury Łodzi.

P
ewne zdziwienie budzić mogło poda
wane w tych opracowaniach autorstwo 
budowli. Spotkać tam bowiem można 
zazwyczaj nazwisko niejakiego Zell- 
mana, berlińskiego architekta, o którym nikt nic 

bliższego nie umiał powiedzieć, a obok niego na
zwiska wybitnych polskich twórców z przełomu 
wieków: Józefa Piusa Dziekońskiego, Stefana 
Szyllera i Sławomira Odrzywolskiego (zob. 
m.in.: A. Rynkowska, Ulica Piotrkowska, Łódź 
1970, Architektura Łodzi przemysłowej, Łódź 
1974; A. Szram, W. Walczak, Zabytkowa archi
tektura Łodzi, Wrocław 1972). Wnioskować by z 
tego można, że łódzka świątynia jest niezwykłym 
dziełem, w którym połączyły się talenty trzech 
tytanów architektury polskiej epoki historyzmu: 
Dziekońskiego, Odrzywolskiego i Szyllera; in
trygowała przy tym postać nikomu nie znanego 
Zellmana.

Aby rozwiązać tę zagadkę, należało sięgnąć do 
materiałów archiwalnych i prasowych z czasu 
powstania budowli oraz genezy jej powstania. 
Projekt czwartego kościoła katolickiego dla trzy- 
stutysięcznej wówczas Łodzi wyłoniony został w 
wyniku międzynarodowego konkursu — naj
większego w tym czasie na ziemiach polskich. W 
jury zasiadali m.in. dwaj znani architekci war
szawscy — Stefan Szyller i Konstanty Wojcie
chowski. Na konkurs nadeszło 38 prac niemal z 
całej Europy, ale zwyciężył projekt łódzkiej 
spółki architektoniczno-budowlanej „Wende i 
Zarske”, w której główną rolę odgrywał budow
niczy Johannes Wende. Proponował on budowę 
okazałej trzynawowej neogotyckiej bazyliki ze 
smukłą wieżą w fasadzie.

Projekt ten zaczął być gwałtownie atakowany 
przez polskojęzyczną gazetę łódzką „Roz
wój”, redagowaną przez związanego z Narodową 

Demokracją dziennikarza i publicystę Wiktora 
Czajewskiego. Nastawione nacjonalistycznie 
kręgi raził fakt, że główny kościół katolicki, ma
jący służyć społeczności polskiej Łodzi, miałby 
być realizowany według planów spółki co praw
da miejscowej, ale prowadzonej przez budowni
czych pochodzenia niemieckiego i wyznania lu- 
terańskiego. Rezultatem tych ataków było zapro
szenie przez Komitet Budowy dwóch wybitnych 
architektów polskich: Józefa P. Dziekońskiego z 
Warszawy i Sławomira Odrzywolskiego z Kra
kowa, w celu wydania opinii o wybranej przez 
jury pracy. Obaj architekci pozytywnie ocenili 
projekt, stwierdzając, że w pełni nadaje się on do 
realizacji po dokonaniu niewielkich jedynie po
prawek. Mimo dalszych ataków „Rozwoju” zade
cydowano o budowie świątyni według projektu 
firmy „Wende i Zarske”.
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1.2. Projekty kościoła 
wykonane 

przez firmę 
„Wende i Zarske” 

(przy domniemanym 
współudziale 

Emila Zillmanna): 
plan (1) 

i widok boczny (2)

W momencie, gdy rozpoczynano budowę, w 
czerwcu 1901 r. w „Rozwoju” pojawiła się in
formacja, powtórzona później przez inne czaso
pisma, że właściwym autorem realizowanego 
projektu jest młody berliński architekt nazwi
skiem Zellman, który pracował czasowo w firmie 
„Wende i Zarske”. Kilka lat później ta sama ga
zeta pisała, że projekt łódzkiego kościoła został 
„ nabyty od jednego z kierowników biura przybyłe
go z Prus”, a poprawiali go „najznakomitsi bu
downiczowie polscy Dziekoński, Szyller i Odrzy-

3. Kościół 
na pocztówce 

z ok. 1912 r.

4.5. Obecne widoki 
łódzkiej archikatedry

(zdjęcia: 4, 5 
— Krzysztof Stefański)
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wolski”. Te same enuncjacje zostały powtórzone 
w latach dwudziestych przez W. Czajewskiego, 
który w jednej z publikacji w barwny sposób 
opisywał historię powstania projektu kościoła 
Św. Stanisława Kostki: „Istniało w Łodzi biuro 
budowlane, które założyło dwóch majstrów mular
skich: Carske i Wende. Ci sprowadzili do robót bu
downiczego z Niemiec. Młody ten człowiek miał 
plan gotowy na »kirchę ewangelicką", który był 
już na konkursie w Niemczech i przepadł. Projekt 
ten był opracowany na małą świątynię w jakiejś 
niewielkiej osadzie. Projekt nowego kościoła w Ło
dzi wymagał budynku wielkich rozmiarów, archi
tekt niemiec metryczną skalę na rysunku wyskrobał 
i zamienił ją na sążnie (...). Plan tego architekta 
został odznaczony. Wszczął się alarm, najbar
dziej nawoływał w prasie piszący te słowa, bo była 
to świątynia brzydka, o małych gotyckich okien
kach (sic!) (...) zaproszono do Łodzi 3-ch najzna
komitszych polskich budowniczych: Dziekońskiego 
i Szyllera z Warszawy oraz Odrzywolskiego z 
Krakowa. Ci artyści polacy (tak w oryginale) za
raz przystąpili do uzdrowienia tego chorego orga
nizmu. Poprawiano okna, nakreślono nowe drzwi, 
nowe wejścia, zaprojektowano zakrystję, słowem 
zmieniono projekt do niepoznania”. Dalej Cza- 
jewski podawał jeszcze, że projekt został nabyty 
przez firmę „Wende i Zarske” od owego młode
go budowniczego z Niemiec za 700 rubli, a sam 
budowniczy zaraz potem został wydalony.

Informacje „Rozwoju” i W. Czajewskiego o
Zellmanie i udziale w powstaniu ostatecznej 

wersji projektu trzech wybitnych polskich archi
tektów powtórzył w 1949 r. pierwszy powojenny 
monografista łódzkiej katedry ks. Tadeusz Gra- 
liński, a za nim bezkrytycznie inni autorzy. Jed
nak już pobieżne zapoznanie się z materiałami 
archiwalnymi pozwala stwierdzić, że Szyller zna
lazł się w gronie współtwórców gmachu chyba 
jedynie przez pomyłkę albo wskutek świadome
go wprowadzenia w błąd czytelników — był on 
bowiem jedynie, podobnie zresztą jak Konstanty 
Wojciechowski, członkiem konkursowego jury. 
Udział Dziekońskiego i Odrzywolskiego w osta
tecznym ukształtowaniu projektu gmachu, choć 
znaczący, nie był na tyle duży, aby usprawiedli
wić wymienianie ich jako współtwórców gma
chu. Materiały archiwalne jednoznacznie wska
zują jako autora projektu świątyni firmę „Wende 
i Zarske”, w której główną rolę odgrywał 
J. Wende, pomijaną najczęściej we współczes
nych opracowaniach. Postać berlińczyka Zellma- 
na i podawana przez Czajewskiego historia o je
go pracy w firmie „Wende i Zarske” wydawała 
się jedynie mistyfikacją, uknutą w celu dodatko
wego zniechęcenia społeczności polskiej do rea
lizowanego projektu. Przez kilkadziesiąt lat na
zwisko Zellmana było jednak bezkrytycznie po-
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wtarzane, choć nie umiano nawet podać jego 
imienia.
Niespodziewanie w niemieckim piśmie architek
tonicznym „Deutsche Bauzeitung” z 1898 r. 
udało się odnaleźć notatkę z wynikami łódzkiego 
konkursu, w której czytamy, że pierwszą nagro
dę zdobył projekt autorstwa „ Wende & Zarske 
in Lodz und Emil Zillmann ”, Biorąc pod uwagę, 
że informacja ta podana została w fachowym 
piśmie berlińskim tuż po rozstrzygnięciu kon
kursu, ponad dwa lata przed rewelacjami łódz
kiego „Rozwoju” o Zellmanie, należy traktować 
ją jako wiarygodną. Tak więc nie była to postać 
fikcyjna, jednak nie Zellman, ale Emil Zillmann 
— tak prawidłowo brzmiało imię i nazwisko do
mniemanego twórcy bądź współtwórcy projektu 
łódzkiej świątyni. Nadal pozostawał on wszakże 
postacią tajemniczą. Nie wymieniały go dostęp
ne niemieckie leksykony, nie przyniosła rezulta
tu także kwerenda berlińskich czasopism archi
tektonicznych z przełomu XIX i XX w. Wyda
wało się, że był to rzeczywiście młody architekt z 
Berlina, który po opuszczeniu firmy „Wende i 
Zarske” zakończył swoją karierę.

Podczas międzynarodowej sesji „Sztuka 
około 1900 w Europie Środkowej. Centra i 
prowincje artystyczne” zorganizowanej przez 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Kra
kowie w październiku 1994 r., w trakcie od
czytu o architekturze łódzkiej postać ta została 
zidentyfikowana przez prof. Ewę Chojecką. 
Przekazała ona swoje uwagi dr Dorocie Głazek z 
Katowic, autorce opracowania o górnośląskich 
osiedlach robotniczych w Giszowcu i Nikiszow- 
cu (Giszowiec i Nikiszowiec na tle tendencji urba
nistycznych XIX i XX wieku, Śląskie dzieła mi
strzów architektury i sztuki, Katowice 1987), ta z 
kolei autorowi niniejszego tekstu. Bowiem właś
nie Emil Zillmann wraz ze swoim bratem Geo
rgiem był współtwórcą owych interesujących 
górnośląskich założeń urbanistyczno-architek
tonicznych. W swoim opracowaniu Dorota Gła
zek dorzuca informację o innym dziele obu bra
ci: kamienicy w Berlinie-Charlottenburgu. Tym 
samym okazało się, że domniemany twórca pro
jektu łódzkiej katedry jest postacią odnotowaną 
już w historii polskiej architektury. Niezwykłe 
było jednak, że dzieła tak różne i położone 
na odmiennych obszarach, jak łódzka ka
tedra i osiedla robotnicze pod Katowicami, 
łączyć może postać wspólnego autora!

Tajemniczy Zellman, przez kilkadziesiąt lat 
przewijający się w opracowaniach dotyczących 
łódzkiej architektury i intrygujący badaczy, oka
zał się człowiekiem z krwi i kości: berlińskim ar
chitektem Emilem Zillmannem, który, domyślać 
się można, na początku swojej kariery próbował 

szczęścia w Łodzi, pracując krótko w firmie 
„Wende i Zarske”. Później zapewne powrócił do 
Berlina, aby po kilku latach podjąć pracę dla 
górnośląskiego koncernu węglowego. Ciągle 
jednak niewiele wiadomo o jego życiu i twór
czości. Nadal też tajemnicą pozostanie — o ile 
nie uda się odnaleźć jakichś nowych materiałów 
archiwalnych — jego rzeczywisty udział w pow
staniu projektu łódzkiej świątyni.

Krzysztof Stefański

Spotkanie z książką

De gustibus

O jubileuszu prof. Tadeusza Jaroszewskiego pi
saliśmy w numerze 11, 1996 r. Staraniem Sto

warzyszenia Historyków Sztuki ukazała się z tej okazji 
w Wydawnictwie Naukowym PWN, w ekskluzywnym 
nakładzie pięciuset numerowanych egzemplarzy 
niecodzienna książka. Przyjaciele ofiarowali Jubila
towi bogaty treściowo i luksusowy edytorsko tom 
studiów, zatytułowany De Gustibus, czyli „o gu
stach", o których się — jak wiadomo — nie dyskutu
je. Toteż wedle gustu Profesora, ale także liczne
go grona Autorów, pomieszczono w księdze blisko 
czterdzieści artykułów penetrujących różne obszary 
europejskiej i polskiej sztuki trzech ostatnich stuleci, 
z wypadem w epokę średniowiecza.

Czegóż tam nie ma? Angielskie doświadczenia Sta
nisława Augusta w wystroju Zamku Królewskiego, 
warszawski dwór Sobieskich i Łabędzi Zamek szalo
nego króla Bawarii, odrobina Pompejów w Paryżu i 
cerkwie w Europie, motywy architektoniczne w śred
niowiecznym złotnictwie, kamienica Fukierowska i 
młodopolski dom artysty, szklane wieże ekspresjoni
stów i architektura nowoczesna w krzywym zwier
ciadle satyry — to tylko cząstka tematów. Zaintere
sowany Kresami znajdzie tekst o rezydencji w Czer
wonym Dworze, miłośnik ogrodów — o kwietnikach 
kobiercowych. Naukowy dorobek Profesora ukazuje 
bibliografia licząca 175 pozycji.

Nie zabrakło oczywiście wspomnień o Jubilacie. Re
daktor Krzysztof Nowiński przypomniał Jego piętna
stoletnią już, wielce owocną współpracę z redakcją 
„Spotkań z Zabytkami”, cytując noty, towarzyszące 
przekazywanym do druku tekstom. „My autorzy — 
napisał kiedyś Profesor — żyjemy od numeru do nu
meru nadzieją, że może w nowym numerze znaj- 
dziemy coś naszego". My zaś niecierpliwie i z nadzie
ją czekamy na nowe artykuły podpisane: Tadeusz S. 
Jaroszewski.

Jarosław Komorowski
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Niezwykłe serwisy

Pierwotnie służyły 
do serwowania — podawania 

herbaty, kawy, czekolady, 
później innych 

napojów i potraw.
Są dziełami sztuki, 

często wykonywanymi 
na zamówienie władców, 

ich dzieje bywają 
niezwykle ciekawe 
i warte poznania. 

Najsłynniejsze serwisy 
pochodzą z lat 1730—1810, 

kiedy m.in. 
wytwórnie w Miśni i Sevres 

przeżywały swoje „złote lata”. 
Dziś na aukcjach osiągają 
zazwyczaj zawrotne ceny.

Serwis 
Sułkowskiego

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

S
ztukę epoki baroku charakteryzowały: 
monumentalność, bogactwo form, patos i 
dynamizm. Cechy te w mniejszej lub 
większej mierze znalazły odbicie w naj
wspanialszych serwisach obiadowych z lat trzydzie
stych i czterdziestych XVIII w., i to bez względu na 

to, czy wykonano je ze srebra, fajansu czy też z porce
lany. A były to serwisy zaiste niezwykłe. Na ogół 
składały się z setek, a nawet tysięcy (!) niezwykle 
urozmaiconych pod względem formy i dekoracji 
rzeźbiarskiej naczyń oraz uzupełniających je przed
miotów. Przeznaczone dla kilkudziesięciu, stu, nie
kiedy większej liczby osób — zawsze budziły podziw, 
czasem zazdrość, często uznanie.
W Miśni takie porcelanowe serwisy wykonywano 
wyłącznie na zamówienia indywidualne. Zdarzało 
się, że ich wartość przekraczała możliwości finanso
we przyszłych właścicieli, nic więc dziwnego, że naj
częściej trafiały one na królewskie i książęce stoły. Z 
czasem stały się pożądanym obiektem gratyfikacyj- 
nym, okazjonalnym, kupowanym np. w wianie lub 
upominku ślubnym, a także dawanym sobie w pre
zencie przez zaprzyjaźnione bądź skoligacone dwory 
królewskie. Dwa najsłynniejsze i najwspanialsze ser
wisy, jakie kiedykolwiek wykonano z saskiej porcela
ny, są jednak przykładem odstępstwa od tej reguły. 

Ich twórcą był Johann Joachim Kaendler — rzeź
biarz i projektant porcelany nie mający równego so
bie, jeśli nie na świecie, to z pewnością w miśnieńskiej 
manufakturze, a właścicielami: Aleksander Józef 
Sułkowski (1695—1762) — pierwszy minister króla 
Augusta II Mocnego, przez pewien czas także Augu
sta III, oraz Henryk Brtihl (1700—1763) — przej
mujący po Sułkowskim urzędy i zaszczyty, wszech
władny „premier-ministre” króla Augusta III Sasa. 
Mowa tu więc o serwisach: Sułkowskiego i łabędzim 
hrabiego Briihla.
Zdania są podzielone. Jedni uważają pierwszy z nich 
za najwybitniejsze dzieło Kaendlera, zwracając przy 
tym uwagę na fakt, że w gruncie rzeczy konkurująca 
z nim o palmę pierwszeństwa łabędzia zastawa hra
biego Briihla, jako zespół zbyt przeładowanych pod 
względem form rzeźbiarskich i niefunkcjonalnych

1.Portret 
Aleksandra 
Józefa 
Sułkowskiego 
na sztychu 
Johanna Ch. 
Sysanga 
z ok. 1750 r.

naczyń — nie może uzyskać najwyższej oceny. Inni 
(a jest ich mimo wszystko większość), chwaląc serwis 
Sułkowskiego, na pierwszym miejscu stawiają serwis 
łabędzi. Pełna zgoda panuje co do jednej kwestii: 
serwis Sułkowskiego uznawany jest za najwybitniej
sze porcelanowe dzieło sztuki baroku wyprodukowa
ne w miśnieńskiej manufakturze. Czym zasłużył so
bie na taką opinię?
Charakteryzował się wyjątkowo licznym i zróżnico
wanym zestawem naczyń. W jego skład wchodziły ta
lerze, miski, różnego rodzaju półmiski i teryny (wazy 
do zupy), a także: tace, patery, podstawy pod większe 
naczynia, sosjerki, kosze na owoce, naczynia do 
schładzania butelek z winem, inne do schładzania 
kieliszków, miseczki na konfitury i leguminy, na
czynka na przyprawy, pojedyncze i pięcioramienne 
lichtarze oraz duże stołowe kwietniki. Ich uzupełnie
niem były komplety do picia herbaty i kawy, a więc: 
imbryki, dzbanki, dzbanuszki, cukiernice, czarki i fi
liżanki ze spodkami, a w zestawach śniadaniowych 
także maselnice. Nawet sztućce w jakiejś części (w 
widelcach i nożach ich trzonki, a łyżki i łyżeczki w 
całości) wykonane były z porcelany. Całość uzupełnia
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2. Sygnatura serwisu
3—6. Różne naczynia 

z serwisu: 
cukiernica (3), 

talerz (4), 
dzbanek do kawy (5) 

i waza do zupy 
z podstawą (6)

ły dzbanki na wodę i miednice do płukania rąk — tak 
niezbędne w trakcie długotrwałych, wielodaniowych 
uczt. Zapewne też były w jego składzie figurki, któ
rymi chętnie ozdabiano wówczas stoły.
Naczyniom — przeważnie okrągłym i pękatym, cza
sem owalnym i przysadzistym, niekiedy rozbudowa
nym ku górze — nadano formy ciężkie, mocno osa
dzone na wolutowo skręconych nóżkach. Ich uchwy
ty modelowano w kształcie kariatyd i maszkaronów 
(sporadycznie także i w formie niezmiennej od lat 
gałki naśladującej szyszkę lub pąk kwiatu). Gładkie 
zaś powierzchnie ścianek przedzielono wyraźnymi 
żłobieniami rytmizując w ten sposób bryłę, zgodnie z 
dominującą w całym serwisie symetrią promienistą. 
W pewnym stopniu podkreśla ją także charakterysty
czna reliefowa plecionka, zwana wzorem Sułkow
skiego (Sulkowski-Ozierrelief), widoczna przy obrze
żach większości naczyń, a na talerzach, półmiskach i 
spodkach zajmująca całą powierzchnię ich kołnierzy. 
Za to lustra wymienionych tu płaskich naczyń oraz 
niektóre gładkie powierzchnie pozostałych sztuk z 
serwisu przeznaczono pod najważniejszy z elemen
tów naszkliwnej dekoracji malarskiej — wielobarwny 
herb wiązany Józefa Aleksandra Sułkowskiego i jego 
żony Marii Anny von Stein zu Jettingen. Niekiedy 
ujęty był on dodatkowo w ozdobnym kartuszu, który 
na większych naczyniach (np. na nakrywach teryn) 
podtrzymywały jeszcze pełnoplastyczne, wsparte na 
tylnych łapach lwy. Tak ostentacyjne wynoszenie 
ponad wszystko oznak heraldycznych — nieczęsto 
widoczne na innych serwisach herbowych, a wyra

źnie zaplanowane w serwisie Sułkowskiego — pod
nosiło jego reprezentacyjny charakter i nadawało mu 
więcej cech monumentalności i barokowego przepy
chu. Natomiast pełna umiaru i skromna była dekora
cja malarska. Poza efektownym herbem i niewielkimi 
podmalowaniami elementów rzeźbiarskich zdecydo
wano się tu bowiem jedynie na drobne kwiatki typu 
Indianische Blumen, dyskretnie rozrzucone na całej 
powierzchni naczyń. Podkreślają one zalety dużo wa
żniejszej w tym serwisie bogatej dekoracji plasty
cznej. Podobną funkcję pełniły także niezbyt obfite, 
ale starannie dobrane złocenia.

Serwis Sułkowskiego był pierwszym z dużych 
serwisów pozbawionych srebrnych naczyń.

Naczynia te odegrały jednak istotną rolę przy mode
lowaniu zastawy. Kaendler zdecydował się bowiem 
na włączenie do niej niektórych większych sztuk ze 
znakomitych srebrnych naczyń augsburskiego złot
nika Johanna Billera. Tym razem jednak stanowiły 
one jedynie wzór, według którego rzeźbiarz wykonał 
ich porcelanowe wersje.
Te i wiele innych jeszcze kwestii związanych ze słyn
nym serwisem opisał już w 1888 r. niemiecki historyk 
sztuki Julius Lessing. W opublikowanym przez nie
go pierwszym naukowym artykule na temat serwisu 
Sułkowskiego znaleźć też można próbę jego datowa
nia. „ Wszystkie naczynia — dowodzi Lessing — po
siadają podwójny herb polsko-saksoński ministra Ale
ksandra Józej:a von Sułkowski (noszącego tytuł hra
biowski, nadany jemu i żonie, Franciszce Katarzynie 
von Stein, w roku 1732 łub 33). Z kolei w roku 1742 
owdowiały Sułkowski ponownie zawarł małżeństwo, 
tym razem z hrabianką Anną von Brebendow, a zatem 
serwis musiał powstać między 1732 a 1741 rokiem. 
Uwzględniając jednak, że w roku 1738 Sułkowski stra
cił swoją ministerialną posadę, można przyjąć, iż ser
wis najprawdopodobniej został wyprodukowany w la
tach 1732—1738. ” Dodajmy, że w tym czasie — do
kładnie w latach 1733—1738 — Sułkowski sprawo
wał nadzór nad przebudową Pałacu Japońskiego. Z 
tej racji do jego obowiązków należały częste kontakty 
z miśnieńską wytwórnią realizującą wielkie królew-
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skie zamówienia na porcelanę do pałacowych gabine
tów sztuki. To nie przypadkowa zbieżność dat, lecz 
dodatkowy argument w takim datowaniu serwisu. 
Obecnie ten przedział czasowy jeszcze się zawęża 
i przyjmuje się, że zastawa Sułkowskiego wykonana 
została w latach 1735—1737.

Liczący zapewne powyżej tysiąca sztuk serwis 
ministra Sułkowskiego i jego żony przetrwał 
nie niepokojony i prawie zapomniany do schyłku 

XIX w. I dopiero artykuł Lessinga ponownie zwrócił 
na niego uwagę miłośników sztuki i ...kolekcjonerów. 
Właśnie tak: kolekcjonerów. Przed nimi bowiem po
jawiła się wówczas niebywała okazja. Pod koniec lat 
osiemdziesiątych XIX w. zastawa trafiła do handlu. 
Międzynarodowy rynek antykwaryczny w szybkim 
tempie pochłaniał pochodzące z niej naczynia i inne 
przedmioty. O pierwszych takich zabytkowych wy
robach sprzedanych przez spadkobierców wielkiego 
ministra napisał, jakby przy okazji omawianego 
właśnie pięcioramiennego lichtarza, przywoływany 
tu już Julius Lessing: „Zastanawiające, że tak cenne 
kandelabry nie były projektowane przynajmniej jako 
pary — pięć znanych mi sztuk jest identycznych i 
zwróconych w tę samą stronę. Dwa z nich sprzedano za 
231 funtów (— 4620 marek) na aukcji w Londynie. ” W 
latach następnych serwis uległ niemal całkowitemu 
rozproszeniu, trafiając do wielu kolekcji prywatnych 
i publicznych. Rzadko wystawiany był też później na 
sprzedaż. A jeśli nawet zdarzało się to od czasu do 
czasu — oferta dotyczyła niemal wyłącznie pocho
dzących z tej zastawy pojedynczych talerzy.
Nic więc dziwnego, że nagłe pojawienie się przed 
trzydziestu laty na rynku antykwarycznym dużego 
zespołu naczyń z serwisu Sułkowskiego wzbudziło w 
pewnych kręgach niekłamane poruszenie. Mieczys
ław Paszkiewicz, sprawozdawca wydawanej w Londy
nie „Gazety Niedzielnej”, pisząc o serwisie, związał 
pochodzenie tej grupy zabytków z uszczuploną już 
tak bardzo pozostałością słynnej zastawy znajdującą 
się wciąż jeszcze w posiadaniu spadkobierców Suł
kowskiego. Według jego relacji: „Trzydzieści sześć 
sztuk z tej ocalałej reszty wystawionych zostało anoni

mowo na licytacji z 23 maja 1967 roku, w znanej firmie 
licytacyjnej Sotheby & Co. Katalog wymienia jako 
właściciela »utytułowaną panię« (»The property of a 
Lady of Title«). Rozprzedaż przyniosła w sumie £ 
21 935. Rozpiętość cen poszczególnych przedmiotów 
była wielka: od £ 45 za filiżankę, spodeczek do £ 2600 
za duży, okrągły półmisek, oraz tyle samo za parę 
świeczników. ”
W ostatnich latach za naczynia z serwisu Sułkow
skiego trzeba zapłacić już znacznie więcej. W 1992 r. 
u Christie’s w Londynie wystawiono talerz oraz 
półmisek okrągły pochodzące z tej zastawy. Kwoty 
osiągnięte podczas licytacji — za talerz blisko 4 tys. 
funtów, za półmisek ponad 10 tys. funtów — nie ok
reślają jednak, jak się wydaje, ostatecznej ceny na te
go typu zabytki. Ich wartość na międzynarodowym 
rynku antykwarycznym wciąż będzie rosła, tak jak 
wśród kolekcjonerów i muzealników rośnie zaintere
sowanie najlepszą porcelaną europejską z XVIII w.
W muzeach naczynia z tego serwisu zajmują poczes
ne miejsce. Na przykład posiadaniem kompletnej te- 
ryny (z nakrywą i podstawą) oraz dużego płaskiego 
talerza szczycić się może Deutsches Keramikmu- 
seum w Dusseldorfie, sosjerką — Museum ftir 
Kunst und Gewerbe w Hamburgu. W polskich zbio
rach mamy m.in. półmisek okrągły w Muzeum Na
rodowym we Wrocławiu oraz terynę (naprawianą i 
bez podstawy, ale odmienną od tej z Dussel
dorfu) w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu 
w Krakowie.

Wojciech Przybyszewski
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Wokół jednego zabytku

Portret 
brodatego 
magnata

Ta postać z portretu 
prześladowała mnie, 
odkąd przed laty spojrzała 

mi w oczy w magazynie 
Muzeum Narodowego w 
Warszawie. Obraz artystycz
nie nie był wybitny, ale daw
ny (z początku XVIII w.), 
daleko odbiegający od ma
sówki „portretów sarmac
kich”, a przede wszystkim 
robił wrażenie tymi świdru
jącymi oczami wpatrzony
mi w widza i zarośniętą 
bezładnie twarzą. Obraz 
(olejny na płótnie, 78,5 
x 61 cm) został zdepono
wany przez p. Zofię Potoc
ką jako wizerunek Krzysz
tofa Ossolińskiego, woje
wody sandomierskiego. Po
chodził z arystokratycznego 
domu i to określenie było 
tradycyjne, „od zawsze” 
tak go określano.
Mężczyzna w sile wieku 
pokazany jest w popiersiu 
naturalnej wielkości. Pierś 
opina zielonkawy żupan ze 
złotymi guzami, na nim 
czerwona szuba obszyta fu
trem. Czoło wysokie, zatoki 
obnażone łysiną, olbrzymia 
broda i wąsy. A więc szla
chcic polski (lub węgier
ski), nie byle kto, ale jakiś 
inny niż wszyscy, bo bez 
wszelkich dystynkcji. I któż 
się wówczas tak nosił? Było 
to intrygujące.
W 1966 r. Muzeum przy
gotowywało katalog portre
tów osobistości polskich 
znajdujących się w Wila
nowie. Katalog pomyślany 
był jako wzorcowy, opra
cowywał go znaczny zespół 
pracowników różnych dzia
łów muzealnych, do komi
tetu redakcyjnego weszli 
Stefan Kozakiewicz, Kry
styna Sroczyńska i ja. Mnie 
powierzono weryfikację 
starannie opracowanych 
not. Więc ten portret do 
mnie wrócił i postanowiłem 
się nim porządnie zająć. 
Zacząć trzeba było od 
przedstawionej osoby. Otóż 
Krzysztof Ossoliński, wo

jewoda sandomierski, żył o 
wiele dawniej (1587—1645) 
i jego portret, wprawdzie 
pośmiertny, ale bardziej 
wiarygodny zachował się w 
kolegiacie klimontowskiej. 
To zupełnie inna twarz, 
mężczyzna łysawy, puco
łowaty, policzki gładko wy
golone, mały wąsik. Dopie
ro teraz zaczęły się powa
żne łowy...
Zacząłem od literatury wę
gierskiej (żeby ten trop wy
łączyć) i znów natrafiłem 
na „mojego” brodacza. Ten 
sam warszawski portret, al
bo taki sam, tyle że obcięty 
(obraz czy fotografia?) w 
połowie piersi, zreprodu- 
kowano jako dzieło Adama 
Manyokiego przedstawia
jące Gabora, tj. Gabriela 
Donata. Podano tylko tyle, 
że znajduje się w nieokreś
lonym zbiorze na terenie 
Czechosłowacji (B. Lazar, 
Manyoki Adam, Budapest 
1933, tabl. 74 b). Dalsze 
poszukiwania w tym kie
runku nie dały rezultatu. 
Manyoki (1673—1757) był 
malarzem węgierskim, nad
wornym portrecistą Augu
sta II. Portretował wielu 
Polaków, jako autor „na
szego” wizerunku mógłby 
wchodzić w rachubę. Ale 
owego Donata trzeba było 
wykluczyć, tym bardziej że 
odszukałem kolejny cień 
warszawskiego obrazu — w 
„Tygodniku Ilustrowanym” 
1863 r. (nr 177, s. 61) zre- 
produkowano podobnego 
magnata jako J. St. Jabło
nowskiego. Podano, że 
„ rys. na drzewie Leopolski w 
Krakowie”. Więc obraz 
znajdował się wówczas w 

Krakowie. Czy jednak 
mamy do czynienia wciąż z 
tym samym dziełem, czy 
raczej z jego wersjami, kil
koma powtórzeniami — te
go stwierdzić nie sposób. 
Wiadomo tylko, że zdolny 
malarz Wilhelm Leopolski, 
który w 1863 r. istotnie 
mieszkał w Krakowie, żył w 
biedzie i dorabiał sobie ry
sując dla czasopism. Mógł 
do kopiowanego obrazu 
podchodzić swobodnie, 
więc rozbieżności między 
drzeworytem a obrazem 
warszawskim można złożyć 
na karb licencji artysty.

Mamy więc trzy takie 
same obrazy, czy 
wprost te same, z których 

każdy przedstawiał kogoś 
innego: Ossolińskiego, Do
nata i Jabłonowskiego — 
prawdziwy „ ambarras de ri- 
chesse”. Trzeba było szukać 
innego portretu tego same
go magnata, a to wymaga 
dużej dozy szczęścia. Na 
ogół mnie ono nie opuszcza 
i tym razem się nie zawiod
łem.
Znalazłem mianowicie to, 
czego szukałem, wśród 
przekazanych mi przez do
brego paryskiego przyjacie
la, wybitnego antykwariu- 
sza Franciszka Studziń
skiego przypadkowych fo
tografii z jego przedwojen
nego archiwum podręczne
go. Stara odbitka fotografi
czna przedstawia portret 
naszego magnata, nawet w 
doskonałej ramie z XVIII w. 
Na odwrocie starej fotogra
fii podano po niemiecku, że 
portret przedstawia „ Grafa 
Jabłonowskiego, generała 

uwięzionego w twierdzy 
Koenigstein”, że obraz mie
rzy 76 x 59 cm, kosztuje 
4200 zł (nota sporządzona 
28 VII 1929) i że „rama 
jest czarna, ozdobiona bru
natną mozaiką”. Do tego 
dopisał p. Studziński: 
„Propozycja Sz. Szwarca 
20 XI 1929 r. ”. Wiemy 
więc tyle, resztę musi po
wiedzieć obraz przekazany 
starą fotografią. Dodam, że 
sam obraz, o ile wiem, nie 
wypłynął, a ta fotografia 
reprodukowana nie była. 
Wizerunek, należący wów
czas do dra Szymona Schwar- 
ca, antykwariusza wiedeń
skiego, przedstawiał tego 
samego brodacza, którego 
znamy z portretu wilanow
skiego, reprodukcji Lazara 
i drzeworytu z „Tygodnika 
Ilustrowanego”, z tym że o 
ile tamten był dworskim 
portretem magnata, o tyle 
ten był realistyczny i do
sadny. Pokazuje człowieka 
smutnego, w jakiejś ubogiej 
opończy, jakby siermiędze, 
o zarośniętej w nieładzie 
twarzy. Patrzy na widza, 
lewą rękę przyciskając do 
piersi. Portret wilanowski 
miał tylko utrwalić rysy 
twarzy, ten zaś, wiedeński, 
ma inne zadania: w prawej 
dłoni portretowany okazuje 
nam papier, jakby perga
minowy dokument. Na nim 
zaś widnieje herb jakby 
zniekształcona Nowina (nie 
zaś Prus III Jabłonow
skich) pod szlachecką ko
roną. Ten herb rozpoczyna 
łaciński napis zaczęty in
wokacją z Księgi Hioba: 
„ a iżbyś mi zamierzył kres, 
kędy chcesz wspomnieć na 
mnie”. Dalej idzie napis 
przepojony uczuciem sym
patii czy współczucia, 
mniej więcej tej treści: „Na 
gorzkie wspomnienie Jana 
hrabiego Jabłonowskiego wo
jewody generalnego ruskiego 
w Kbnigsteinie namalowane
go przez Georgia Bóhma 6 
stycznia 1714 roku”. W ten 
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sposób obraz przyjmuje 
funkcje, a i w pewnym stop
niu kształt tablicy komemo- 
racyjnej czy epitafijnej.
Warto przyjrzeć się oko
licznościom powstania te
go portretu (i zależnego 
odeń obrazu wilanowskiego). 
Jan Stanisław Jabłonowski

Wysokość), a w 1743 r. ty
tuł książęcy Cesarstwa 
Rzymskiego. Jabłonowski, 
który początkowo wspierał 
Augusta II, a nawet stanął 
na czele pospolitego rusze
nia województwa ruskiego 
u boku króla, w 1706 r. za
angażował się w sprawę in

w tej właśnie atmosferze 
powstał wiedeński obraz.
O autorze tego obrazu 
wiemy niezbyt wiele. Był 
malarzem dworu kurfiir- 
stów saskich i zmarł w wieku 
73 lat w Dreźnie w 1746 r. 
Malował wiele portretów, 
znanych dziś z powtórzeń 

(1669 — 1731), wojewoda 
ruski, był wybitnym mę
żem stanu, pisarzem-mora- 
listą, a równocześnie poli
tykiem. Dla wyjaśnienia 
podanego tytułu i rangowej 
korony, co wynikało ze sła
bej znajomości heraldyki 
niemieckiego malarza, po
dać trzeba, że Jabłonowscy 
otrzymali w 1704 r. tytuł 
Altesse Serenissime (tj. 
Jaśnie Oświecony, Jego 

■ bn?

tronizacji swego siostrzeńca 
Leszczyńskiego. Konspi- 
rował usilnie, przenosząc 
swe starania także na dwory 
cudzoziemskie, co skończy
ło się aresztowaniem (w 
warszawskim klasztorze 
bonifratrów? VIII 1713 r.) 
i osadzeniem na zamku 
Koenigstein, gdzie — bez 
sądu — spędził lata 1713— 
1716. Stało się to głośne w 
Europie i poruszyło opinię;
________________ 

graficznych. W oryginale 
ujawniono tylko jedną jego 
pracę: mały portrecik ofice
ra malowany na miedzi w 
1723 r. i zachowany na 
zamku Leuben koło Os- 
chaz. Określano go jako 
Bóhm starszy, bo i syn je
go, i imiennik, był mala
rzem. Nie notowany w lite
raturze portret Jabłonow
skiego staje się więc nie tyl
ko wymownym dokumen

tem historycznym, ale i je
dynym dziełem mogącym 
świadczyć o uzdolnieniu 
saskiego portrecisty Johan
na Georga Bóhma starsze
go.

Skoro już poznaliśmy i 
osobę przedstawioną, i 
portrecistę, chciałbym chwi

lę uwagi poświęcić ówczes
nemu posiadaczowi obrazu. 
Świetnie zorientowany w 
sprawach kolekcjonersko- 
-antykwarskich przedwo
jennych lat, Antoni Unie- 
chowski tak wspominał, a 
jego słowa notowała córka 
Krystyna (Uniechowski opo
wiada czyli tajemnice mafii 
antykwarskiej, 1975): „Szy
mon Szwarc dostarczał dzie
ła sztuki różnym, istnieją
cym jeszcze, dworom nie
mieckim. Ale jego działal
ność miała bardzo wiele dla 
Polski korzystnych pociąg
nięć (...) Wszelkie polonica 
proponował naszym muzeom 
(...) Przywiózł przed wojną 
do Polski insygnia koronne 
saskie, które są po dziś dzień 
wystawiane w Muzeum Naro
dowym”. Szwarc (Schwarc) 
ostatnią wojnę przeżył w 
Portugalii, po czym prze
niósł się do Ameryki i 
„ w Nowym Jorku na Fifth 
Avenue założył jeden z naj
większych antykwariatów 
(...) Do Krakowa przyjechał 
po wojnie, aby —jak mi wy
jaśnił — likwidować swoje 
sprawy. Chodziło mu bo
wiem o namiot turecki, który 
wypożyczył rządowi pol
skiemu przed wojną z okazji 
wizyty Horthy’ego, premie
ra rządu węgierskiego. Nie 
odebrał namiotu celowo, bo 
uważał, że stare tkaniny, 
jeśli leżą złożone — butwie- 
ją. A tak ogromnej sali, jak 
któraś z wawelskich, nigdzie 
by nie znalazł, aby rozpiąć 
swój namiot i mam wrażenie, 
że transakcja z naszymi 
władzami zakończyła się 
pomyślnie. ”

Andrzej Ryszkiewicz



SPOTKANA ^A WSCHODZĘ

Zamek, pałac, 
mleczarnia
Birże (lit. Birźai), 

zwane litewskimi, 
w odróżnieniu od

Birż położonych w Inflan
tach, nieczęsto jeszcze sta
nowią punkt docelowy wy
cieczek krajoznawczych. 
Położone daleko na pół
nocnym wschodzie, przy 
dawnej granicy Wielkiego 
Księstwa Litewskiego z 
Kurlandią, nad brzegiem 
jeziora Szyrwany, u zbiegu 
rzek Oposzczy i Eglony, 
oddalone są znacznie od 
tradycyjnych szlaków od
wiedzanych przez turystów 
na Litwie.
Birże kojarzą się nam prze
de wszystkim z Potopem 
Henryka Sienkiewicza i 
wspaniałą, siedemnasto
wieczną rezydencją rodu 
Radziwiłłów. Pierwsza 
wzmianka o tym miejscu 
pochodzi już z 1415 r. i 
związana jest z pobytem 
króla Władysława Jagiełły; 
zapewne istniał tam wów
czas jakiś drewniany 
zameczek. W drugiej poło
wie XV w. właścicielem 
Birż był Grzegorz Fried- 
konis, sekretarz króla Ka
zimierza Jagiellończyka żo
naty z Anną Radziwiłłów
ną. Po jego bezpotomnej 
śmierci wdowa przekazała 
dobra birżańskie w 1492 r. 
swoim bratankom — Je
rzemu, hetmanowi wiel
kiemu litewskiemu (zm. 
1541) oraz Albertowi, bi
skupowi wileńskiemu (zm. 
1519) i w ten sposób na po
nad trzysta lat znalazły się 
one w rękach Radziwiłłów. 
Jednak dopiero kilkadzie
siąt lat później Mikołaj Ra
dziwiłł „Rudy” (zm. 1584) 
założył w Birżach rezyden
cję oraz ufundował zbór i 
szkołę. Ufortyfikowany za
mek o założeniu bastej o- 
wym wzniósł po 1586 r. je
go następca Krzysztof Mi
kołaj Radziwiłł „Piorun” 
(zm. 1603). Na początku 
XVII w. kolejny dziedzic 
Krzysztof przebudował 

fortyfikacje na wzór nider
landzki — z czterema bas
tionami otoczonymi kur
tynami. Mimo to forteca 
nie oparła się wojskom 
szwedzkim i we wrześniu 
1625 r. poddała się królowi 
Gustawowi Adolfowi, któ
ry urządził w niej swoją 
kwaterę.
Po zawarciu polsko-szwedz
kiego rozejmu doszczętnie 
ograbiony i zdewastowany 
zamek powrócił do daw
nych właścicieli. Dzięki 
środkom przyznanym przez 
Sejm mógł zostać odbudo
wany przez Krzysztofa Ra
dziwiłła, jednak przebudo
wa i modernizacja rozpo
częła się dopiero w 1638 r. 
pod kierunkiem architekta 
Pirka i miała zostać ukoń
czona w ciągu dwóch lat. 
Także same Birże otrzyma
ły wtedy plan miasta rezy- 
dencjonalnego, powiązane
go osiowo z zamkiem.
Nowe zniszczenia miasta i 
zamku przyniosła kolejna 
wojna ze Szwedami, zwana 
„potopem”. Za zdradę 
Rzeczypospolitej przez Bo
gusława i Janusza Radzi
wiłłów dobra birżańskie 
zostały skonfiskowane, ale 
na krótko, bowiem już w 
1659 r. udało się je odzy
skać księciu Bogusławowi. 
W następnym roku przy
stąpił on do odbudowy i 
rozbudowy twierdzy oraz 
rezydencji, która uzyskała 
formę „ palazzo in fortez- 
za”. Wśród zachowanych 
nazwisk budowniczych wy
różnia się nadworny archi
tekt Radziwiłłów Teofil 
Spinowski oraz Jerzy Ertli, 
późniejszy twórca kościoła 
w Świętej Lipce.
Warownia opierała się jed
nym bokiem o jezioro. Pa
łac, cofnięty w głąb dzie
dzińca, na planie prostoką
ta, dwukondygnacyjny w 
części środkowej, podwyż
szono w zryzalitowanych 
częściach bocznych o mez- 
zanino (półpiętro). Korpus

środkowy nakryty został 
dachem dwuspadowym, 
zaś części zryzalitowane — 
dachami namiotowymi, za
kończonymi złoconymi gał
kami z radziwiłłowskimi or
łami. Wjazd na dziedziniec 
prowadził przez ośmiobo- 
czną wieżę zegarową. Na 
wielkiej wyspie na stawie 
został założony ogród 
przypałacowy.
Świetność zamku trwała 
około czterdziestu lat. W 

1701 r. wyznaczyli tu sobie 
spotkanie dwaj monarcho
wie August II i Piotr Wiel
ki; z tej okazji wybity został 
medal pamiątkowy. Po raz 
kolejny wojska szwedzkie 
znalazły się pod Birżami 
podczas wojny północnej. 
Zamek oblężony przez ge
nerała Adama Ludwika 
Loewenhaupta poddał się 
28 sierpnia 1704 r. i na jego 
polecenie został zburzony. 
Ruiny pałacu przetrwały do
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1. 2. Elewacja 
frontowa 

zamku 
Radziwiłłów 

od strony 
dziedzińca (1) 
i pozostałości 

bastionu (2)

3. Elewacja 
frontowa 

pałacu 
Tyszkiewiczów

4. Fasada 
kościoła 

parafialnego

(zdjęcia: 
Jolanta 

Kucharska)

lat siedemdziesiątych na
szego stulecia i posłużyły 
do rekonstrukcji dawnej 
budowli.

W 1811 r. dawne księ
stwo birżańskie ku

piła rodzina Tyszkiewiczów 
i starosta wielatycki Józef 
Tyszkiewicz utworzył tu 
ordynację. Zniszczone mu- 
ry dawnego pałacu Radzi
wiłłów nie nadawały się do 
odbudowy i dlatego kolejny 
właściciel Birż, Jan Tysz
kiewicz, na jednej z wysp 
jeziora zwanej Ostrowiem 
wzniósł w latach pięćdzie
siątych ubiegłego wieku 
nową siedzibę w typie willi 
włoskiej. Do głównego, 
dwukondygnacyjnego kor
pusu pałacu, poprzedzone
go portykiem, przylegały z 
dwóch stron wąskie, dwu
osiowe skrzydła. Nad częś

cią środkową głównej partii 
wznosiła się wysoka, czwo
roboczna wieża z obie
gającą ją dokoła galeryjką. 
Wkrótce po zakończeniu 
budowy rezydencja Tysz
kiewiczów została posze
rzona przez dodanie dwóch 
piętrowych pawilonów, po
łączonych z korpusem 
głównym za pomocą arka
dowych galerii. Nowy pałac 
stał się miejscem groma
dzenia wspaniałej kolekcji 
dzieł sztuki i zbiorów bi
bliotecznych. Szczególne 
miejsce zajmowały w nim 
pamiątki związane z kultem 
obrazu Matki Boskiej Ber- 
dyczowskiej.
Park widokowy urządzony 
został na nowo w 1862 r. Z 
okien pałacu od strony po
łudniowej i z tej części par
ku roztaczał się wspaniały

(fot. Feliks Ptaszyński)

Na cmentarzu w Rotnicy (Ratny- 
ćia) nad rzeką Rotniczanką na 
Litwie, około 2 km od uzdrowiska w 

Druskiennikach znajduje się grób 
poety, przyjaciela Adama Mickiewi
cza z lat szkolnych w Nowogródku i 
studenckich w Wilnie — Jana Cze
czota (1797—1841). Byt jednym z 
założycieli Towarzystwa Filomatów, 
autorem pieśni filomackich i fMarec
kich, licznych ballad i piosenek, z 
których wiele znalazło się w Śpiew
nikach domowych Stanisława Mo
niuszki, a chyba najpiękniejszą z 
nich i najbardziej popularną jest 
Prząśniczka. Czeczot gromadził i 
tłumaczył ludowe pieśni białoruskie, 
które w latach 1837—1846 zostały 
wydane w sześciu zbiorkach pt. 
Piosenki wieśniacze znad Niemna i 
Dżwiny. Aresztowany przez władze 
carskie w 1824 r. zesłany został do 
Ufy i Tweru. Tam zachorował na 
gruźlicę i zmarł w czasie kuracji w 
Druskiennikach. Dziesięć lat po 
śmierci na grobie Czeczota stara
niem przyjaciół wystawiono grani
towy pomnik, którego pierwotny 
wygląd znamy z opublikowanego w 
„Kłosach" z 1878 r. rysunku Napo
leona Ordy. Chociaż wygląd na
grobka w ciągu prawie 140 lat nie

Grób poety uległ zasadniczym zmianom, to w 
szczegółach widać, że byt on w tym 
okresie naprawiany.
Prostokątny trzon nagrobka z szaro- 
różowego granitu ustawiony został 
na betonowym cokole (łączna wy
sokość 240 cm). Nagrobek otacza 
ładna metalowa, secesyjna krata o 
motywach roślinnych. Na części 
frontowej nagrobka znajduje się 
wypisane ozdobną, delikatną kur
sywą epitafium autorstwa Antonie
go Edwarda Odyńca: „Młodość po
święcił pracy dla nauki i cnoty,/ 
Wiek męski przetrwał mężnie w 
próbach i cierpieniu. / Miłość Boga i 
braci — treść jego istoty. / Cały ciąg 
życia jego — droga ku zbawieniu./ 
Imię jego w Ojczyźnie jest wiecznie 
związane/ Z Adamem Mickiewiczem 
i Tomaszem Zanem./ Kto wiesz, 
czym oni byli — schyl skroń przed 
tym głazem,/ Pomyśl, westchnij i 
módl się za wszystkich trzech razem". 
Pomnik znajduje się dziś w centrum 
czynnego cmentarza grzebalnego i 
widoczna jest dbałość miejscowej 
ludności o jego estetyczny wygląd 
(kwiaty, ciągła konserwacja ogro
dzenia). W roku bieżącym upływa 
200 lat od narodzin Jana Czeczota.

Danuta A. Ptaszyńska
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widok na jezioro i ruiny 
dawnej rezydencji Radzi
wiłłów na jego przeciwle
głym brzegu. Na północ od 
pałacu wzniesione zostały 
liczne zabudowania gospo
darcze i przetwórcze, w 
tym nowoczesna, jak na 
ówczesne lata, mleczarnia.

Do połowy XIX w. nie 
było w Birżach koś
cioła murowanego. Pier
wszy, drewniany kościół bi- 

rżański powstał dzięki fun
dacji biskupa Alberta Ra
dziwiłła. Kolejną świątynię 
drewnianą Św. Jana Chrzci
ciela wzniosła w 1692 r. 
Ludwika Karolina Radzi
wiłłówna. Po pięćdziesięciu 
latach (1739—1742) księ
żniczka Anna z Sangusz
ków Radziwiłłowa ufun
dowała nowy kościół drew
niany. Obecna świątynia 
murowana powstała w la
tach 1857—1861 za sprawą 
hrabiego Jana Tyszkiewi
cza według projektu jego 
nadwornego architekta Wa
wrzyńca Cezarego Anichi- 
niego i przypomina kościół 
wzniesiony przez niego w 
Tyszkiewiczowskim Czer
wonym Dworze koło Kow
na.
Także powstające w Bir
żach kolejne zbory ewan
gelickie były budowlami 
drewnianymi; murowany 
zbór wzniesiono dopiero w 
1870 r. Inne obiekty sak
ralne istniejące w mieście 
pod koniec XIX w. — to 
cerkiew prawosławna, kap
lica cmentarna katolicka i 
cztery synagogi zbudowane 
z drewna.

W mieście zachowało się 
kilka domów z XIX w. i 
budynek starej apteki. Dziś 
Birże kojarzą się na Lit
wie przede wszystkim ze 
znakomitymi przetworami 
mleczarskimi produkowa
nymi przez spółdzielnię 
mieszczącą się w budyn
kach dawnej mleczarni 
Tyszkiewiczów. Wjeżdża
jących do miasta wita, jak 
dawniej, czarny orzeł — 
stary herb Radziwiłłów.

Jolanta Kucharska

Cmentarz w Czerniowcach
Koniecznie trze

ba zobaczyć 
nasz cmentarz”

— stwierdził młody ksiądz 
z Krakowa, od pół roku 
pełniący duszpasterską pos
ługę w kościele Podwyż
szenia Krzyża Św. w Czer
niowcach. Rzeczywiście, 
rozległy i szczęśliwie nie 
zdewastowany, wielonaro
dowościowy cmentarz kato
licki należy do najciekaw
szych obiektów w mieście. 
Czerniowce są malowniczo 
położone na wzgórzach — 
cmentarz znajduje się w do
le, pomiędzy nimi. Wspo
mniany kościół z XIX w., 
nieprzerwanie czynny, sku
pia katolicką wspólnotę, 
głównie Polaków, Rumu
nów i Niemców.
Cmentarz powstał na prze
łomie XVIII i XIX w., 
odzwierciedla zatem histo
rię Bukowiny w ostatnich 
dwóch stuleciach. Niemały 
udział mieli w tych dziejach 
Polacy, toteż ich groby w 
wielu, zwłaszcza central
nych kwaterach, wyraźnie 
dominują, zaś okazałością i 
walorami artystycznymi na 
ogół przewyższają pozosta
łe. Ziemia bukowińska jako 
północna, pograniczna część 
Hospodarstwa Mołdawskie
go przez kilkaset lat w róż
norodny sposób powiązana 
była z Rzeczpospolitą. W 
1775 r. Turcja, w pełni 
kontrolująca Mołdawię, 
przekazała Bukowinę Aus
trii. Nowa prowincja ze sto
licą w Czerniowcach przez 
półtora wieku pozostawała 
pod cesarskim berłem, by 
w październiku 1918 r. 
wejść w skład Rumunii. 
Zagarnięta w czerwcu 1940 
r. przez Związek Sowiecki, 
należy dziś do Ukrainy. 
W 1786 r. administracyjnie 
złączono Bukowinę z Gali
cją, co spowodowało na
pływ Polaków. W Czer
niowcach zajęli oni znaczą
cą pozycję jako urzędnicy, 
sędziowie, adwokaci, leka
rze, aptekarze, kupcy. 
Upowszechnili polską kul
turę i język; w 1806 r. tu

recki pasza Chocimia ko
respondował z czernio- 
wieckim Kreisamtem po 
polsku. Władze austriackie 
uznały taką sytuację za nie
pożądaną. W 1848 r. utwo
rzono Księstwo Bukowiń
skie jako samodzielny kraj

granicy wynarodowienia. 
Zmiany przyniósł dopiero 
schyłek stulecia. Cztero
osobowa polska reprezenta
cja w Sejmie Krajowym, 
założenie wielu stowarzy
szeń i wywalczenie języka 
polskiego jako przedmiotu

monarchii z własnym sej
mem i prezydentem. Auto
nomia oznaczała w tym 
wypadku planową, inten
sywną germanizację. W 
urzędach i szkołach zapa
nował język niemiecki. Po
laków, trzecią pod wzglę
dem liczebności grupę na
rodowościową (po Żydach i 
Rusinach, ale przed Aus
triakami i Rumunami), 
zamierzano pozbawić toż
samości. Kultywowanie 
polskości narażało na rep
resje. Wiele rodzin, eko
nomicznie uzależnionych 
od państwa, znalazło się na 

1. Kościół 
Podwyższenia Krzyża Św.

2. Grób 
Gertrudy Abrahamowicz

3. Kaplica Martynowiczów

w kilku szkołach pozwoli
ło choć w części odzyskać 
utracone pozycje. W 1905 
r. Czerniowce z przedmieś
ciami zamieszkiwało 12 ty
sięcy Polaków; po 1918 r. 
większość wyjechała do od
rodzonej ojczyzny.
Najstarszy polski grób, ja
ki udało się odnaleźć 
na czerniowieckim cmenta
rzu, pochodzi z 1807 r. 
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Antykizująca świątynka ze 
zdobiącą dach leżącą fi
gurą — obecnie pozbawio
ną głowy — osłania nagro
bek z dość niezdarnie wy
rytym na tablicy napisem: 
Tu leży ciało S.P./ Gertru
dy Abrahamowicz/ która 
zmarła dnia 5go Febr./R.P. 
1807 prosi o 3/ zdrowaś. 
Abrahamowicze, z dawna 
spolonizowani, wzbogaceni 

Czytelni Polskiej, powsta
łego w latach 1867—1869. 
Jego inicjatorem był nota
riusz Aleksander Morgen- 
besser, nestor czerniowiec- 
kiej Polonii, literat i histo
ryk, którego pogrzeb w 
1893 r. stał się patriotyczną 
manifestacją. W rzeźbiar
skim wystroju cmentarza 
przeważają elementy typo
we: wizerunki Chrystusa, 

toniego. Świadczy o tym 
baronowska korona i aus
triackie krzyże orderowe. 
Antoni Kochanowski — to 
osobistość wielce zasłużona 
dla miasta i kraju. W latach 
1867—1906 posłował na 
sejm i do Rady Państwa, od 
1875 do 1884 r. pełnił 
funkcję marszałka Bukowi
ny. Przede wszystkim jed
nak w latach 1866—1874 i 

gdzie wmurowano pamiąt
kową tablicę. W grobowcu 
pochowano również żonę 
burmistrza Antonię z domu 
Kapri oraz ich ośmioro 
krewnych.

Germanizacyjna poli
tyka władz, zaciekle 

tropiących „nielojalność”, 
wywołała zjawisko szcze
gólne. Niektórzy Polacy —

na handlu Ormianie, byli 
właścicielami rozległych 
terenów w Czerniowcach 
oraz posiadłości ziemskich 
na prowincji. Wśród nieli
cznych rodzinnych kaplic 
grobowych z drugiej poło
wy XIX w. zwraca uwagę 
neoklasycystyczna kaplica 
Martynowiczów z czteroko- 
lumnowym jońskim porty
kiem. Spoczywa tu m;in. 
Hipolit Martynowicz, pre
zes Sądu Krajowego, a za
razem członek honorowy 
najstarszego polskiego sto
warzyszenia — Towarzy
stwa Bratniej Pomocy i 

anioły w różnych pozach, 
wieńce, pnie drzew. Na 
grobie lekarza Bronisława 
Erazma Majerskiego anioł z 
odwróconą pochodnią sie
dzi u stóp wysokiej skały, 
na której wykuto uwiędły 
cyprys. Pewien urzędnik 
spoczywa pod stertą ka
miennych akt i ksiąg, 
przygniatających go po 
śmierci, jak za życia...
Oryginalnym kształtem wy
różnia się widoczny z dale
ka grobowiec Kochanow
skich, wybudowany po 
śmierci w 1906 r. najwybit
niejszego członka rodu An- 

1887—1905 był burmi
strzem Czerniowiec. Jemu 
zawdzięcza miasto regula
cję zabudowy, wodociągi i 
kanalizację, elektryczne 
oświetlenie i tramwaje. 
Choć w sejmie należał do 
austriackiej koalicji liberal
nej, nie wyrzekł się pol
skości, m.in. współorgani
zując Towarzystwo Brat
niej Pomocy. W 1889 r. 
mianowany honorowym 
obywatelem bukowińskiej 
stolicy, otrzymał też od ce
sarza tytuł barona i liczne 
odznaczenia. Jego imie
niem nazwano jedną z ulic, 

wyżsi urzędnicy c.k. mo
narchii mają na nagrobkach 
napisy niemieckie (czasem 
dwujęzyczne). Dobrym 
przykładem jest okazały 
nagrobek zmarłego w 1912 
r. Eugeniusza Wieniawy 
Zubrzyckiego, ozdobiony 
płaskorzeźbioną głową Uk
rzyżowanego z inskrypcją 
ES 1ST VOLLBRACHT 
(Dokonało się). Zubrzycki 
był radcą dworu, prokura
torem skarbu i posłem na 
sejm, kawalerem Orderu 
Żelaznej Korony III klasy. 
Wszystkie te informacje 
wypisane zostały na mar-
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4. Grobowiec 
Kochanowskich

murowej tablicy wyłącznie 
po niemiecku (nawet na
zwisko herbowe: „Ritter v. 
Wieniawa'"). A jednak — 
Zubrzyccy przetrwali w 
mieście dziejowe burze i 
zachowali polskość. Tablica 
Marii i Fryderyka umiesz
czona na cokole starego na
grobka w 1970 r. ma jedno
znaczną wymowę. Cmen
tarz w Czerniowcach, 
dotychczas nie opisy
wany, bez wątpienia 
uznać trzeba za jedną z 
ważnych kresowych ne
kropolii Polaków, zas
ługującą na dokładne 
poznanie i dokumenta
cję.

Za cmentarzem katolic
kim znajduje się duży 
cmentarz żydowski z set
kami macew i nagrobków 

od schyłku XVIII w. Dom 
obrzędowy przy wejściu, z 
orientalizującą kopułą, jest 
obecnie w remoncie. Do 
pierwszej wojny światowej

5. Grób Eugeniusza 
Wieniawy Zubrzyckiego

6. Fragment 
cmentarza 

żydowskiego

(zdjęcia:
Jarosław Komorowski)

Żydzi stanowili około jedną 
trzecią mieszkańców Czer- 
niowiec. Warto wiedzieć, 
że z tutejszej rodziny ży
dowskiej pochodził znany 
poeta Paul Celan (Paul 
Antschel), od 1948 r. do 
śmierci w 1970 r. mieszka
jący w Paryżu. Społeczność 
żydowska jest dość liczna i 
dziś, ma swe gminy i syna
gogi, współtworząc jak 
dawniej barwny wizerunek 
miasta na pograniczu kul
tur i narodów.

Jarosław Komorowski

Akcja ogrody

Przyswajanie 
ogrodu

W XIX w., w epoce 
rozkwitu roman

tyzmu powstało wiele 
przepięknych parków. W 

Kajetana Florkiewicza. Ten 
mieszczanin z Kęt szybko 
przeszedł kolejne stopnie 
kariery urzędniczej od kra

1

tego rodzaju założenia — 
stanowiące zwykle całość z 
neogotyckim lub klasycyzu- 
jącym pałacem — obfituje 
szczególnie Małopolska. 
Przykładem jest Młoszowa, 
położona 15 km od Krze
szowic, obecnie w woje
wództwie katowickim. Hi
storia tego zespołu pałaco- 
wo-ogrodowego sięga XIV 
w. Pierwsze dane pochodzą 
z 1666 r., kiedy majątek na
leżał do Młoszowskich her
bu Nowina. Z pewnością 
istniał tu wtedy dwór, oto
czony zabudowaniami gos
podarczymi. Gdy ród ten 
wygasł w XVIII w., mło- 
szowskie gospodarstwo po- 
padło w ruinę, odrodziło się 
zaś pod rządami właściciela 
Młoszowej od 1798 r. — 

1. Plan parku 
w Młoszowej 

(według G. Ciołka)

kowskiego adwokata, przez 
radcę departamentu, mar
szałka Sejmu Wolnego 
Miasta Krakowa, do sena
tora. W 1806 r. kupił szla
chectwo, uzyskał herb Oz
doba (Orzeł Biały) i... 
uwierzył w swoje starożyt
ne pochodzenie, co miało 
wpływ na urządzenie Mło
szowej. Największą jego za
sługą było stworzenie za
sadniczego układu założe
nia parkowego w Młoszo
wej. Późniejsze przeobra
żenia dokonane przez Ju
liusza — syna Kajetana — 
miały charakter uzupełnia-
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(zdjęcia:
2, 3 — Izabela i Tomasz Kaczyńscy, 
4—8 — Bernadeta Stano)

2.3. Elementy ogrodzenia: 
brama wjazdowa Św. Floriana (2) 
i jedna z baszt 
narożnikowych (3)
4.5. Parkowe pomniki: 
Światowida (4)
i oficera szwedzkiego (5)
6. Neogotycki pawilon
w pobliżu bramy Św. Floriana
7. Bastion widokowy
w południowo-wschodnim 
narożniku parku
8. Wysunięty taras 
łączący pałac z parkiem, 
widoczna baszta 
nazwana Pawią Stopą; 
tę część pałacu 
przebudował Z. Hendel

3

jący i dotyczyły raczej ar
chitektury pałacu niż kom
pozycji parku.

Ogród ten, mimo 
obecnego zaniedba
nia, zdumiewa jeszcze dzi

siaj, kiedy patrzymy z 
perspektywy czasu i w kon
tekście epoki, w której 
powstał. Romantyzm tego 
założenia tkwi nie tylko w

kształcie zieleni i różno
rodności ogrodowych ele
mentów rzeźbiarskich, ale 
także w widocznym zaan
gażowaniu właścicieli w je
go powstawanie — wido
czna jest tu niesamowita 
fantazja Florkiewiczów. 
Ogrodników-amatorów by
ło wtedy wielu, wśród naj
większych trzeba wymienić 
Tytusa Działyńskiego bio-
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Dachówki 
dla zabytków 
to nasza specjalność.

Już od końca XIX wieku
Zakłady Dachówek 
Ceramicznych F.v. Muller 
są aktywne w Europie 
Wschodniej. Stuletnie 
dachówki Mullera spoty
kamy w Szczecinie, 
Słupsku, Gdańsku a nawet 
w Królewcu.
Nasze początki to 1878 
rok. Dzisiaj jesteśmy z 
nowoczesną produkcją i 
szerokim wyborem modeli 
dachówek, kształtek oraz 
ozdób jednym z czołowych 
zakładów ceramicznych w 
Europie. Oferujemy 
profesjonalne rozwiązania 
dla zabytkowych dachów.

Kontakt w Niemczech:
F.v. Muller 
Dachziegelwerke
Tel.: 0049/6351/499111, 
w Polsce, Gdańsk 
Tel./Fax: 058/331750

Dachówki ,M
F.v. Muller 
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rącego udział w projekto
waniu otoczenia zamku w 
Kórniku czy Stanisława 
Szczęsnego Potockiego szy
kującego „raj” dla swojej 
wybranki, czyli Zofiówkę. 
Wiele z tych założeń pow
stawało równocześnie z za
łożeniem Kajetana Flor- 
kiewicza w Młoszowej, dla
tego nie musiał ich wcale 
znać. Natomiast kształt 
młoszowskiego parku świad
czy, że właściciel korzystał 
z rad samej księżnej Izabeli 
Czartoryskiej, której książ
kę pt. Myśli różne o sposobie 
zakładania ogrodów wyda
no w 1809 r. W tej reali
zacji zwraca uwagę 
rozwiązanie tak ważne
go dla Czartoryskiej 
przyswajania poszcze
gólnych elementów ogro
du przez jego użytkow
ników. Wschodnia część 
parku między wzniesie
niami doskonale odpowiada 
postulatowi księżnej, że 
„ natury przymuszać nie 
trzeba”. Prawdopodobnie 
zrealizowane też zostało za
lecenie „ niepowtarzania 
tych samych widoków w tym 
samym miejscu”, bowiem 
Ambroży Grabowski, spi
sując swoje wrażenia z wi
zyty w Młoszowej {Teki 
Grabowskiego, 1840), wspo
mina o zróżnicowanym 
rozmieszczeniu altan o 
urozmaiconych kształtach. 
Kajetan Florkiewicz stoso
wał się do zaleceń księżnej 
także w wielu innych kwe
stiach, bardziej szczegóło
wych. Zasadził w ten spo
sób klomby, „by miejsca 
niepotrzebne zasłaniały ”, 
ale też chroniły swym cie
niem monumenty, pamiąt
ki i zaciszne zakątki duma
nia — altany. Każda dróżka 
parku osiągała albo jakiś 
„cel miejscowy”, albo „wz- 
dok przyjemny”. Na przy
kład jedna z nich zwana 
Aleksandrówką rozgałęziała 
się i jedna jej część biegła

na szczyt bastionu wido
kowego, druga zaś prze
cinała łagodnie teren, zmie
rzając w kierunku sadu i łą
cząc się z siecią innych 
ścieżek.

Oprócz literatury prze
dmiotu ważnym, acz 
nie do końca potwierdzo

nym źródłem inspiracji dla 
Florkiewicza mogły być na- 
turalistyczno-krajobrazowe 
parki w pobliskim Kościel
cu, Bobrku czy Niegoszo- 
wicach — wszystkie o ce
chach ogrodu pierwszej po
łowy XIX w. z drogami 
obwodowymi i połącze
niami pośrednimi. Teore
tyczne plany nie były jed
nak w tego rodzaju ogro
dach najważniejsze. Idea 
krajobrazowości parków 
romantycznych — a więc 
także parku w Młoszowej 
— musiała znaleźć wyraz w 
nowym sposobie organizo
wania prac związanych z 
projektowaniem: nie plany, 
lecz widoki przyszłego 
ogrodu odegrały tu decydu
jącą rolę. Nie zachowały się 
takie szkice koncepcyjne z 
Młoszowej, możemy o ich 
istnieniu wnosić jedynie z 
dzisiejszej analizy parku. 
Wynika z niej, że projek
tant parku, wykorzystując 
urozmaiconą rzeźbę terenu 
i naturalny drzewostan ty
powy dla Jury Krakow
skiej, wyeksponował pałac 
tylko z jednej strony — od 
podjazdu. Siedziba otoczo
na jest zboczami, co w re
zultacie wyłącza ją z ekspo
zycji krajobrazowej, ale 
wiele siedzib romanty
cznych było sytuowanych 
poza zasięgiem oczu przy
padkowych przechodniów, 
np. zameczek Klaudyny 
Potockiej na wyspie jeziora 
w Zaniemyślu. Istotną rolę 
w kompozycji krajobrazo
wej zespołu odgrywały dwa 
punkty widokowe — mo

żna z nich było objąć wzro
kiem tak pałac, jak i okoli
ce. Atmosfera, w jakiej 
powstawał ogród w Mło
szowej i zaangażowanie 
właściciela w życie społe
czno-polityczne Krakowa 
musiało mieć jakiś wpływ 
na kształt tej małej rezy
dencji. Longin Majdecki 
{Historia ogrodów, Warsza
wa 1981) uważa nawet, że 
podstawową przyczyną „ us
talenia się w I połowie XIX 
wieku typu rozwiązań ogro
dowych o charakterze bar
dziej naturalnym, rodzimym 
— związanym z miejscowym 
krajobrazem, o skromniej
szym programie budowlano- 
-rzeźbiarskim” była utrata 
niepodległości przez Pol
skę. Panujący do tej pory 
kosmopolityczny program 
przedstawień rzeźbiarskich 
i form antycznych ustąpił 
tematyce opartej na kulcie 
przeszłości narodu; Maj
decki wiąże te realizacje z 
nurtem romantycznym. Za
łożenie w Młoszowej wyda- 
je się najbliższe ideowo i 
formalnie romantycznym 
parkom Puław i Gołucho- 
wa czy wreszcie najdosko
nalszej formie idealnego 
parku romantycznego — 
przyrodzie o nieskażonym 
kształcie. Programowo wno
szą one różne treści zarów
no o zabarwieniu patriotycz
nym, rodzimym, jak i bar
dziej indywidualnym, zgod
nie z potrzebami właścicie
li. Czynnik naturalizmu w 
młoszowskim założeniu 
odgrywa dziś mniejszą rolę 
niż za czasów Florkiewicza, 
ponieważ elementy nie- 
komponowanej natury jego 
syn zagospodarował sztafa
żem architektoniczno-rzeź- 
biarskim.
W tym ogrodzie należy 
przede wszystkim widzieć 
miejsce wytchnienia od 
spraw bieżących i społe
cznych. Piastując wysokie 
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urzędy w Krakowie Kaje
tan potrzebował takiej en
klawy. Być może poszuki
wał w nim tzw. ducha na
rodowego i zamienił ogród 
w ciche zakątki zwykłego, 
ludzkiego szczęścia, jak na
pisał R. Przybylski (Ogro
dy romantyków, Kraków 
1978). Niestety, to tylko 
domysły, bo mało wiemy o 
patriotyzmie tego świeżo 
upieczonego szlachcica, 
którego współczesny mu 
Kazimierz Girtler posądzał 
o „ niepohamowaną próżność 
i dumę rodową ” (Opowiada
nia, Kraków 1971).

Około 1839 r. Młoszo- 
wa przeszła w ręce 
Juliusza Ozdoby Florkie- 

wicza. Kontynuował on za
początkowaną przez ojca 
budowę rezydencji — dla 
pałacyku zwanego teraz 
„zamkiem” wybrał kostium 
neogotycki, a park wypełnił 
pomysłowym sztafażem ar- 
chitektoniczno-rzeźbiarskim, 
nadając mu tym samym 
nowe znaczenie. Nadal po

został on parkiem krajobra
zowym, ale we wschodniej 
części zniknął element na- 
turalistyczny, pojawiła się 
natomiast większa organi
zacja przestrzeni z siecią 
ścieżek. O ile założenie Ka
jetana można czytać na 
różne sposoby — albo zwra
cając uwagę na relację 
człowiek — natura, albo ja
ko wyraz zapobiegliwości i 
gospodarności właściciela, 
albo też jako odbicie ro
mantycznego ducha epoki
— to liczne uzupełnienia w 
parku Juliusza Florkiewi- 
cza przesuwają punkt in
terpretacji w inną stronę. 
Liczne pomniki: Molossu- 
sa, oficera szwedzkiego von 
der Wulfena, który zginął 
w szturmie na młoszowski 
zamek w 1702 r., Smoka 
Wawelskiego, Czarownicy i 
Światowida, nasuwają sko
jarzenia z Zofiówką i Puła
wami. Jednak charakter 
tych obiektów o miernej 
klasie artystycznej był inny
— postacie upamiętnione 
rzeźbami wywodzą się z le

gend i podań krakowskich 
oraz rodzimych, młoszow- 
skich (J. Zinkow, Krakow
skie i jurajskie podania, le
gendy i zwyczaje, Kraków 
1994). Juliusz utożsamiał je 
widocznie z „pamiątkami 
narodowymi”, które Czar
toryska nakazywała groma
dzić w parkach. Nie dziwi 
też kopia Światowida ze 
Zbrucza (podobno wyko
panego w Młoszowej), 
zważywszy na dowiedzione 
w tej rodzinie zaintereso
wania historią.
Idee kojarzące człowieka z 
naturą realizowane są także 
na inne sposoby, niektóre z 
nich wydają się nieco sztu
czne, jak częściowo wydrą
żona, częściowo wybudo
wana grota, czy też wąwóz 
w miejscu sadu. Projektant 
ogrodu nie zrezygnował z 
dwóch punktów widoko
wych, jeden z nich utwo
rzył nawet w formie bastio
nu.
Charakter tych zmian 
przypomina powrót do 
wcześniejszych, regular

niejszych założeń ogrodo
wych. Program budow- 
lano-rzeźbiarski o cha
rakterze dekoracyjnym 
nie ulega tu eliminacji, 
lecz przeciwnie — poch
łania duże przestrzenie.

Ma on podobne znaczenie, 
jak gotyckie formy pałacu 
czy jego herbowa i inskryp- 
cyjna oprawa. Cała ta w 
duchu naiwna mowa ka
mieni może jednak sugero
wać, że Florkiewicz świa
domie żonglował historią. 
Choć dziś dla wielu postać 
Juliusza Florkiewicza wy- 
daje się mało poważna, 
uczynił on sporo, by speł
nić postulat romantyków, 
traktując sztukę jako swoi
ste przybliżenie do nie
skończoności, „ drogę do 
przezwyciężenia granic cza
su i osiągnięcia nieśmiertel
ności” (L. Tieck, Wieczność 
sztuki). Szkoda tylko, że 
czas i człowiek tego dążenia 
nie uszanowali...

Bernadeta Stano

Po rodzinie Florkiewiczów 
właścicielem Młoszowej 

był w latach 1896—1910 hr. 
Juliusz Potocki, który sprze
dał majątek krakowskiej fir
mie „Sylwan”, a w wyniku li
cytacji w 1912 r. nabył go hr. 
Jan Szembek, pozostając w 
Młoszowej do 1945 r.

Pałac — dzięki fantazji, a przy 
tym amatorszczyźnie Flor
kiewiczów oraz przebudowie 
południowej części przez ar
chitekta Zygmunta Hendla w 
1898 r. — nie ma ani jedna
kowej skali, ani równego da
chu, ani jednakowego stylu, 
czym zasłużył sobie na mia
no „historycznej fikcji” i jest 
jedyną tego rodzaju budowlą 
rezydencjonalną w Polsce. 
Składa się z dwóch części:

Pałac
północnej starszej i połud
niowej młodszej. Pierwsza 
wzniesiona w XIX w. przez 
Kajetana i dokończona przez 
Juliusza Florkiewiczów w sty
lu gotyckim z ostrołukowymi 
loggiami, częściowo schod
kowym szczytem, wieżycz
kami (zob. zdjęcie), druga — 
to wynik przebudowy Z. Hen
dla, który nadał jej charakter 
renesansowy; układ wnętrz 
jest w zasadzie trzytraktowy, 
fragmentarycznie zachowała 
się neogotycka stolarka 
okienna. Obecnie w pałacu 
znajduje się szkoła (na pod
stawie: T. S. Jaroszewski. 
O siedzibach neogotyckich w 
Polsce, Warszawa 1981).

(fot. Izabela i Tomasz 
Kaczyńscy)

25



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Na cieszyńskim wzgórzu

Tuż przy polsko-cze
skim przejściu granicz
nym wznosi się cie
szyńskie Wzgórze Zamkowe; 

jest to krańcowa część Małego 
Jaworowego. Wybitnie obron
ny charakter wzgórza — stro
me zbocza, położenie między 
rzekami Olzą i Bobrówką oraz 
dominacja nad okolicą — zde
cydował o jego zasiedleniu już 
w V w. p.n.e. Mieszkańcy wzgó
rza byli w tym czasie powią
zani z ludami południowej i 
północnej strony Bramy Mo-

waniami o wysokości do 10 m. 
W połowie XI w. wznie
siono tu kamienną rotundę 
Św. Mikołaja, jako jedyny mu
rowany obiekt w grodzie. W 
1290 r. Cieszyn stał się stolicą 
samodzielnego księstwa.
Wnuk pierwszego księcia 
cieszyńskiego — Przemysław I 
Noszak — wzniósł w XIV w. 
gotycki zamek. W zamku dol
nym znajdowały się pomie
szczenia gospodarcze, miesz
kania służby dworskiej, staj
nie, zbrojownia i lochy. Stał tu

1. Widok 
zamku 
w pierwszej 
połowie 
XVII w. 
na sztychu 
M. Meriana 
2.3. Pozostałości 
cieszyńskiego 
zamku: 
wieża (2) 
i rotunda (3) 
(zdjęcia: 
Witold Fontner)

rawskiej, a później znajdowali 
się pod wpływem kultury Scy
tów i Celtów, następnie Rzy
mian.
Gród zyskał na znaczeniu za 
czasów panowania Bolesława 
Chrobrego. Cieszyn — będący 
wówczas graniczną strażnicą 
państwa Piastów — został sie
dzibą kasztelanii, był opasany 
drewniano-ziemnymi obwało- 

trójkondygnacyjny budynek z 
jedną kondygnacją pod ziemią, 
istniał zwodzony most zabez
pieczony basztami. Zamek 
górny — to rezydencja księcia, 
kaplica, baszty i kamienna 
wieża. Również w XIV w. do
szło do przebudowy romań
skiej rotundy, w której wykuto 
gotyckie okna z maswerkami, 
położono gotycką polichromię 

i dodano drugiego patrona — 
św. Wacława.
Gdy w 1625 r. zmarł ostatni z 
piastowskich książąt cieszyń
skich Fryderyk Wilhelm, wła
dzę w księstwie cieszyńskim 
objęła dożywotnio jego siostra 
— Elżbieta Lukrecja. W tym 
czasie zamek był wielokrotnie 
zdobywany przez wojska Unii 
Protestanckiej i Ligi Katolic

kiej. W 1646 r. wojska au
striackie zdobyły zamek zaj
mowany przez Szwedów i był 
to ostatni akcent militarny w 
jego dziejach; od tej chwili za
czął popadać w ruinę. Po 
śmierci Elżbiety Lukrecji w 
1653 r. księstwo cieszyńskie 
przeszło w ręce Habsburgów. 
W 1659 r. rozebrano zniszczo
ne budynki zamkowe i wybu-
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dowano na ich miejscu browar 
oraz zabudowania gospodar
cze. Pozostałości cieszyńskiego 
zamku wyburzono z polecenia 
Karola Habsburga (około 
1800 r.), pozostawiając jedynie 
wieżę i romańską rotundę. W 
1840 r. ukończono tu budowę 
Pałacu Myśliwskiego zapro
jektowanego przez Józefa 
Kornhausla, natomiast romań
ską rotundę przebudowano, 
nadając jej charakter klasycy- 
styczny. Z terenu zamku 
przeniesiono na północne zbo
cze Góry Zamkowej browar, a 
na terenie wzgórza założono 
park romantyczny. Ostatnim 
akcentem przebudowy w du
chu romantycznym było 
wzniesienie przez arcyksięcia 
Fryderyka Habsburga sztu
cznych ruin na miejscu jednej 
z zamkowych baszt.

Obecnie na Górze Zamkowej 
znajduje się wieża ostatecznej 
obrony, zwana Piastowską, ro
tunda oraz przyziemie okrągłej 
baszty. Wieża Piastowska — 
to budowla pięciokondygna
cyjna, zbudowana z kamienia 
łupanego, z użyciem ciosu na 
narożnikach. Budowla ta zo
stała wzniesiona na planie 
kwadratu i ma wysokość 29 m. 

W jej górnej części znajduje 
się ceglany ganek wsparty na 
kroksztynach, z machikułami i 
blankowaniem. Wieża ta pełni
ła funkcję miejsca ostatecznej 
obrony — stołpu. Obecnie jest 
udostępniana do zwiedzania, a 
z tarasu widokowego, wybu
dowanego w czasie prac kon
serwatorskich prowadzonych 
w latach 1976—1986, można 
podziwiać okolicę.
Romańska rotunda Św. Miko
łaja — to kościół orientowany, 
wzniesiony z ciosów wapien
nych na planie koła o średnicy 
6,3 m, z półkolistą absydą. W 
czasie prac archeologicznych 
prowadzonych w latach czter
dziestych odkryto m.in. reszt
ki dawnej posadzki, pozosta
łości kolumn podtrzymują
cych emporę, relikty jej skle
pienia i nóżki (stipes) ołtarza 
(mensy), do którego prowadzi
ły trzy stopnie. W 1955 r. za
kończono prace konserwator
skie z pełną rekonstrukcją em- 
pory zachodniej oraz usunię
ciem form eklektycznych wpro
wadzonych tu w czasie prze
budowy w 1839 r. Jest to jedna 
ze starszych świątyń chrześci
jańskich w Polsce.

Witold Fontner

Spotkanie z książką

Drewniane cerkwie
Autor — prof, dr Ryszard Brykowski — jest niekwestio

nowanym specjalistą od drewnianego budownictwa 
sakralnego. Natomiast książka pt. Drewniana architektura 
cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej (To
warzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1995 — uka
zała się pod koniec 1996 r.) — to pierwsze tak syntetyczne 
ujęcie drewnianej architektury cerkiewnej na dawnych ru
skich ziemiach Rzeczypospolitej. Wchodzimy więc w fas
cynujący świat drewnianych cerkwi, poznając także od
mienne, ale i wspólne losy kilku narodów, które od począt
ku XV w. znalazły się w jednym kręgu kulturowym i w jed
nym organizmie państwowym. Ale w ramach tej wspólnoty 
widoczne są w architekturze różne wpływy i zapożyczenia, 
tendencje i lokalne nurty. Wszystko to składa się na nie
zwykle skomplikowane, wielowątkowe dzieje budownictwa 
cerkiewnego, które autor książki systematyzuje i przybliża 
w ramach wielkiej syntezy. Jest w niej mowa o cerkwiach 
najstarszych, sposobach budowania, fundatorach i bu
downiczych. Osobno potraktowane zostały cerkwie z XVII i 
XVIII w., których zachowało się najwięcej, podobnie jak z 
XIX i XX w. Do dokładnych opisów konstrukcyjnych i mate
riałów ikonograficznych dochodzi ponad 300 zdjęć pokazu
jących obiekty i ich charakterystyczne detale z ogromną 
różnorodnością zdobień.
Książka jest do nabycia m.in. w siedzibie Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami w Warszawie, ul. Piękna 44a. (s)

Opodal Myślenic znaj
duje się „Rezerwat 
Zamczysko nad Rabą", 

do którego wiedzie czer
wony szlak z centrum 
miasta. Jest to rezerwat 
krajobrazowy o po
wierzchni 1,35 ha; pow
stał on w celu ochrony 
ruin średniowiecznego 
stołpu obronnego.

Wieża ta została wybu
dowana na zboczu góry 
Uklejny, na wysokości 
380 m n.p.m. i była naj
prawdopodobniej strażni
cą państwową należącą 
do systemu umocnień na 
szlaku z Polski do Węgier, 
wiodącym doliną Raby. W 
połowie XV w. została 
opanowana przez bandę 
Katarzyny Wtodkowej z 
Barwałdu, a następnie na 
rozkaz króla Kazimierza

Stołp
Jagiellończyka wysadzo
no ją w powietrze. Stołp o 
wysokości 5 m wybudo
wany został z ciosów pia
skowca łączonych za
prawą wapienną. Wieża 
od strony grzbietu była 
oddzielona dwoma wała
mi i fosą, a z pozostałych 
stron dojście utrudniały 
stoki góry. Średnica ze
wnętrzna wieży wynosiła 
10,2 m, a wewnętrzna 2 m.

Obecnie widoczne są 
fundamenty wieży (odsło
nięte w czasie prac ar
cheologicznych w 1957 r.), 
leżą też odłamy wysadzo
nej wieży, a w szczelinach 
murów można zaobser
wować wiele chronionych 
gatunków paproci.

(WF)

Resztki obronnego stołpu
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Ruiny i przyroda

Krajobraz Jury Kra
kowsko-Częstocho
wskiej jest wyjątkowym 

przykładem ukształtowania 

pewne ułatwiało porozu
miewanie się w momentach 
zagrożeń; do dzisiaj krąży 
legenda o lochach łączą

cych owe dwie warownie. 
Mirów jest dobrym przy
kładem, jak niewielkie za
meczki obronne przekształ
cały się w siedziby wielkich 
rodów. Zbudowany w XIV 
w. przez Kazimierza Wiel
kiego już w latach sześć
dziesiątych tego stulecia 
dostał się w ręce możnej 
rodziny Lisów „na Kozie
głowach”. Trzeba dodać, że 
zbudowanie zamku lub ku
pienie już istniejącego 
przez prywatne rodziny ry
cerskie było wtedy obwa
rowane zgodą króla. Ponad
to w razie zagrożenia 
twierdza taka miała obo
wiązek włączyć się czynnie 
w obronę państwa. Prywat
ne zamki budowane wów
czas przez możnowład- 

ców świeckich i duchow
nych stanowiły więc istotne 
uzupełnienie systemu for
tyfikacyjnego Królestwa.

Pierwotna strażnica znaj
dowała się na szczycie 
wzniesienia, kilkanaście 
metrów powyżej sąsiednie
go terenu i zajmowała po
wierzchnię około 270 m2. 
Postawiona na planie nie
regularnym ściśle przylega
ła do swojej skalnej pod
stawy. Otaczał ją mur ob
wodowy i prawdopodobnie 
nie miała wieży. Od połud
niowego podnóża skały 
znajdował się otoczony ka
miennym murem dziedzi
niec gospodarczy. Nowi 
właściciele przebudowali 
siedzibę na zamek rycerski: 

terenu, gdzie malownicze i 
zadziwiające formy skalne 
stworzone przez przyrodę 
łączą się w niezwykłą całość 
z dziełami rąk ludzkich — 
zamkami z dawnej piastow
skiej linii fortyfikacyjnej. 
Do obronnego szlaku, zwa
nego dzisiaj „Szlakiem Or
lich Gniazd”, który strzegł 
państwo przed najazdami 
ze Śląska, należały zamki 
nizinne i zbudowane właś
nie na skalistych wapien
nych wzgórzach. Jednym z 
nich był zamek w Mirowie, 
początkowo tylko niewielka 
strażnica położona w bli
skiej (2 km) odległości od 
zamku w Bobolicach (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, 
nr 12, 1995, s. 24), co za-

1. Plan 
ruin zamku 

(według 
B. Guerquina): 

A — zamek górny 
(strażnica), 

B — wieża 
mieszkalna, 

C — dziedziniec, 
D — brama

2. Ruiny zamku 

(fot. 
Wiesław M. 

Zieliński)
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dostawili basztę, wykuli 
piwnice i dolne pomie
szczenia, opasali też połud
niową część warowni no
wymi murami obronnymi. 
Na dolny dziedziniec wjeż
dżało się przez fosę i bramę 
od południowego wschodu. 
W ten sposób powierzchnia 
zajmowana przez strażnicę 
zwiększyła się do 1200 m2. 
O istnieniu tak dużego 
zamku pierwsze wzmianki 
pojawiły się w 1405 r.

W 1442 r. posiadłość kupił 
Piotr z Bnina i dobudo
wał do zamku od strony 
wschodniej wieżę miesz
kalną, którą aż do pięciu 
kondygnacji podnieśli ko
lejni właściciele — Mysz
kowscy w drugiej połowie 
XVI w. Zamieszkiwali oni 

zamek do 1633 r., potem 
był własnością Koryciń- 
skich, a na końcu Męciń- 
skich. Mirów był więc czę
sto w posiadaniu rodów 
władających również Bobo
licami, co więcej, źródła z 
XIX w. za prawdziwe 
uznają również krótkie pa
nowanie na zamku księcia 
Władysława Opolczyka, 
któremu Mirów, podobnie 
jak Bobolice odebrać miał 
za niegodne postępowanie 
Władysław Jagiełło. W 
świetle nowszych danych 
książę Władysław stracił 
Mirów na rzecz rycerzy z 
rodu Lisów.
Dzieło zniszczenia rozpo
częli Szwedzi w XVII w., a 
w 1787 r. ostatni właściciele 
opuścili warownię i odtąd 
popadała stopniowo w rui-

^TUDIO QrION pLM

Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów

91-423 Łódź, ul. Solna 12/13,

tel. (0-42) 78-41-69

przedstawia ofertę dla Służby Ochrony Zabytków, 
Konserwatorów oraz Prywatnych Kolekcjonerów:

— video-dokumentacja prowadzonych prac konserwatorskich, 
— video-dokumentacja obiektów zabytkowych. 
Gwarantujemy profesjonalną jakość produkcji.

nę. Podczas pierwszej in
wentaryzacji w XIX w. 
zamek nie miał już dachów, 
a w 1934 r. jego los przy
pieczętowała silna burza, 
kiedy zawaliła się połud
niowa ściana wieży miesz
kalnej. Po wojnie ruiny za

bezpieczono; zachowane są 
jedynie fragmenty ścian, 
wieży i baszt, wyglądające 
jednak wciąż okazale i gro
źnie, a przy tym niezwykle 
malowniczo.

Wojciech Gil

Jest to jeden z najstar
szych obiektów architek

tonicznych w Przysusze (woj. 
radomskie) obok synagogi z 
1764 r. i kościoła parafialne
go z lat 1780—1786. Lamus 
użytkowany był w 1777 r.. 
kiedy odnotowano go wśród 
budowli dworskich. Jak ana
logiczne obiekty, służył do 
przechowywania zbędnych 
rzeczy.
Po drugiej wojnie światowej 
uważano, że lamus był kapli
cą ariańską z XVIII w. Jego 
stan wymagał pilnego remon
tu. W latach sześćdziesią
tych, po wykonaniu niezbęd
nej dokumentacji, przystą
piono do adaptacji lamusa na 
klub-kawiarnię i schronisko. 
Dziś mieszczą się tu biura 
miejscowego oddziału PTTK. 

Lamus Obiekt jest dwukondygna
cyjny, z dobudowanym pię
trem, wzniesiony na planie 
prostokąta z kamienia wa
piennego na zaprawie wa
piennej, o ścianach grubości 
95 cm, kryty czterospadowym 
gontowym dachem. Wejście 
umieszczone jest w prosto
kątnym obramieniu z pia
skowca, z podobnego mate
riału są obramienia okienne. 
Wewnątrz znajduje się skle
pienie kolebkowe z lunetami 
wsparte na przyściennych fi
larach. Otoczony dziś budyn
kami z wielkiej płyty przysuski 
lamus „zniknął" z tras wy
cieczkowych w tym mieście, 
choć wart jest zwiedzenia z 
uwagi na swój unikatowy 
charakter.

Adam Penkalla
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Pojedynek na nazwy

Wpadło nam kiedyś w 
ręce firmowe pro- 
stopadłościenne pu
dełko kartonowe z szufladką o 

wymiarach 18,4 x 5,3 x 2,0 cm, 
oklejone papierem w szarej to
nacji z nadrukiem „L. i C. 
Hardtmuth” i czerwoną na
klejką z drukowanym napi
sem: „Polska Fabryka Ołów
ków/L. &C. HARDTMUTH- 
-LECHISTAN S.A./ EURE
KA/ 1 tuz. ołówków kopjowych 
Nr. 1060/ PRZECHOWY
WAĆ W SUCH EM MIEJ
SCU". Wewnątrz pudełka 
znajdował się ołówek z czer
woną politurą i srebrnym 
stemplem: „POLSKA. L. & 
C. HARDTMUTH SP. AKC. 
EROS KOPJOWY CED. 
161/E/G". Do niedawna nie 
wiedzieliśmy, czy pudełko i 
ołówek wykonała ta sama fir
ma, czy też pudełko i ołówek o 
różnych numerach fabry
cznych sprytnie zestawił hand
larz z targów staroci. Kilka lat 
później kupiliśmy na aukcji 
broszurę wydaną około 1931 r. 
przez Towarzystwo Akcyjne 
Fabryk Ołówków „St. Majew
ski i S-ka” w Pruszkowie pt. 
Geneza i historja Polskiego 
Ołówka z załączonym czerwo
nym ołówkiem stolarskim 
(długość 25 cm) ze srebrnym 
stemplem: „2651 SP. AKC. 
ST. MAJEWSKI”. Do dziś 
nie wiemy, czy broszura i ołó
wek pierwotnie stanowiły 
komplet, czy też połączył je w 
całość spryciarz, który przeka
zał je na aukcję antykwaryczną 
za pośrednictwem firmy „Ku
stosz”. Nabyłem ołówek ced
rowy z palisandrową politurą 
ze stemplem: „2359 L.O.P.P. 
MŁODY PILOT SP. AKC. 
ST. MAJEWSKI".
Nawet jeśli oba komplety utwo
rzono wtórnie, to te pięć za
bytków dokumentuje nam 
szczególny moment w historii 
i produkcji ołówków w Polsce. 
Pod koniec lat dwudziestych 
naszego wieku czołowym pro
ducentem na krajowym rynku 
było Towarzystwo Akcyjne 
„St. Majewski Sp. Akc.” w 
Pruszkowie. W 1931 r. pow
stał trust obejmujący znane, 

światowe firmy ołówkowe 
A.W. Faber w Stein, Johann 
Faber w Norymberdze oraz 
Hardtmuth w Budziejowicach 
w Czechosłowacji, który objął 
m.in. fabrykę „Hardtmuth- 
-Lechistan” w Krakowie. W wy
danej w tym roku broszurze 
właściciele pruszkowskiej fa
bryki wyrażali zaniepokojenie, 
że trust będzie skutecznie

datki opłacane w Polsce: „po
szukują jakiegoś obywatela pol
skiego, najczęściej jednak nie 
Polaka, na kierownicze stano
wisko, by móc nazywać nową 
fabrykę »Krajową« i wprowa
dzają parę znanych mało mate
rialnie zaangażowanych, ale nie 
zdających sobie sprawy z tego, 
co czynią, Polaków do zarzą
du dla nadania swej firmie zew

zwalczać konkurencję mniej
szych wytwórni polskich, a w 
przyszłości doprowadzi do ich 
upadku. Fabryka pruszkowska 
ledwie pozbierała się wtedy po 
zniszczeniach wojennych. Od
budowana i wyposażona nie
mal od podstaw, już pod ko
niec lat dwudziestych gotowa 
była dostarczać na rynek pol
ski dziennie 250 tysięcy ołów
ków i zdobyła Wielki Złoty 
Medal na Powszechnej Wy
stawie Krajowej w Poznaniu w 
1929 r. Teraz musiała stanąć 
do walki z austriackimi i nie
mieckimi gigantami. Po odzy
skaniu niepodległości ołówek 
„Majewskiego” rozchodził się 
w całym kraju, a konkurencyj
ny producent przybrał wielce 
patriotyczną nazwę „Polska 
Fabryka Ołówków L. & C. 
Hardtmuth-Lechistan S.A.”, 
zaś ołówki miały firmowy 
stempel „POLSKA". We 
wspomnianej broszurze zagro
żony „Majewski” wskazywał, 
w jaki sposób postępują zagra
niczni fabrykanci chcąc 
zmniejszyć do minimum po

nętrznych cech »polskości«. ” 
W środkowoeuropejskich fabry
kach ołówków od lat ukształ
towana była tradycja nazywa
nia poszczególnych rodzajów i 
gatunków ołówka egzotycznie 
brzmiącymi nazwami z dzie
dziny demonologii, kosmolo
gii, mitologii itp. Przejęty oko
ło 1930 r. przez „Majewskie
go” warszawski „Lechistan” 
pod koniec lat dwudziestych 
miał swojego „Cyklopa”, „Or- 
jona”, „Skarabeusza”, „Me- 
phista”, zaś krakowski „Hardt
muth-Lechistan” — „Erosa”, 
„Eurekę”, „Fausta”, „Mephi- 
sta”, „Alfę”. Fabryka prusz
kowska produkowała „Demo
na”, „Perkuna”, „Borutę”, 
„Kosmosa”, „Indię”, „Om
nium”, ale również „Swoja
ka”, „Zagłobę” i oczywiście 
„Polonię”. Wyłączność znaku 
towarowego dla ołówków „Po
lonia” firma zastrzegła w 
Urzędzie Patentowym w 
1927 r.
W okresie walki z powstałą 
konkurencją „Majewski” 
nie odpowiedział bezpoś

rednio na „patriotyczne” 
nazewnictwo krakowskiego 
Hardtmutha, ale bardzo 
szybko, bo już prawdopo
dobnie na przełomie 1931 i 
1932 r. wypuścił serię 
trzech ołówków „L.O.P.P. 
MŁODY PILOT”, „L.O.P.P. 
IPERYT”, „L.O.P.P. IKAR” 
zarejestrowanych w Urzędzie 
Patentowym w 1932 r. Do
chód z ich sprzedaży opodat
kował na rzecz Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej. 
Ostatecznie z walki tej „Ma
jewski” wyszedł zwycięsko — 
lata 1930—1939 są najlepszy
mi w historii firmy. Nie naru
szona została pozycja najdo
skonalszego wyrobu — uko
chanego „dziecka” pruszkow
skiej fabryki: ołówków „Polo
nia” wyrabianych wyłącznie z 
cedrowego drewna o charakte
rystycznej żółtej politurze i 
złotym stemplu. Na światowej 
wystawie w Paryżu w 1935 r. 
zestaw ołówków technicznych 
„POLONIA 340” został 
uznany za najlepszy i uhono
rowany złotym medalem.
A „Polska Fabryka Ołówków 
Hardtmuth-Lechistan S.A.”, 
od którego zaczęliśmy tę opo
wieść? W wyścigu po palmę 
pierwszeństwa na polskim 
rynku ołówków został w tyle, 
by definitywnie odpaść pod 
koniec lat trzydziestych. „Ma
jewski” przejął fabryczne 
urządzenia i maszyny „Hardt
mutha”, który otrzymał 15% 
udziału w akcjach pruszkow
skiej fabryki, jednak i „Ma
jewski” dostał tyle samo udzia
łu w akcjach fabryki „Hardt
mutha” w Jugosławii. W ten 
sposób na polskim rynku 
„Mephisto” przegrał z rodzi
mym „Borutą”, „Alfa” z 
„Omnium”, „Cyklop” z 
„Demonem” i „Zagłobą”, 
„Eros” ze „Swojakiem”.
Opisane na wstępie pudełko 
dokumentuje zakończoną nie
powodzeniem próbę wdarcia 
się kapitału zagranicznego na 
polski rynek. Jest to doskonały 
przykład dla dzisiejszych 
przedsiębiorców.

Łucja Kondratowicz 
Grzegorz Miliszkiewicz
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Elektrownia w Kuźnicach

Pierwszą elektrownią 
na rzece Raduni 
oddaną do użytku w 1910 r. 

był Straszyn; w tym samym 
roku zaczęła pracę także 
elektrownia w Rutkach. 
Natomiast w Kuźnicach 
pracowała kuźnia, która do 
napędu wykorzystywała ko
ło wodne. Na projekcie 
rozbudowy zakładu z 1908 r. 
zaznaczone jest stare urzą
dzenie hydrotechniczne, co 
sugeruje istnienie już 
wcześniej komory dla tur
biny wodnej. Sądząc po 
formie, była ona systemu 
Francisa; tego rodzaju tur
biny pojawiły się w Europie 
po 1873 r. i należy przypu
szczać, że w Kuźnicach 
została ona zainstalowana 
pod koniec XIX w.
Z czasem kuźnię zamienio
no na młyn. Dla zwiększe
nia mocy młyna zaszła ko
nieczność jego przebudo
wy. Turbina systemu 
Francisa umieszczona zos
tała w spirali wykonanej w 
bloku betonowym. Miała 
zakrzywioną rurę ssawną i 
przez zębatą przekładnię 
napędzała koło pasowe, 
które z kolei, za pomocą 
transmisji pasowej, wpra
wiało w ruch drugie koło, 
zamocowane na osi prądni
cy. Podwójna przekładnia 
miała dostosować obroty 
wolnobieżnej turbiny do 
obrotów wymaganych przez 
prądnicę.
Dawny budynek młyna 
stał na obmurowanym le
wym brzegu rzeki. Wlot 
wody o rozmiarach 5,6 
x 3,6 m do komory turbiny 
znajdował się obok, zaś 
upust wody bezpośrednio 
przy nim, oddzielony cien
ką żelbetową ścianką; miał 
szerokość prawie 4 m. 
Wodę górną do wysokości

1. Zachodnia 
elewacja 
budynku siłowni
2. Fragment 
transformatorni; 
w przyziemiu 
widoczne są 
fragmenty muru 
z poprzedniej 
budowli

1,4 m piętrzyła drewniana 
zasuwa. Po jej podniesieniu 
woda upustowa wpadała na 
dwustopniową kaskadę, 
gdzie wytracała energię, a 
po około 6 m łączyła się z 
wodą wypływającą z komo
ry turbiny, aby kanałem 
odpływowym zmierzać ku 

ujściu rzeki. W młynie zos
tała zainstalowana prądnica 
o mocy kilkudziesięciu ki
lowatów, pracująca na jego 
potrzeby i być może okoli
cznych gospodarstw. Do 
chwili przebudowy i zmo
dernizowania elektrownia 
ta nie pracowała na wspól

ną sieć z innymi elektrow
niami na Raduni. Fakty
cznie więc Kuźnice były 
pierwszą dużą hydroelek
trownią na Raduni.
Przez pierwsze lata właści
ciel Kuźnic mógł być za
dowolony z pracy swego 
zakładu. Kłopoty zaczęły 
się, kiedy nowa hydroelek
trownia w Straszynie zaczę
ła spuszczać większe ilości 
wody. Oddanie w 1925 r. 
hydroelektrowni w Bielko- 
wie, z której wodą nie mógł 
sobie poradzić nawet duży 
Straszyn, jeszcze bardziej 
utrudniło pracę małych 
Kuźnic, bowiem następo
wały duże wahania pozio
mu wody górnej.
Nie bez wpływu na dalsze 
losy zakładu była sytuacja, 
jaka powstała po zakończe
niu pierwszej wojny świato
wej, kiedy Kuźnice znalaz
ły się w granicach Wolnego 
Miasta Gdańska, które 
szukało źródeł tak potrzeb
nej energii elektrycznej.

31



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

W latach dwudziestych 
wybudowano na Raduni 
dwie duże elektrownie, a w 
1934 r. rozbudowę Kuźnic 

sfinansował Senat Wolnego 
Miasta. Po zakończeniu 
prac ziemnych i moderni
zacyjnych został on właści

cielem obiektu. Prace te 
objęły powiększenie i po
głębienie akwenu wody 
górnej, zbudowanie żel

betowego jazu klapowego 
umożliwiającego zrzut du
żej ilości wody, zbudowa
nie upustu dennego dla

Portal

W mało eksponowanym 
miejscu przy ul. Podwa

le 62a we Wrocławiu stoi ka
mienica, którą zdobi przedsta
wiony na zdjęciu portal. Budy
nek ten wzniesiony w 1899 r. 
miał pomieścić biura firmy pro- 
jektowo-budowlanej Georga 
von Giescha. Zaprojektowano 
go w stylu historyzmu z ele
mentami barokowymi i gotyc
kimi. Do dziś zachował się w 
stanie zbliżonym do pierwot
nego; mieści obecnie Wroc
ławskie Centrum Prasowe. 
Kamienica z portalem znajduje 
się na dziedzińcu kamienicy 
oznaczonej numerem 62, którą 
wzniesiono w latach czterdzie
stych ubiegłego wieku. Jest 
ona jednym z najstarszych bu
dynków wzniesionych przy uli
cy, która powstała na miejscu 
zburzonych w 1807 r. miejskich 
fortyfikacji. Arteria ta stanowi
ła pierwsze założenie łączące 
zabudowę o charakterze re
prezentacyjnym z powstałą po 
1813 r promenadą. W latach 
1827—-1843 na miejscu zaj
mowanym obecnie przez 
obydwa budynki znajdowała

się część ogrodu rodziny von 
Henckel-Donnersmark.
Prezentowany portal tworzą 
dwie kolumny, które umie
szczono na tle prostokątnych 
gładkich pilastrów. Zwieńcze
nie — to dwie symetryczne, 
alegoryczne postacie pod
trzymujące kartusz herbowy. 
Klińce łuku i ościerza wykona
no z jasnoszarego piaskowca o 
żółtawym odcieniu, pozostałe 
elementy wykuto z czerwone
go piaskowca o strukturze 
średnio- i drobnoziarnistej. 
Wchodzących do kamienicy 
wita wykuty łaciński napis Sal
ve (witaj). Jeszcze niedawno 
portal pokrywał czarny nalot, 
piaskowiec w wielu miejscach 
był wymyty, widoczne były 
również białe wykwity świad
czące o zasoleniu kamienia. 
Rzeźbione postacie miały 
ubytki, np. figurze z lewej stro
ny brakowało części stopy, 
uszkodzona była również kons
trukcja mocowania rzeźby. Po 
renowacji w czerwcu 1994 r. 
jest to jeden z ciekawszych te
go rodzaju obiektów we Wroc
ławiu.

Szczepan Rudka
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3. Widok 
z południowego brzegu 

kanału przelewowego 
na koronę wału 
4. Przelewowy 

jaz klapowy, 
w głębi upust denny 

5.6. Regulator 
nastawy łopatek (5) 

i turbina Kapłana 
połączona 

z generatorem 
przez przekładnię (6)

(zdjęcia: 
Justyna Czyszek)

umożliwienia odwodnienia 
powstałego kilkunastohek- 
tarowego zbiornika, mo
dernizację maszynowni oraz 
budowę rozdzielni włącza
jącej Kuźnice do pracy w 
sieci.
Klapowy jaz stanowił wraz z 
budynkiem maszynowni 
część zapory. Komory tur
bin wykonano w betono
wym bloku, wykorzystany 
został także stary blok wraz 
z turbiną, która do 1962 r. 
napędzała nową prądnicę 
przez nowoczesną prze
kładnię. Druga nowo zain
stalowana turbina systemu 
Kapłana przez przekładnię 
zębatą napędzała trójfazo
wą prądnicę synchroni
czną. Maszyny znalazły się 
w nowym budynku maszy
nowni, zaś do budynku 
dawnego młyna dobudo
wano czworokątną wieżę, w

której zainstalowano trans
formator łączący hydroe
lektrownię Kuźnice z siecią 
energetyczną.

Druga wojna światowa nie 
spowodowała większych 
zniszczeń i już na przeło
mie czerwca i lipca 1945 r. 
elektrownia wznowiła pra
cę. W 1962 r. wysłużony 
hydrozespół z turbiną 
Francisa zastąpiono no
wym, pozostawiając stary, 
olejowy regulator nastaw 
łopatek kierownicy Fincka. 
Nowa turbina jest turbiną 
wolnoobrotową typu śmig
łowego. Zespół ten jednak 
często ulega awarii, a nie
zawodny okazuje się tylko 
prawie dziewięćdziesięcio
letni regulator.

Justyna i Przemysław 
Czyszek

Dwie strony 
klocka

Pierwszą ilustracją 
w tygodniku „Zwier
ciadło” wychodzą
cym w Chełmie od lipca 

1923 r. była podobizna pre
zydenta Rzeczypospolitej 
prof. Stanisława Wojcie
chowskiego zamieszczona 
we wrześniu tego roku na 
pierwszej stronie numeru 
prawie w całości poświęco
nego wizycie w mieście z 
okazji zwrócenia miejsco
wemu kościołowi katedral
nemu srebrnego antepe- 
dium z XVII w. rewindy
kowanego po wojnie z Ro
sji.
Do dzisiaj zachowała się 
klisza, z której odbito w 
drukarni pod nazwą „Pol
skie Zakłady Graficzne w 
Chełmie” wizerunek po- 

ka wskazuje jednak, że 
chełmski rzeźbiarz nie był 
pierwszym, który użył tego 
materiału. Co więcej — ry
sunek odbity z odwrotnej 
strony zdradza rękę zna
cznie bardziej doświadczo
ną, zaś przedstawiony 
obiekt wyraźnie odbiega od 
współczesności. Pytania aż 
się prosiły o odpowiedź. 
Wbrew pozorom nie okaza
ła się ona zbyt trudna. Klo
cek był jednym z kilkuna
stu zachowanych w dru
karni, której właściciel dał 
później nazwę „Zwierciad
ło”. Jeden z nich nosił pię
knie zachowaną winietę ty
tułową warszawskiego „Ty
godnika Ilustrowanego” 
używaną w latach 1877— 
1881. Ten fakt wskazał

piersią dostojnika. Jest to 
klocek drzeworytniczy o 
wymiarach 18x14 cm, zaś 
rytował na nim artysta- 
-amator Władysław Pasek, 
współpracujący z miejsco
wą prasą także w latach na
stępnych. Spojrzenie na 
odwrotną stronę tego kloc

1. Jedna strona 
drzeworytniczego 

klocka: 
wizerunek 

prezydenta 
Wojciechowskiego 

na pierwszej stronie 
„Zwierciadła” — rok 1923
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2. Druga strona klocka: 
wizerunek kaplicy 

w Berdyczowie 
do „Tygodnika 
Ilustrowanego" 

— rok 1881

kierunek kwerendy zakoń
czonej znalezieniem na 
stronie 45 nru 264 z 15 sty
cznia 1881 r. tejże ryciny 
podpisanej „Kaplica pa
miątkowa pierwszej korona
cji Matki Boskiej Berdy
czowskiej”. Sąsiednia ryci
na na tej stronie wyjaśnia 
fundację kapliczki przez 
Janusza Tyszkiewicza, wo
jewodę kijowskiego, i koro
nację w 1754 r.
„Tygodnik Ilustrowany” w 
tych latach wychodził na
kładem i drukiem Józefa 
Ungera, drzeworyt kaplicy 
berdyczowskiej jest sygno
wany „ W. Ciechowski” i po 
115 latach od wykonania 
jest znośnie zachowany, 
choć znacznie lepiej przed
stawia się po sześćdziesię
ciu kilku latach dzieło Wła
dysława Paska.

Skąd jednak ten klocek i 
pozostałe pochodzące z 
Ungerowskiej drukarni w 
Warszawie wzięły się w 
Chełmie? Dziś można tylko 
tyle wyjaśnić, że Kazimierz 
Czernicki — założyciel i 
właściciel chełmskich Pol
skich Zakładów Grafi
cznych, potem „Zwierciad
ła” — arkana sztuki dru
karskiej opanowywał w cza
sie praktyki w Warszawie w 
drukarni K. Kopytowskie- 
go w latach 1910—1914, a 
więc około 30 lat po ryto- 
waniu i druku ryciny kapli
cy berdyczowskiej. Klocek 
przechował Tadeusz Matu
szewski, powinowaty, uczeń 
i pracownik Kazimierza 
Czernickiego.
Klocek z kaplicą berdy- 
czowską i prezydentem 
Wojciechowskim jest obec
nie jednym z eksponatów 
Muzeum Okręgowego w 
Chełmie. Który drzeworyt 
jest cenniejszy?

Andrzej Piwowarczyk

Tu wykuwano lemiesze

WWiesiótce koło Czapli na ziemi 
pilskiej zbudowana została w 

XVIII—XIX w. na rzece Dobrzycy 
wodna kuźnia. Odkuwano w niej roz
maite narzędzia metalowe, ale sławę 
przyniosła produkcja lemieszy i tzw. 
odkładni. Obiekt zbudowano prawdo
podobnie na fundamentach jeszcze 
wcześniejszej kuźnicy — Dobrzyca 
doskonale nadawała się do porusza
nia kół zamachowych, hartowania 
wyrobów, oziębiania maszyn i narzę
dzi kowalskich. Urządzenia w Wie- 
siółce zainstalowano na małej, częś
ciowo obetonowanej wyspie przy le
wym brzegu rzeki. Nadmiar wód swo
bodnie przepływał prawym, szerszym 
nurtem. Sercem kuźni były trzy po
tężne koła wodne, jedno umieszczo
ne z przodu i dwa z tyłu konstrukcji. 
Koła te podnosiły młoty za pośred

nictwem specjalnych zaczepów na 
obracających się wałach. Budynek 
kuźni był jednokondygnacyjny z ryg
lową konstrukcją ścian wypełnionych 
cegłą. Stały tu też budynki gospodar
cze, magazyny i szopy.
Kuźnia czynna była jeszcze w latach 
pięćdziesiątych. Gdy ustały oferty na 
wyroby z Wiesiołki, cenny zabytek 
zaczął zamieniać się w ruinę. W pew
nym momencie usiłowano go rato
wać i zrekonstruowano nawet jedno 
koło wodne, po czym, już chyba na 
zawsze, zostawiono obiekt własnemu 
losowi. Dziś odbudowane koło wod
ne, resztki drewnianych wałów i osi 
porastają mchy i porosty, a rdza i wil
goć przeżerają żelazne obręcze, szy
ny i pręty zbrojeniowe.

Andrzej P. Załęski
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Jaja niezwykłe

Raz w roku koło
Wielkanocy znacz

nie większym zaintereso
waniem obdarzamy jajka. 
Często w krótkim nawet 
czasie przekraczamy roz
sądne normy żywieniowe, a 
wszystko to z powodu 
dwóch świątecznych dni, w 
trakcie których jajka i po
trawy z nich przygotowane 
stanowią podstawę naszego 
pożywienia. Owe jaja, 
zgodnie z tradycją, powin
ny być wcześniej ozdobione 
i poświęcone. Toteż w 
Wielką Sobotę każda ro
dzina niesie do kościoła ko
szyczek z żywnością, poś
ród której znajduje się kilka 
jaj, a ich skorupki często są 
zabarwione albo w inny 
sposób udekorowane.

Celebrowanie i niejako 
wywyższanie jaj podczas 
wiosennego świętowania 
ma bardzo odległą prze
szłość. Najstarsze znalezi
ska kolorowych i ozdobio
nych skorupek pochodzą z 
wykopalisk archeologicz
nych na Bliskim Wscho
dzie, datowanych na III w. 
p.n.e. Trwająca ponad dwa 
tysiące lat wielka kariera 
jajka na pewno ma związek 
z ukrytym w nim zaczynem 
życia, który stanowił war
tość niezmiernie istotną w 
czasie, gdy cała przyroda 
powinna jak najrychlej 
obudzić się z zimowego le
targu. Tę szczególną moc 
życia tkwiącą w jaju do
strzegały liczne ludy in- 
doeuropejskie, wśród nich 
zapewne Słowianie, stąd 
obecność jaj w kultach 
plemiennych, a później 
również w wielkich reli- 
giach Eurazji.
W Polsce pierwsze mate
rialne ślady zdobionych 
skorupek jaj powszechnie 
nazywanych pisankami —

1. Pisanki 
z okolic

Krasnegostawu 
z lat 

dwudziestych XX w.

2. Pisanki 
z okolic

Krzczonowa 
z drugiej 

potowy 
XX w.

od techniki pisania wo
skiem motywów zdobni
czych — pochodzą z X w., 
a odnalezione zostały także 
w wykopaliskach archeolo
gicznych prowadzonych na 
Śląsku Opolskim. Ich wy
stępowanie w XIII w. po
twierdza taki sam materiał 

ze średniowiecznego Gdań
ska. Tak długie uczestnict
wo pisanek w naszej oby
czajowości zaowocowało 
rozmaitymi rodzajami ich 
użytkowania. Przede wszy
stkim stały się one symbo
lem wiecznego życia, po
dobnie jak Jezus Chrystus, 
dlatego chrześcijanie dzielą 
się jajkiem podczas wielka
nocnego śniadania, składa
jąc sobie życzenia pomyśl
ności, zdrowia i szczęścia. 
Nadto ludność wiejska, 
szczególnie we wsiach 
wschodniej Polski, trakto
wała pisanki jako ofiarę i 
zanosiła je na groby zmar
łych krewnych. Najpow
szechniej jednak mieszkań
cy wsi stosowali pisankę ja
ko serdeczny dar przeka
zywany bliskiej osobie albo 
najmłodszym członkom ro
dziny. W XIX w. jajo sta
nowiło też wyjątkowy ta
lizman, który miał chronić 
od złego ludzi i ich domo
stwa, więc wkładano je np. 
w naroża podwalin domów. 
Równie często rolnicy trak
towali jaja jako środek le
czniczy, który przez pocie
ranie chorych miejsc miał 
łagodzić rozmaite dolegli
wości ciała.

Jeszcze sto lat temu czas 
użytkowania i wykonywa
nia pisanek był znacznie 
dłuższy, bo obejmował 
niemal całą wiosnę, tj. od 
Wielkiego^ Tygodnia po 
Zielone Świątki. Wiązało 
się to wówczas ze zwycza
jem wykupu młodych ko
biet od dyngusu bądź in
nych zobowiązań w stosun
ku do płci odmiennej. 
Ogólnie mówiąc pisanka za
jmowała poczesne miejsce 
w tzw. grach miłosnych 
młodzieży wiejskiej.
Zdobieniem jaj najczęściej 
zajmowały się kobiety uz-
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3.4. Pisanki wykonane 
przez Zofię Pachulec 

z Kosarzewa Dolnego 
w latach 1959 i 1960: 

podróż na ptaku 
przez pole grzybowe (3) 

oraz jabłoń 
z dzięciołem 

i gospodarzem (4) 

(zb. PME w Warszawie; 
zdjęcia: Paweł Całka)

dolnione plastycznie. Nano
siły one na skorupkę wzory 
pisane woskiem. Następnie 
jajo wkładały do naczynia z 
barwnikiem, który niegdyś 
sporządzany był wyłącznie 
z naturalnych wywarów 
roślinnych. Zwykle do tego 
celu wykorzystywały korę z 
młodej jabłoni, widłak łą
czony z jemiołą (barwa żół
ta), piórka ozimin, liście 
pokrzywy, korę jesionu 
(zieleń), łupiny z cebuli, 
korę kruszyny (odcienie 
brązowo-czerwone), korę 
dębową, olchę czarną lub 
owoce czarnego bzu 
(czerń). Jednak już w koń
cu XIX w. powszechnie 
używały barwników fabry
cznych łatwo dostępnych w 

pobliskich miasteczkach. 
Pisanki mogły być dwu- 
barwne lub wielokolorowe 
— wtedy jajo zabarwiały 
kilkakrotnie poczynając od 
najjaśniejszego do najcie
mniejszego koloru. Opisane 
zdobnictwo nosi nazwę 
techniki batikowej i jest 
najstarszym i najpow
szechniej znanym w Polsce 
sposobem dekorowania jaj. 
Obok niej szeroko jest roz
powszechniona technika 
rytu, czyli wyskrobywania 
ostrym narzędziem wzorów 
na już zabarwionej skorup
ce jaja, a także naklejanie na 
jego powierzchni innych 
materiałów, np. glansowa- 
nego papieru, włóczki, 
rdzenia sitowia itp.
Najciekawsze w pisankar- 
stwie są jednak same mo
tywy zdobnicze. Na pewno 
nie były to tylko poprawnie 
skomponowane linie, kółka 
czy kreski. Pierwotnie mo
tyw był znakiem, który 
miał za zadanie przemawiać 
do sił władających światem, 
do duchów zmarłych 
przodków, wreszcie do 

współplemieńców, przeka
zywał więc pragnienia i 
obawy człowieka. Oczywiś
cie symbolika motywu jest 
dziś niemożliwa do rozszyf
rowania, a wszelkie próby 
czynione w tym kierunku 
spotykały się z krytyką. 
Powtarzane na wsiach z 
pokolenia na pokolenie mo
tywy zdobnicze obecnie 
zadziwiają swą niezwykłą 
archaicznością. Owe wiru
jące spirale, swastyki, zawi
jane rozety, słoneczka — to 
znane z innych zabytków 
motywy solarne. Nadto 
rozwijające się gałązki, 
drzewa — zielka, pąki 
kwiatowe nieomal wprost 
nawiązują do wiosennego 
odradzania się przyrody. 
Pisankarstwo, jak każda 
dziedzina sztuki, ma swoje 
indywidualności, czyli oso
by, które obok wyuczonych 
tradycyjnych motywów, 
miały potrzebę własnej wy
powiedzi. Do nich z całą 
pewnością można zaliczyć 
Zofię Pachulec z Kosarze
wa Dolnego koło Krzczo
nowa. W 1959 i 1960 r. 

przysyłała ona swoje pisan
ki na konkursy organizo
wane przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki. Plon tych 
akcji z czasem znalazł się w 
Państwowym Muzeum Et
nograficznym w Warsza
wie. Wśród wielu pisanek 
jej prace wyróżniały się 
ciepłym podejściem do te
matu oraz wyjątkowym 
wyczuciem tworzywa, ja
kim jest niewielka po
wierzchnia skorupki jaja. 
W zbiorach muzealnych 
zachowało się tylko jede
naście pisanek autorstwa Z. 
Pachulec. Sześć z nich za
wiera bardzo urokliwą wi
zję świata, swoisty wiosen- 
no-jesienny raj z ptaka
mi, drzewami, motylkami, 
grzybami oraz ludźmi — 
włodarzami tych wspania
łości. Taki spokojny, sielski 
obraz rzeczywistości był i 
jest ciągle wielkim pragnie
niem ludzi, szkoda że moż
liwym jedynie w skrywa
nych wyobrażeniach albo w 
sztuce.

Teresa Ambrożewicz
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ICOMOS — naruszanie zasad

Konserwatorzy zabytków 
w swojej codziennej 

pracy zajmują się rozwiązy
waniem bardzo konkretnych i 
szczegółowych problemów 
technicznych, prawnych, orga
nizacyjnych czy finanso
wych. Problemy te są tak 
różnorodne, że wszelkie pró
by ich generalizowania po
dejmuje się stosunkowo 
rzadko. Są jednak pewne 
okazje, które wymuszają ca
łościowe oceny i stają się 
pretekstem do podsumowa
nia najważniejszych proble
mów konserwatorskich. Taką 
okazją jest bez wątpienia od
bywające się co trzy la
ta Zgromadzenie Generalne 
ICOMOS, czyli Międzynaro
dowej Rady Ochrony Zabyt
ków. Jest to organizacja po
zarządowa, zrzeszająca Ko
mitety Narodowe, do których 
należą fachowcy zajmujący 
się problemami ochrony sze
roko rozumianego dziedzictwa. 
W chwili obecnej ICOMOS 
ma na wszystkich kontynen
tach ponad 5 tysięcy człon
ków, zgromadzonych w 88 
Komitetach Narodowych. 
Organizacja ta może być 
uznana za najpoważniejsze 
forum dyskusji i decyzji w 
skali globalnej.
11. Zgromadzenie Generalne 
ICOMOS odbyło się w Sofii w 
październiku 1996 r. Uczest
niczyło w nim ponad 600 de
legatów z poszczególnych 
Komitetów Narodowych oraz 
wielu gości, którzy reprezen
towali najważniejsze organi
zacje i instytucje działające 
na rzecz ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Wyborowi no
wych władz towarzyszyła 
sesja naukowa „Dziedzictwo 
i przemiany społeczne” w 
trzech podgrupach tematy
cznych: Etyka i filozofia, Poli
tyka i ekonomia oraz Metodo
logia i technika. Niezwykle 
istotne są zmiany zachodzą
ce w działaniu organizacji — 
powstanie kolejnych Komi
tetów Narodowych zapo
czątkowało proces na

ruszania podstawowych za
sad, na których opierało się 
dotychczasowe rozumienie 
dziedzictwa i związanych z 
tym sposobów jego ochro
ny. Do tej pory obowiązujący 
był punkt widzenia wypraco-

ochronie podlega tu proces, 
a nie produkt. Można uznać, 
że właśnie w Nara dokonało 
się ostateczne przewartoś
ciowanie obowiązujących 
dotychczas pojęć i zapocząt
kowano proces, który będzie 

(rys. Małgorzata Tabaka)

wany w kręgu europejskiej 
tradycji i kultury, dostosowa
ny do zabytków europejskich 
(Karta Wenecka). Pojęcie, 
wokół którego od lat prowa
dzono dyskusję ukazującą 
różnice między poszczegól
nymi regionami świata, to 
„autentyzm”. Punktem zwrot
nym w tej dyskusji była kon
ferencja w Nara w Japonii w 
1994 r„ na której Japończycy 
pokazali uczestnikom zespół 
świątyń, które są całkowicie 
przebudowywane co 20 lat. 
Autentyzm tych świątyń 
nie polega na autentyzmie 
materii, ale na procesie 
tworzenia, który jest wręcz 
religijnym rytuałem. A więc 

dalej się rozwijał. W Sofii zo
bowiązano Komitet Wykona
wczy do powołania komisji, 
która rozważy możliwość 
nowelizacji Karty Weneckiej. 
W najbliższym czasie na
stąpi więc weryfikacja po
jęć i zasad obowiązujących 
w ochronie i konserwacji 
dziedzictwa kulturalnego. 
Radykalizm widoczny był w 
wystąpieniach przedstawicie
li Komitetów Narodowych, 
np. lider włoskiego ICOMOS 
uznał, że koncepcja zakłada
jąca „konserwację dzie
dzictwa kultury” jest niemoż
liwa do realizacji we współ
czesnym społeczeństwie ze 
względu na swoją abstrak- 

cyjność i utopijność — po
winna być zastąpiona przez 
koncepcję „ochrony wartoś
ci dziedzictwa”, które są 
istotnym składnikiem współ
czesnego rozwoju.
Końcowy wniosek sofijskiej 
konferencji można sformuło
wać następująco: upow
szechnienie w kręgu różnych 
kultur i tradycji idei ochrony 
dziedzictwa, gwałtowne roz
szerzenie się liczby obiektów 
uznawanych za zabytkowe 
oraz tempo i charakter prze
mian współczesnego świata 
powodują, że wyczerpały się 
praktyczne możliwości ochro
ny dziedzictwa opartej na 
wspólnych zasadach wypra
cowanych w kręgu kultury 
europejskiej. Wniosek ten 
zamyka pewien etap dysku
sji, jednocześnie stanowi 
punkt wyjścia dla opracowa
nia zasad i form ochrony 
dziedzictwa dostosowanych 
do lokalnych możliwości.
Z przychylnością spotkała 
się polska propozycja zorga
nizowania konferencji na te
mat kompleksowej odbudo
wy zespołów staromiejskich. 
Obok Warszawy i innych ze
społów odbudowanych po 
wojnie, które stały się przy
kładami klasycznymi, coraz 
większym zainteresowaniem 
cieszą się prace prowadzone 
w Elblągu Dla polskich 
konserwatorów istotne bę
dzie większe niż dotych
czas włączanie się do pra
cy różnych agend ICO
MOS, bowiem można 
przypuszczać, że wiele 
problemów, przed którymi 
stoimy, skutecznie rozwią
zują już inni. Niezbędna bę
dzie także weryfikacja dok
tryn i zasad konserwator
skich, które do tej pory były 
podstawą ich pracy; należy je 
sformułować w sposób, który 
umożliwi praktyczną realiza
cję.

Bogusław Szmygin
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Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3 zł. Wpłaty na minimum trzy numery 
przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw, na konto Oficyny Wydaw
niczej AMOS, 01—806 Warszawa, ul. Zuga 12, 
PKO VIII O/Warszawa, nr 1586—77578—136 (na 
załączonym na s. 39 przekazie pocztowym pro
simy podać, których numerów dotyczy wpłata). 
Dla prenumeratorów zamawiających minimum 
10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłat
ny. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droż
sza. Oficyna Wydawnicza AMOS nie pobiera do
datkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu: 34-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Oficynie Wydawniczej AMOS 
oraz w księgarniach warszawskich: „Naukowej 
im. Bolesława Prusa” (ul. Krakowskie Przedmieś
cie 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2).

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą mu
zea:
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pi. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHÓWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, al. 
NMP 65
DUBIECKO: Ignacego Krasickiego 
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 32 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
Salon Prasy AKG, ul. Zamenhoffa 1/3
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTROŁĘKA: Sklep Turystyczny „Tropik”, ul. Piłsud
skiego 16
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskie
go 1
STASZÓW: Ziemi Staszewskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. Ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 
52
Sklep Podróżnika, ul. Kaliska 8/10
Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej, pl. 
Zamkowy
WARTA: Miasto i Rzeki Warty, ul. 20 Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecie 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S. A.” 
przyjmowane są na II kwarteł do 5 marca br., na 
III kwartał do 5 czerwca br.

Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-672 Warszawa, ul. Pię
kna 44a) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpo
wiednią sumę na konto: Oficyna Wydawnicza 
AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII 
O/Warszawa, nr 1586-77578-136. Ceny:

I. Ogłoszenia — reklamy ramkowe

— cała kolumna wewnętrzna — 1200 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 600 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 300 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 150 zł
— cała kolumna zewnętrzna

(okładka s. IV) — 1400 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) rekla

my mieszczącej się w profilu pisma — 1500 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

— cała kolumna wewnętrzna (okładka s. II i III)
— 1300 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

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

III. Ogłoszenia drobne

jedno słowo — 70 gr
jedno słowo w ramce — 1 zł

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!
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Denkmal ’96

W dwóch ogromnych ha
lach o wymiarach 

150x150 m rozlokowało się 
560 wystawców Europej
skich Targów Konserwacji 
Zabytków i Renowacji Miast 
DENKMAL '96 w Lipsku. 
Wśród nich znajdowało się 
kilkanaście firm niemieckich i 
austriackich, zajmujących 
się kamieniem. Wyróżniały 
się firmy z własnymi kamie
niołomami i warsztatami 
obróbki, proponujące kamień 
dp budynków zabytkowych. 
Ich produkcja powinna zain
teresować polskie służby 
konserwatorskie. I tak m.in.: 
Sachsische Sandsteinwerke 
GmbH — proponowała mate
riał z piaskowcowych Gór 
Nadłabskich (Cotta, Rein- 
hardtsdorf, Posta). Są to pia
skowce kredowe (turon), bia
łe, szarobiałe i żółtawe, drob
noziarniste lub miękkie i łat
we w obróbce. W Polsce spo
tyka się te piaskowce w 
przedwojennych budynkach 
na ziemiach zachodnich, 
także w Poznaniu (np. Biblio
teka Uniwersytecka). Z kolei 
AISo International Alois 
Schópfel GmbH z Eichstatt 
— to firma mająca około 20 
kamieniołomów w Jurze 

Frankońskiej i proponująca 
historyczne wapienie juraj
skie Solnhofer. W Polsce wa
pienie te można spotkać w 
budynkach zachodniej i pół
nocnej części kraju. W Po
znaniu występują w kilku 
kościołach, m.in. Najświęt
szego Serca Jezusa i Św. 
Floriana oraz w budynku 
przedwojennego konsulatu 
niemieckiego przy ul. Zwie
rzynieckiej. Vereinigte Thu- 
ringische Schiefergruben 
GmbH z Unterloquitz powołu
je się w swoim prospekcie na 
350-letnią tradycję eksploa
tacji łupków dachówkowych. 
Największą koniunkturę ko
palnie czarnych, karbońskich 
łupków przeżyły w latach 
1877—1899 (Schmiedebach, 
Lehesten, Unterloquitz). Dziś 
kopalnie łupków są dalej 
czynne, choć eksploatacja 
przeszła z powierzchniowej 
na podziemną. Obecnie w 
Polsce łupki karbońskie w 
budownictwie nie są stoso
wane, a nasze łomy w okoli
cach Jarnołtówka koło Głu
chołaz i Chomiąży koło 
Głubczyc są opuszczone. 
Tymczasem każdego roku 
zmniejsza się liczba unikato
wych dachów z łupków, 

Zabytkowa 
kamienica 

kryta łupkiem 
dachówkowym 

w Kościanie 
przy ul. 

Wrocławskiej 2 

(fot. 
Zdzisław 

Pniewski)

zwłaszcza na południowej 
Opolszczyźnie, gdzie jest ich 
najwięcej. W naszym kraju 
nie ma firmy wyspecjalizo
wanej w pokrywaniu dachów 
i ścian łupkiem naturalnym, a 
służby konserwatorskie są 
bezradne. Liczba zabytko
wych obiektów z dachami 
łupkowymi jest znaczna, np. 
w środkowej Wielkopolsce są 
to kościoły, pałace i inne bu
dynki, m.in. w Poznaniu, Po
biedziskach, Stęszewie, Wie
lichowie koło Rakoniewic, 
Dzierznicy koło Wrześni, 
Szypłowie koło Jarocina itd. 
Na targach inne firmy kamie
niarskie oferowały różne

elementy budowlane, np. 
stopnie, parapety, płyty w 
różnych wielkościach, balus
trady, rzeźby, kolumny, słupy, 
nagrobki itp. Z Polski znalazły 
się tu granity strzegomskie, 
sjenit Kośmin i piaskowce z 
rejonu Bolesławca. Dolno
śląskie kamienie są w Niem
czech ze zrozumiałych wzglę
dów znane i powszechnie 
doceniane. Zamówienia klien
tów niemieckich stanowią 
przecież znaczący procent 
ogólnego wydobycia i prze
robu sudeckich kamienioło
mów.

Henryk Walendowski

Pokwitowanie dla poczty
zł 

słownie —

WPŁACAJĄCY
imię  
nazwisko  
kod poczt.

 
adres

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł  

 
słownie —

 

WPŁACAJĄCY
imię  
nazwisko  
kod poczt.

 
adres

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł  

 
słownie ~ ~ ~

 

WPŁACAJĄCY
imię________________________________
nazwisko  
kod poczt.
adres

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

stempel pobrano opłatę

7ł
podpis przyjmującego

Zł ..............................

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

stempel pobrano opłatę

podpis przyjmującego
Zł .........................

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

stempel pobrano opłatę

podpis przyjmującego
Zł ..............................
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Z kroniki stowarzyszeń

O Łowiczu w... Łowiczu
W październiku 1996 r. 

w muzeum w Łowiczu 
odbyła się sesja popularno
naukowa „Łowicz w środowi
sku kulturowym”, którą zor
ganizowali: Zarząd Główny 
Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami — Komitet Ochrony 
Zabytków nad Bzurą, Bur
mistrz Miasta Łowicza, Ośro
dek Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie, Muzeum w 
Łowiczu i Towarzystwo Przy
jaciół Nauk w Łowiczu. 
Uczestnicy poznali Łowicz 
pradziejowy (referat mgra Wi
tolda Bendera Zanim powstał 
Łowicz) oraz obecny (ks. dr 
Zbigniew Skiełczyński, Ło
wicz miasto nauki i kultury, 
mgr inż. Ireneusz Jabłoński, 
Perspektywy rozwoju Łowi
cza', mgr inż. arch. Jolanta 
Welc-Jędrzejewska, Kon
cepcja parku kulturowego 
nad Bzurą', mgr Walerian 
Warchałowski, Muzealnictwo 
w Łowiczu oraz mgr Woj
ciech Gronecki, Aktualne 
problemy architektoniczno- 
-urbanistyczne i ochrona za
bytków w Łowiczu). Interesu
jący był głos w dyskusji mgra 
inż. arch. Andrzeja Stani

szewskiego, mieszkańca Ło
wicza, tegorocznego absol
wenta Instytutu Urbanistyki 
i Architektury Politechniki

sesji towarzyszyła wystawa 
fotograficzna pt. „Zabytki nad 
Bzurą z lotu ptaka w obiekty
wie Wiesława Stępnia”; było

Łódzkiej, który zaprezentował 
swoją pracę dyplomową pt. 
Kształtowanie przestrzeni 
publicznej w historycznej 
części miasta Łowicza. Mate
riały z tej sesji, której prze
wodniczył dr Wojciech Fijał
kowski (prezes TOnZ), zo
staną opublikowane przez 
Towarzystwo Opieki nad Za
bytkami. Należy dodać, że 

Otoczenie rynku w Łowiczu
— lotnicze zdjęcie 
Wiesława Stępnia

to czterdzieści fotogramów 
prezentujących najciekaw
sze obiekty zabytkowe w 24 
wybranych miejscowościach 
usytuowanych nad Bzurą.

Danuta A. Ptaszyńska

Zjazd 
eksploratorów
Mała miejscowość Rzeczka w

Górach Sowich (okolice Wroc
ławia) w dniach 27—29 września 
1996 r. przeżyła najazd fanów wszel
kiego rodzaju poszukiwań; są to oso
by zajmujące się tym zajęciem ama
torsko i zawodowo. Ten V zjazd, jak i 
poprzednie zorganizował prawnik z 
Konina — Marek Dudziak, który potra
fił zjednoczyć środowisko do niedaw
na wyklęte przez oficjalne czynniki. 
Marek Dudziak jest autorem książki 
— przewodnika pt. Riese — Taje
mnica Gór Sowich, traktującej o po
dziemnym kompleksie sztolni wyku
tych w skałach. Nad przeznaczeniem 
tych sztolni zastanawiano się na zjeź- 
dzie: czy miało to być pomieszczenie 
dla sztabu Hitlera, czy też fabryka 
„Wunderwaffe” — „cudownej broni", 
albo też fabryka broni konwencjonal
nej. Dyskusję budziło też przypu
szczenie oparte na powojennych 
przekazach o ukryciu w zasypanych 
lub zabetonowanych sztolniach skar
bów zrabowanych przez Niemców w 
czasie drugiej wojny światowej. 
Wśród około 130 uczestników znaleźli 
się także eksploratorzy z Niemiec i 
nawet Chin. Celem tych dorocznych 
spotkań jest wypracowanie zasad 
współpracy między różnymi zespoła
mi poszukiwaczy, omawianie ich sy
tuacji prawnej oraz możliwości wpły
wu na ustawodawcę w zakresie 
przyspieszenia zmian prawnych. Po
szukiwacze wymieniają doświadcze
nia dotyczące bezpieczeństwa prac, 
poznają też zabytki przede wszystkim 
związane z budownictwem militarnym 
— w czasie tego zjazdu poznano 
sztolnie „Riese" w Górach Sowich, 
podziemia zamku Książ oraz zamek w 
Grodnie. Autor tej informacji zapre
zentował działanie wykrywacza metali 
własnej produkcji (firma „Armand" w 
Pruszkowie). Następny zjazd odbę
dzie się w bieżącym roku w Świnoujś
ciu.

Wojciech Oksieńczuk

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz./zł.

liczba 
egz.

Prenu 
merata 
od-do

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 3,00

Płomyczek 1,80

Poznaj 
Swój Kraj

3,00

Echa Leśne 3,00

Nauka
i Przyszłość 1,60

kwartalniki

Ochrona 
Zabytków 7,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

3,50

Razem zł:

Prenumerata

miesięczniki cena
I egz./zł.

liczba 
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Prenu 
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opłata 
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Płomyczek 1,80

Poznaj 
Swój Kraj

3,00

Echa Leśne 3,00

Nauka
i Przyszłość 1,60

kwartalniki

Ochrona 
Zabytków 7,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

3,50

Razem zł:

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz./zł.

liczba 
egz.

Prenu 
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od—do

o|ołata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 3,00

Płomyczek 1,80

Poznaj
Swój Kraj

3,00
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kwartalniki
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Historii 
Sztuki

3,50

Razem zł:
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
I. SZKŁO

2. Witraże secesyjne

Przypadające na koniec XIX i początek XX w. odrodzenie sztuki 
projektowania i techniki wykonywania witraży łączy się z domi
nującym w ówczesnej plastyce stylem secesji. Styl ten, zakładają
cy integrację wszystkich dziedzin sztuki i rzemiosła dla tworzenia 
jednorodnych całości artystycznych, w pełni docenił walory wi
traży jako obiektów łączących w sobie działania twórcze i techni
czne. Postulowana i realizowana przez secesyjnych twórców idea 
odrodzenia rzemiosła sprzyjała zainteresowaniu witrażem, 
uznawanym za jeden z najważniejszych przejawów mistrzow
skiego poziomu rękodzieła gotyckiego, do którego tradycji chcia
no nawiązać. Witraż stał się ważnym elementem wyposażenia 
wnętrza, bowiem pozwalał znakomicie wyeksponować formalne 
cechy secesji: wyraźną, konturową linię, płaską plamę barwną, 
która dzięki przenikającemu przez szkło światłu mieniła się wie
loma odcieniami kolorów — od bladych, pastelowych, po mocne 
i nasycone. Przenoszono też do kompozycji witrażowych ulubio
ne przez secesję motywy roślin o smukłych łodygach, wijących 
się pędach i subtelnych kolorach kwiatów (irysy, nenufary, lilie, 
winna latorośl, powój) oraz zwierząt — pawi o mieniących się 
piórach, ryb ze lśniącą łuską, łabędzi z esowato wygiętą szyją oraz 
fantastycznych stworów (chimery, pegazy, fauny). Często gościły 
też na secesyjnych oknach witrażowych smukłe postacie kobiece 
w zwiewnych szatach czy niewieście główki o bujnych, rozwia
nych włosach.
Kompozycja witraża secesyjnego różniła się od sposobu opraco
wania witraży średniowiecznych. Zrezygnowano ze stosowanego 
w gotyku podziału na odrębne sceny, umieszczane w poszczegól
nych kwaterach — w secesji najczęściej całą powierzchnię okna 
wypełnia jeden obraz lub motyw dekoracyjny. Natomiast trady
cyjna technika powstawania witraża z oddzielnych, odpowiednio 
przyciętych płytek szklanych w secesyjnym witrażownictwie 
światowym była przeważnie zastępowana przez malowanie kom
pozycji na szkle; w Polsce zaś trzymano się zasad starej technolo
gii-

Najsłynniejszą polską pracownią witrażowniczą był działający od 
1902 r. w Krakowie, a od 1904 r. kierowany przez Stanisława 
Gabriela Żeleńskiego (brata Tadeusza Żeleńskiego-Boya) Kra
kowski Zakład Witrażów. Produkował on witraże nie tylko dla 
Galicji, ale także realizował zlecenia z terenu zaboru rosyjskiego i 
pruskiego oraz eksportował swoje wyroby do wielu krajów euro
pejskich i do Stanów Zjednoczonych.
W polskich witrażach secesyjnych dostrzegamy, prócz elemen
tów wiążących je z ówczesną sztuką światową, także odrębne ce
chy rodzime. Witraże projektowane przez najwybitniejszych ar
tystów przeznaczone były, podobnie jak w średniowieczu, do 
kościołów — głównie do odnawianych i restaurowanych świątyń 
gotyckich i łączyły secesyjną stylistykę ze swojsko interpretowa
ną tematyką religijną. Dominujący na przełomie XIX i XX w. 
secesyjny witraż świecki, także bujnie rozwijający się w Polsce, 
wnosił do repertuaru typowo secesyjnych wzorów rodzime mo
tywy roślinne, zwierzęce, ludowe, a nawet historyczne.
Najwybitniejszymi twórcami secesyjnych witraży sakralnych by
li Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer. Z licznych witrażo
wych projektów Wyspiańskiego zrealizowano tylko w latach 
1897—1904 zespół witraży w krakowskim kościele o.o. francisz
kanów. Secesyjna, giętka linia i płaska plama nasyconych barw 
budują w nich ascetyczne, smukłe postacie św. Franciszka i bło
gosławionej Salomei w wąskich oknach prezbiterium, wypełniają 
przestrzenie tych i sąsiednich witraży gęstwą kwiatów i łodyg, fal 
i płomieni. Mistrzowskie zespolenie nowatorsko ujętej tematyki 
religijnej z secesyjnymi środkami wyrazu, spotęgowane przez 
umiejętne wykorzystanie właściwości techniki witrażowej, osiąg
nął Wyspiański w pełnym ekspresji najwspanialszym witrażu 
franciszkańskim „Bóg Ojciec” (zwany też „Stań się”), umie

szczonym w zachodniej fasadzie kościoła. Dzieło to jest niewąt
pliwie jednym z największych osiągnięć secesyjnego witrażow- 
nictwa nie tylko w skali polskiej, ale i światowej.
Znakomite rezultaty artystyczne osiągnął także Józef Mehoffer, 
który stworzył w ciągu kilkudziesięciu lat zespół witraży do kole
giaty Św. Mikołaja w szwajcarskim Fryburgu, wygrywając w 
1895 r. konkurs na ozdobienie tej gotyckiej świątyni. W kompozy
cjach Mehoffera ze szczególną siłą doszły do głosu rodzime mo
tywy folklorystyczne i historyczne, dzięki którym artysta prze
twarzał tradycyjną ikonografię religijną, ożywiał wielkie okna 
mocnymi, gorącymi barwami, wypełniał je szczelnie kreślonymi 
secesyjną linią ludowymi ornamentami. W podobnej konwencji 
tworzył Mehoffer w kraju wiele witraży religijnych i świeckich, 
m.in. kompozycję „Matka Boska Ostrobramska” z 1908 r., zdo
biącą do dziś kaplicę Szafrańców w Katedrze Wawelskiej.
Witraże świeckie, licznie powstające w dobie secesji, zachowały 
się obecnie głównie w Krakowie i Łodzi. Upodobanie do tej for
my ozdoby domów mieszkalnych i gmachów urzędowych wyni
kało zarówno ze zdecydowanie świeckiego, jak i z miejskiego cha
rakteru sztuki secesyjnej, mającej upiększać codzienne otoczenie 
zwykłych ludzi. Wyraźnie secesyjną stylistykę i tematykę mają 
zwłaszcza witraże krakowskie. Umieszczano je zazwyczaj w 
oknach lub świetlikach (wycinkach dachu) klatki schodowej oraz 
w nadświetlu, czyli górnej części bram, prowadzących do sieni. 
W witrażach tych prezentowano cały różnorodny repertuar mo
tywów secesyjnych, wzbogacony elementami o wyraźnie swoj
skim, a niekiedy wręcz krakowskim rodowodzie. Obok strzeli
stych lilii, strzępiastych liści kasztanowca czy pędów dzikiego 
wina pojawiły się w nich charakterystyczne dla małopolskich pól 
i ogrodów czerwone maki, żółte słoneczniki, rosochate wierzby. 
Częściej niż pawie czy łabędzie przedstawiano wiewiórki, sowy, 
motyle, a nawet prozaiczne krowy. Folklorystyczny nurt ówczes
nej polskiej sztuki zaznaczył się w krakowskich witrażach wido
kami krytych słomą chat i dziewcząt w ludowych strojach, a 
trafiały do nich także przedstawienia swojskiej architektury miej
skiej. Witraże te, będące dziełem znanych artystów (jak Henryk 
Uziembło, Jan Bukowski, Witold Rzegociński) lub anonimo
wych twórców, wykazywały wysoki poziom artystyczny i tech
niczny.
Witraże łódzkie z końca XIX i początku XX w. zdobiły głównie 
pałace i wille przemysłowców obcego pochodzenia i nie miały 
owego klimatu rodzimości, który wyróżniał witraże krakowskie. 
Operując secesyjną linią i motywami tego stylu, przedstawiają na 
ogół postacie klasycyzujące, a poszczególne sceny często objaś
nione są napisami. Toteż łódzkie witraże bliższe są stylistycznie 
witrażownictwu niemieckiemu, a i technika ich wykonania wyka
zuje pokrewieństwo do metod europejskich — kompozycje czę
sto są malowane na szkle.

Secesyjne witraże polskie — to zatem głównie witraże krakowskie: 
i te z kościołów, projektowane przez wielkich mistrzów ówczesnej 
sztuki, i te z miejskich kamienic, skromniejsze, ale również cie
szące oczy zespoleniem artystycznego działania barwy, linii 
i światła.

Anna Sieradzka
Ilustracje na okładce s. IV. W następnym odcinku o naczyniach szkla
nych XIV—XVIII w.

Literatura

1. J. Bojarska-Syrek, Wyspiański. Witraże, Warszawa 1980.
2. T. Adamowicz, Witraże fryburskie Józefa Mehoffera, Wrocław 1982.
3. K. Pawłowska, Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków 
XIX i XX, Kraków 1994.



1. Stanisław Wyspiański — witraż „Bóg Ojciec” („Stań się”)
w kościele o.o. franciszkanów w Krakowie (1897—1904)
2. Józef Mehoffer — witraż „Matka Boska Ostrobramska”
w kaplicy Szafrańców w Katedrze Wawelskiej (1908)
3. Witraż z motywem maków, kłosów i motyli
w klatce schodowej kamienicy
przy ul. Karmelickiej 46 w Krakowie (ok. 1909)
4. Witraż z motywem liści kasztanowca
w bramie kamienicy przy ul. Starzewskiego 3 w Ktakowie (ok. 1900)
5. Henryk Uziembło — witraż z wiejskim krajobrazem w klatce schodowej 
gmachu Izby Rzemieślniczej przy ul. Św. Anny 9 w Krakowie (1909)


