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Czym jest narodowe dziedzictwo?

ziedzictwo narodowe - to nasze polskie wiejskie i miejskie krajobrazy Z wto
pionymi w nie zabytkami kultury minionych pokoleń. To też legenda, trady
cja, pamięć i wiara. Każde pokolenie powinno czuć się dziedzicem tego, co 

zostało, powinno dbać, hołubić, pamiętać i być dumne, że naród ma tożsamość 
i ciągłość pokołeniową. Odziedziczyliśmy wiele zabytków pomimo zakrętów historii. 
Czy je szanujemy? Szacunek oddajemy obiektom sakralnym - kościołom, kapliczkom, 
przydrożnym krzyżom. Tu działa obowiązek wiernego - utrzymanie, bielenie, ozda
bianie i pamiętanie. Głos sumienia podparty groźbą grzechu zaniedbania. Dlatego 
przetrwały. Obdarzamy odcieniem tego szacunku nawet drzewa stojące wokół 
kościołów. Święte miejsca i święte drzewa. Tutaj człowiek nie dopuszcza do siebie 
myśli o wycięciu starego dębu czy jesionu. Tu jego myśl jest czysta. Tutaj szelest liści 
nie kojarzy się z szelestem pieniędzy. Skrajne przypadki oczywiście istnieją. Na ogół 
jednak wiara - też przekaz narodowego dziedzictwa - niejedną rękę wstrzymuje przed 
świętokradczym, niszczycielskim czynem. Jeszcze jest wykładnią moralności i szacunku 
do obiektów sakralnych.

Zwykle dalej od wsi stoją wtopione w ciemne kępy drzew dwory i pałace. Są to 
często stare, ziemiańskie siedziby ludzkie. Stan ich jest różny - w zależności od rąk, 
w jakich się znajdują. Gdy zostaną opuszczone - już nic ich z reguły nie zbawi. Tam 
nie ma szacunku. Tam drzewa w parkach dworskich czy podworskich mają wartość 
wymierną w stosunku do ich wieku. Tam często nie ma już nikogo, kto miałby oczy 
szeroko otwarte. Znikają powoli z krajobrazów. Nie ma problemu. Dewastowane, 
niszczone? Przecież niczyje - niepotrzebne. Dlaczego? Nic nie dzieje się bez przyczyny. 
Lata powojenne, nacjonalizacja majątków zrobiły swoje. Edukowano odpowiednio 
pokolenia. Pomniejsze wiejskie zabytkowe dwory, zabudowania folwarczne nie 
stanowiły dla władz wartości. Można było wpędzać bydło na unikatowe parkiety, 
wyrywać co jeszcze było cenne. Eksploatować do końca, bo stało się własnością wszys
tkich - czyli w rozumieniu potocznym - niczyje. Wyrastały nowe pokolenia o różnej 
świadomości społecznej. Teraz trwa larum dla zabytków. Zabytki czekają na 
właściciela, szukają właścicieli. Często znajdują.

Dlaczego mimo dostępności do środków przekazu, działań rozmaitych służb 
- postępuje proces niszczenia tej pozostałości? Wypływa to, moim zdaniem, z braku 
edukacji młodych pokoleń. A także z braku szacunku do samego siebie. Gdy szanuję 
siebie - ja, Człowiek - nie wybiję szyby, nie podpalę, nie zdewastuję grobu polskiego, 
żydowskiego czy niemieckiego. Bo jestem Człowiekiem i szanuję swoje człowieczeństwo.

Czasem mam wrażenie, że naród teraz, w nowej rzeczywistości, nie odradza się, 
lecz przeradza w naród, którego wartością naczelną staje się gromadzenie dóbr 
współczesnych - na siłę, szybko, byle prędzej... Jeśli się coś przewróci, zaginie, zniszczy, 
spłonie - no cóż, panta rhei...

Anna Jędrzejczyk 
Piotrków Trybunalski

UWAGA! W następnym numerze (5, 2000) ogłosimy konkurs pod nazwą 
„Spotkania z zabytkami romańskimi”. Nagrody pieniężne!



O O przeglądy 
poglądy

Stare Miasto w Elblągu ma być 
oczyszczone ze szpecących 
reklam - twierdzi Maria Luboc- 
ka-Hoffman, zastępca woje
wódzkiego konserwatora za
bytków. Poza tym ciągle „n/e- 
zalatwiona jest sprawa budowy 
ratusza. To na pewno nie bę
dzie rekonstrukcja historyczne
go ratusza, który zniknął na 
przełomie XVII i XVIII w., ale coś 
bardziej współczesnego, choć 
muśnięte historią. Nie ulega 
wątpliwości, że ratusz na sta
rówce musi być, bo jest on 
symbolem godności miasta. 
Władze Elbląga przygotowują 
się też do prac przy Bramie Tar
gowej, planują tam wprowadze
nie działalności gospodarczej. 
Tymczasem uważam, że brama 
nie miała i nie powinna pełnić 
tego typu funkcji. Miasto powin
no być stać, by w dobrej kondy
cji, bezinteresownie utrzymy
wać swój jedyny klejnot".

Szczecińskim Walom Chrobre
go grozi zawalenie. Najwięk
szym zagrożeniem wydaje się 
ziemia zalegająca na najniż
szych piętrach podziemi pawi
lonów, szczególnie w sytuacji, 
gdy nie działa ani system izola
cyjny, ani wentylacyjny. Panują
ca wilgoć wywołuje wiele de
strukcyjnych procesów. Odpa
dają betonowe otuliny z prętów 
zbrojeniowych. Ziemia naciska 
na zewnętrzne ściany Watów 
oraz na filary podtrzymujące 
konstrukcję. Po zweryfikowaniu 
ekspertyzy technicznej władze 
Szczecina mają podjąć decyzję 
w sprawie przyszłości zabytko
wych rotund i podziemi.

Galeria Malarstwa Polskiego 
Muzeum Narodowego w War
szawie otrzymała od Bohdana 
Chester Hryniewicza, konsula 
honorowego RP w San Juan de 
Puerto Rico niezwykły dar - 
portret Anny Jagiellonki, obraz 

namalowany w XVI w. przez ar
tystę z kręgu mistrza Marcina 
Kobera. Przed drugą wojną 
światową obraz ten znajdował 
się w zbiorach wilanowskich, 
ofiarodawca 30 lat temu nabył 
go w jednym z antykwariatów 
w Melbourne w Australii. Cenny 
dar jest czwartym portretem 
Anny Jagiellonki znajdującym 
się obecnie w kraju, trzy pozo
stałe należą do zbiorów na Wa
welu, w Wilanowie i na Zamku 
Królewskim w Warszawie.

ochrony zabytków w kraju, któ
ry ma swoją stronę internetową 
(www.webmarket.com.pl/kon- 
serwator). Zawiera ona m.in. in
formacje dotyczące struktury 
mazowieckiej służby konser
watorskiej, wykaz zabytków 
z tego terenu wpisanych do re
jestru i obiektów będących pod 
opieką konserwatorską, prze
pisy prawne z zakresu ochrony 
dóbr kultury.
Inną cenną inicjatywą mazo
wieckiego urzędu konserwa-

(rys. Małgorzata Tabaka)

Zakończył się remont i konser
wacja kaplicy katedralnej w Oli
wie; prace prowadziły Jadwiga 
Wilga i Maria Sobczyk. Po 
oczyszczeniu ścian przywróco
no ich pierwotną jasnożóttą to
nację, zdjęto czarne obwódki 
z roślinnych ornamentów malo
wideł ściennych, wykonano 
konserwację malowideł na 
sklepieniu oraz na ołtarzu, 
w oknach zamontowano nowe 
witraże.

Urząd Mazowieckiego Konser
watora Zabytków jest pierw
szym wojewódzkim urzędem 

torskiego jest ustanowienie 
dorocznej Nagrody Króla Zyg
munta. Ubiegać się o nią mo
gą osoby i firmy działające na 
rzecz ochrony zabytków w wo
jewództwie mazowieckim. Na
groda w postaci dyplomu 
i statuetki kolumny Zygmun
ta wręczana będzie zawsze 
30 marca.

Nyskie forty wymagają pilnej 
konserwacji. Należą one do 
nielicznych fortów nizinnych, 
które przetrwały do naszych 
czasów. Od ponad roku walczą 
o nie członkowie nyskiego kota

Towarzystwa Przyjaciół Fortyfi
kacji, jednak brak środków nie 
pozwala na podjęcie prac. Ra
tunkiem dla fortów byłyby fun
dusze z Unii Europejskiej, jed
nak ich pozyskanie wymaga 
spełnienia kilku warunków, 
m.in. opracowania takiego pla
nu wykorzystania fortyfikacji 
w przyszłości, by stały się one 
samofinansujące. Mamy na
dzieję, że nyskie władze oraz 
członkowie kota Towarzystwa 
Przyjaciół Fortyfikacji poradzą 
sobie z tym problemem.

W paryskim Muzeum Orsay 
czynna jest (od 15 lutego do 
14 maja br.) wielka wystawa 
obrazów Jacka Malczewskie
go. Jest to pierwsza monogra
ficzna wystawa jakiegokolwiek 
polskiego artysty w wielkim 
muzeum francuskim. Zgroma
dzono na niej 60 dzieł Mal
czewskiego, ukazujących te
matykę patriotyczną, kompozy
cje symboliczne i autoportrety. 
Uzupełnieniem tej wystawy by
ła czynna do 2 marca br. w In
stytucie Polskim w Paryżu eks
pozycja 44 rysunków i szkiców 
Jacka Malczewskiego ze zbio
rów Muzeum Narodowego 
w Poznaniu.

Neogotycki pałac Zamoyskich 
w Jabłoniu w województwie 
lubelskim zyskał nowego wła
ściciela. Jest nim Krystyna 
Ścieżka-Hojny z Warszawy, 
która za pałac wraz z 9,5-hek- 
tarową pozostałością po daw
nym parku zapłaciła gminie 
800 tys. zł. Wzniesiona w la
tach 1904-1905 budowla za
chowała świetność do 1939 r. 
Po wojnie w pałacu ulokowa
no szkołę rolniczą wraz z in
ternatem i od tej pory rozpo
czął się proces upadku obiek
tu. Dzieła zniszczenia do
kończył pożar w 1968 r. Od 
kilku lat gmina usiłowała 
sprzedać pałac, za właściwe
go nabywcę uznano dopiero 
obecną właścicielkę, która za
powiedziała już renowację 
obiektu; wstępny koszt prac 
określono na około 10 min zł.
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polityka konserwatorska 
konserwatorzy w terenie 
zamieszkać w zabytku 
pozytywny snobizm 
opinia o naszym piśmie

Nie tylko Wawel...
redakcja rozmawia z mgr. Aleksandrem Brodą - Generalnym Konserwatorem Zabytków

■ Jest Pan drugim Generalnym Konserwatorem Zabyt
ków, który powołany został z urzędu konserwatora woje
wódzkiego. Czy znajomość realiów ochrony zabytków 
iv tzw. terenie ułatwia Panu pełnienie tej funkcji?
- Przez dziesięć lat pracowałem na stanowisku konserwatora 
zabytków województwa częstochowskiego i starałem się rze
telnie wykonywać powierzone mi obowiązki. Sądzę, że mogę 
pochwalić się niejednym osiągnięciem. Dlatego też, gdy za
proponowano mi objęcie funkcji Generalnego Konserwatora 
Zabytków, postanowiłem ją przyjąć. Wydaje mi się naturalne, 
że po poznaniu i rozwiązaniu wielu problemów ochrony dóbr 
kultury w terenie, jest się w dużym stopniu przygotowanym 
do działania w skali całego kraju, tym bardziej że moje zain
teresowania nie ograniczały się wyłącznie do poszczególnych 
zabytków jednego województwa. Poza tym doświadczenie 
i znajomość spraw konserwatorskich wynika m.in. z poznania 
stanu zachowania zabytków oraz sposobu ich ratowania, bez
pośrednio w miejscu występujących zagrożeń. Niebagatelną 
rolę odgrywają też kontakty z użytkownikami i właścicielami 
obiektów zabytkowych, których należy przekonywać co do 
celowości i słuszności stosowania zasad opieki nad zabytka
mi, zwłaszcza że często wiąże się to z koniecznością ponosze
nia przez nich znacznych nakładów finansowych.

■ Czy mógłby Pan podać konkretny przykład wykorzy
stania tego doświadczenia?
- Podejmowanie rozstrzygnięć dotyczących odwołań od decyzji 
wojewódzkich konserwatorów zabytków, rozpoznawanie spraw 
związanych ze skreśleniem zabytku z rejestru zabytków, wydawanie 
zezwoleń na wywóz dóbr kultury za granicę, a także decydowanie 
o przyznaniu dotacji celowych dla użytkowników zabytków z prze
znaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie przy tych zabyt
kach. Obecnie moje doświadczenia zawodowe chciałbym wykorzy
stać w opracowywanym programie ochrony dziedzictwa narodo
wego, który uwzględniać będzie przede wszystkim ochronę zabyt
kowych obszarów wiejskich i małomiasteczkowych, wymagających 
podjęcia natychmiastowych, kompleksowych i kosztownych dzia
łań ochronnych z udziałem społeczności lokalnych.

■ Nasi Czytelnicy często pytają o obecną relację mię
dzy Urzędem Generalnego Konserwatora Zabytków 
a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Od 1 stycznia 1999 r. na podstawie znowelizowanej ustawy 
o ochronie dóbr kultury Generalny Konserwator Zabytków 
uzyskał status centralnego organu administracji rządowej, 
kierującego Służbą Ochrony Zabytków, na którą składają się 
wojewódzcy konserwatorzy zabytków wraz z podległymi im 
wojewódzkimi oddziałami i delegaturami, przy ich organiza
cyjnym podporządkowaniu poszczególnym wojewodom. Tym 
samym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma moż
liwość właściwej realizacji polityki rządu w zakresie ochrony 
dóbr kultury przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabyt
ków i jego urzędu, działających poza wewnętrzną strukturą 
organizacyjną ministerstwa.

■ Jaka jest Pana ocena obecnego systemu ochrony 
zabytków w Polsce? Chodzi tu przede wszystkim o ran
gę konserwatorów wojewódzkich, która - według wielu 
opinii - przez podporządkowanie państwowej admini
stracji została znacznie obniżona.
- Do 1996 r. istniała podporządkowana Generalnemu Kon
serwatorowi Zabytków Państwowa Służba Ochrony Zabyt
ków, na którą składało się 49 ówczesnych oddziałów woje
wódzkich kierowanych przez wojewódzkich konserwatorów 
zabytków. Służba ta była tzw. administracją specjalną. W trak
cie prac nad reformą ustrojową państwa podejmowaliśmy 
próby przywrócenia takiego modelu organizacyjnego tej służ
by, jednak z uwagi na podstawowe założenia reformy zakła
dającej m.in. zespolenie większości dotychczasowych admini
stracji specjalnych z administracją podległą wojewodzie, oka
zało się to niemożliwe. Pomimo to wydaje mi się, że obecnie 
nie można mówić o obniżeniu rangi wojewódzkich konserwa
torów zabytków. Przekonałem się o tym rozmawiając z woje
wodami, zwłaszcza przy powoły waniu wojewódzkich konser
watorów zabytków w nowych 16 województwach. Z moich 
dotychczasowych kontaktów z wojewodami wynika, że rozu
mieją oni i doceniają rangę dziedzictwa narodowego i wagę 
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spraw związanych z jego ochroną. Po roku funkcjonowania 
reformy mogę również powiedzieć, że relacje pomiędzy nimi 
i wojewódzkimi konserwatorami zabytków układają się w spo
sób zadowalający i nie znam wypadku negatywnej ingerencji 
wojewody w działalność wojewódzkiego oddziału Służby 
Ochrony Zabytków. Ponadto uważam, że pytanie to należało
by również skierować do ludzi, którzy doprowadzili do zmia
ny w funkcjonowaniu sprawdzonego już w praktyce modelu 
administracji specjalnej w ochronie zabytków. Chciałbym 
wierzyć, że ludzie ci mieli na celu poprawę organizacji tej ad
ministracji. Teraz zaś, wygłaszając opinie o degradacji rangi 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, dają świadectwo 
swej hipokryzji.

■ W czasie wprowadzania reformy administracyjnej 
kraju byty olbrzymie problemy związane z zachowaniem 
Służby Ochrony Zabytków w likwidowanych wojewódz
twach, obecnie tak zwanych delegatur...
-Tak. W ramach planowanych oszczędności budżetowych 
oraz zamiaru przekazania większości kompetencji terenowej 
administracji rządowej na rzecz powiatów, w byłych miastach 
wojewódzkich miały być zlikwidowane 33 dotychczasowe od
działy służby konserwatorskiej, przy pozostawieniu jedynie 16 
wojewódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków. W wyni
ku wielu negocjacji udało się przekonać polityków do przyjęcia 
rozwiązania polegającego na przekształceniu przewidzianych 
do likwidacji oddziałów w zamiejscowe delegatury oddziałów 
SOZ w nowych województwach. Dzięki temu zapewniona zo
stała skuteczność działania służb konserwatorskich, o której de
cyduje m.in. sprawna obsługa społeczności lokalnej oraz syste
matyczne prowadzenie inspekcji w obiektach zabytkowych 
przy pomocy zachowanej i wyspecjalizowanej kadry konserwa
torskiej. O wiele łatwiej jest np. konserwatorowi województwa 
mazowieckiego chronić zabytki usytuowane na terenie położo
nym w pobliżu jego siedziby, aniżeli znajdujące się na obrzeżach 
największego z województw. Strata czasu, nie mówiąc już 
o kosztach delegacji nie wymagają chyba komentarza. Dlatego 
ze wskazanych przeze mnie powodów zachowanie służby kon
serwatorskiej w byłych miastach wojewódzkich było tak ważną 
sprawą. Pragnę podkreślić, że delegatury wojewódzkich od
działów Służby Ochrony Zabytków znalazły już swoje stałe 
miejsce w strukturze polskiej służby konserwatorskiej.

■ Od kilku numerów „Spotkań z Zabytkami” publikuje
my cykl artykułów zatytułowany „Na krawędzi wieków”. 
Autorów prosimy o dokonanie podsumowania współ
czesnej ochrony zabytków i próbę określenia jej przy
szłości. Wnioski z dotychczasowych wypowiedzi nie są 
zbyt optymistyczne. Autorzy krytykują przede wszystkim 
system motywacji prawnej i finansowej w działaniach 
ratunkowych.
- Podstawową kwestią dla ochrony zabytków jest to, żeby 
każdy obiekt zabytkowy miał użytkownika. Brak użytkowni
ka w zasadzie skazuje zabytek na zagładę lub co najmniej na 
powolną degradację jego wartości. Niestety, wiele zabytków 
pozostaje nadal niezagospodarowanych i ważnym czynnikiem 
uzupełniającym racjonalne ich wykorzystanie byłoby przyję
cie przez Sejm tzw. ustawy reprywatyzacyjnej, pozwalającej 
na zwrot byłym właścicielom lub ich spadkobiercom przeję
tych z naruszeniem prawa majątków, w tym również obiek
tów zabytkowych. Ma to tym większe znaczenie, że odzyska
nie dawnej własności związanej z historią rodziny lub osób 

bliskich pogłębia emocjonalny związek właściciela z odzyska
nym zabytkiem, a tym samym wymusza niejako podjęcie 
przez niego działań, mających na celu przywrócenie go do 
dawnej świetności. I tu widzę wielką szansę dla wielu obiek
tów zabytkowych. Należy również wspomnieć, że istnieją już 
regulacje prawne sprzyjające ratowaniu zabytków. Osobie na
bywającej obiekt zabytkowy będący własnością skarbu pań
stwa lub gminy przysługuje przy jego zakupie co najmniej 
50% obniżki ceny sprzedaży lub opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu. Właściciele zabytkowych nieruchomości 
zwolnieni są od podatku od nieruchomości, z wyjątkiem tej 
jej części, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, 
a w wypadku nieruchomości przeznaczonych na cele rolne od 
podatku rolnego, tej części, na której znajduje się stanowisko 
archeologiczne. Również prace konserwatorskie przy zabyt
kach ruchomych zwolnione są z podatku od towarów i usług. 
Ponadto zabytki nieruchome, jak i ruchome nabyte w drodze 
spadku podlegają zwolnieniu z podatku od spadku dla I i II 
grupy podatników. Przy podatku dochodowym od osób fi
zycznych i osób prawnych podatnikowi przysługuje prawo do 
odliczenia od dochodu kwot darowizny na cele kulturalne, 
w tym ochronę zabytków, łącznie do wysokości nieprzekra- 
czającej 15% dochodu. Poza tym kościelne osoby prawne są 
zwolnione z podatku dochodowego dla osób prawnych od 
dochodów z ich działalności przeznaczanych na konserwację 
zabytków.

■ Jakie inne działania będzie Pan prowadził, aby jesz
cze bardziej ułatwić ratowanie zabytków?
- Sprawa przyszłego podatku katastralnego może stać się jed
nym z najskuteczniejszych mechanizmów powodujących zain
teresowanie zagospodarowaniem obiektów zabytkowych. Po
dejmuję działania, aby zwolnienie od tego podatku dotyczyło 
również tych części zabytku, które są wykorzystywane na ce
le działalności gospodarczej, o ile nie kolidują one z jego hi
storycznym przeznaczeniem. Tym samym działalność ta pole
gająca przykładowo na świadczeniu usług hotelarskich, ga
stronomicznych lub konferencyjnych w zabytkowym dwor
ku, pałacu lub kamienicy nie pozbawiałaby właściciela 
uprawnienia do zwolnienia od tego podatku. Ze względów 
ekonomicznych opłacać się wtedy będzie zakup i remont ta
kich obiektów.

■ Dotyczy to oczywiście ludzi z dużym kapitałem...
- Tak. W tym środowisku już pojawił się pewien rodzaj pozy
tywnego snobizmu. Osoby te coraz częściej pragną żyć w hi
storycznym otoczeniu, dostrzegając rolę tradycji zawartej 
w murach zabytków w kształtowaniu własnego wizerunku.

■ Prosimy teraz omówić współpracę z innymi instytu
cjami, do której kolejni generalni konserwatorzy przy
kładali tak dużą wagę.
- Ta współpraca istnieje, bo jest wiele spraw, w których dzia
łania podejmowane przez Generalnego Konserwatora Zabyt
ków uzupełniają się z działalnością Głównego Konserwatora 
Przyrody, Głównego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju 
Miast, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego 
Urzędu Cel oraz Komend Głównych: Policji, Straży Granicz
nej i Straży Pożarnej. W naszej terminologii istnieje pojęcie 
krajobrazu kulturowego zbieżne z krajobrazem przyrodni
czym i jest to jedna z płaszczyzn współpracy z Głównym Kon
serwatorem Przyrody przy ochronie zarówno dziedzictwa 
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kulturowego, jak i przyrodniczego. Z kolei z Głównym Urzę
dem Nadzoru Budowlanego przeprowadzamy interpretację 
tych przepisów ustawy „Prawo Budowlane”, które łączą się 
z ustaleniami naszej ustawy o ochronie dóbr kultury, co po
zwoli na podejmowanie wspólnych działań zmierzających do 
ochrony zabytkowych budowli. Szczególną troską służby kon
serwatorskiej powinny być objęte zabytki zagrożone, położo
ne z dala od miejskich centrów, gdzie władze lokalne, przy naj
lepszych nawet chęciach, nie są w stanie wygospodarować od
powiednich środków budżetowych potrzebnych na ich ochro
nę. W tym zakresie szczególnie owocna powinna być współ
praca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego za
daniem jest m.in. restrukturyzacja wsi. Przywrócenie dawnej 
świetności zabytkowym dworom, chałupom czy też wiatra
kom przyczyni się do podniesienia walorów krajobrazowych 
miejscowości, co powinno prowadzić do ożywienia ruchu tu
rystycznego na tym terenie, a tym samym przyczynić się do 
poszerzenia miejscowego rynku pracy. Podobny zakres ma 
współpraca z Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Ma
ją miejsce stałe kontakty z policją, służbą celną i strażą granicz
ną oraz strażą pożarną, polegające m.in. na organizowaniu do
rocznych konferencji i szkoleń, mających na celu wymianę do
świadczeń.

■ Prosimy także o ocenę współpracy z organizacjami 
społecznymi.
- Bez tych organizacji trudno byłoby działać służbie konser
watorskiej. Należą do nich ludzie, którzy mają wolę realizo
wania spraw dla nich ważnych, wśród nich najlepszym przy
kładem społecznej mobilizacji są opiekunowie zabytków. To 
właśnie oni oraz takie organizacje, jak Towarzystwo Opieki 

nad Zabytkami czy też różne lokalne stowarzyszenia miłośni
ków regionów, miast i wsi, a nawet pojedynczych zabytków 
kształtują świadomość społeczną, sygnalizują zagrożenia i ma
ją ogromny wpływ na lokalne decyzje. Potrafią bowiem stwo
rzyć społeczną presję, zmobilizować mieszkańców do ochro
ny takiego czy innego obiektu.

■ I na zakończenie chcielibyśmy dowiedzieć się, jaką 
według Pana funkcję popularyzatorską i edukacyjną 
w ratowaniu zabytków spełniają od 24 lat „Spotkania 
z Zabytkami?”
- O tym, że pismo odgrywa ogromną rolę, świadczy fakt pod
pisania przez Generalnego Konserwatora Zabytków deklara
cji o wieloletniej współpracy z Towarzystwem Opieki nad Za
bytkami przy wydawaniu miesięcznika (opublikowana w te
gorocznym numerze styczniowym). Uważam, że „Spotkania 
z Zabytkami” są rzeczywiście fenomenem: docierają do sze
rokiego grona czytelników i przez ponad dwadzieścia lat z że
lazną konsekwencją potrafiły formować poglądy społeczeń
stwa oraz wzbudzać jego zainteresowanie dla spraw ochrony 
zabytków. Przykładem jest choćby prowadzona przez pismo 
„Akcja dwory”. Z moich spostrzeżeń wynika, że zaintereso
wanie tymi obiektami, proces społecznej metamorfozy w sto
sunku do „pańskich siedzib” - to niewątpliwa zasługa „Spo
tkań z Zabytkami”. Pismo od początku swego istnienia pre
zentuje tak szeroki zakres tematów, że ludzie zrozumieli 
wreszcie, iż zabytek - to również maszyna, fabryka, guzik czy 
tkanina, a nie tylko Wawel czy katedra w Gnieźnie. Ten uni
wersalizm - to niezwykle ważna cecha pisma.

■ Dziękujemy za rozmowę.

NA KSAWEROWIE

■ Ksawerów - to część warszaw
skiej dzielnicy Mokotów zajmują
cej niegdyś rejon od ul. Puławskiej 
i Woronicza aż do Al. Żwirki i Wigu
ry. Nazwa pochodzi od imienia 
Ksawerego Franciszka Puslow- 
skiego (1807-1874), który miał na 
tym terenie swój folwark. Była to 
nietuzinkowa postać dawnej War
szawy - ziemianin, kolekcjoner 
dzieł sztuki, wielki filantrop, współ
udziałowiec Hotelu Europejskiego, 
fundator zbudowanego w latach 
1852-1856 kościoła św. Michała 
Archanioła (ówczesne wezwanie - 
Narodzenia NMP; świątynia zosta
ła zniszczona w 1944 r.) przy ul. Pu
ławskiej, kaplicy i szpitala w pobli
żu pałacu Królikarnia, a także pre
zes Warszawskiego Towarzystwa 
Dobroczynności w latach 1862- 
-1864 i 1867-1868. W 1849 r. kupił 
teren Królikarni z pałacem, w któ
rym umieścił znakomitą kolekcję 
obrazów, wyrobów z brązu, gobe
linów i bibliotekę (wszystko spło
nęło w czasie pożaru w 1879 r.). 
W 1851 r. Pustowski ofiarował fol

wark Ksawerów Instytutowi Moral
nie Zaniedbanych Dzieci. Była to 
jedna z najstarszych w Warszawie 
placówek wychowawczych, zało
żona w 1830 r. przez hr. Fryderyka 
Skarbka: „przyjmowała chłopców 
od lat 6 do 14 mających, przez 
policję na włóczęgostwie, żebrac
twie lub złodziejstwie ujętych" - in
formowała ówczesna prasa. 
Przez dwadzieścia lat zakład ten 
tułał się po całej Warszawie, aby 
wreszcie osiąść w ówczesnej wsi 
Mokotów, w również ufundowa
nym przez Pustowskiego budyn
ku (ul. Puławska 97) projektowa
nym przez Henryka Marconiego 
w końcu lat pięćdziesiątych; od 
tego czasu nazywano go Instytu
tem Mokotowskim. Na terenie fol
warku Ksawerów zaniedbana 
młodzież uczyła się ogrodnictwa 
i hodowli zwierząt.

Do folwarku należał dwór 
- siedziba administracji - posta
wiony w 1840 r. (data na fronto
nie), projektowany przypuszczal
nie przez architekta Wojciecha

Wawrzyńca Bobińskiego (1814- 
-1879), który współpracował z Pu- 
slowskim m.in. przy budowie ka
plicy w Królikarni. Jest to klasycy- 
styczna budowla parterowa z wy
sokim czterokolumnowym porty
kiem jońskim, po ostatniej wojnie 
rozbudowana przez dodanie pro
stopadłego skrzydła z salą konfe
rencyjną. Dwór byt dwukrotnie 
niszczony w czasie wojny, wyre
montowano go dla przedszkola, 

potem mieścił się tu klub Minister
stwa Spraw Wewnętrznych, a w la
tach 1972-1991 rektorat Akademii 
Spraw Wewnętrznych. Od 1992 r. 
jest siedzibą Urzędu Generalnego 
Konserwatora Zabytków, (kmn)

Siedziba Generalnego 
Konserwatora Zabytków 
przy ul. Ksawerów 13

(fot. Wiesław M. Zieliński)



„Ratowanie z powodzi teutońskiej (...) próbki stylu krajowego 
w budownictwie, aby, kiedy da Bóg, że wody potopu opadną, 

ziomkowie mieli skąd brać wzory do odbudowania kraju 
w stylu słowiańskim” 

- pisał ponad sto lat temu Zygmunt Czartoryski.

sto lat „stylu krajowego”
WITOLD P. GLINKOWSKI

kreślenie to weszło do dziejów polskiej architek
tury za sprawą niepozornej broszury O stylu kra

jowym w budownictwie wiejskim, wydanej przed wiekiem 
(1896 r.) przez ks. Zygmunta Czartoryskiego (1853-1920). 
Wkrótce po jej ogłoszeniu wywiązała się w środowisku archi
tektów i historyków sztuki dyskusja na temat wartości rodzi
mych motywów w architekturze oraz zasadności ich przy
swojenia i pielęgnowania. Czartoryski, znany w Wielkopol- 
sce działacz społeczny, którego intencją było przeciwstawie
nie się kosmopolityzmowi w architekturze, a zwłaszcza bez
krytycznej asymilacji wzorców „teutońskich”, infiltrujących 
szczególnie na ziemie zaboru pruskiego, pragnął wykreować 
„styl krajowy” - będący z jednej strony nawiązaniem do mo
numentalnych wzorców dostarczanych przez francuską ar
chitekturę rezydencjonalną, z drugiej zaś swoistą afirmacją 
akcentów i wątków rodzimych, wypracowanych w dobie ba
roku i klasycyzmu. A zatem autor zaleca uwzględniać takie, 

na trwałe wrośnięte w polski krajobraz cechy siedzib zamoż
nego ziemiaństwa, jak: wysoki, łamany dach, oficyny albo al
kierze, flankujące korpus głównego budynku i przyczyniają
ce się do poprawienia jego proporcji, wreszcie portyk (najle
piej w wielkim porządku), bardziej monumentalny od zwy
kłego ganku, przydający bryle reprezentacyjności i majestatu.

Warto odnotować, że sam Czartoryski w niewielkim tylko 
stopniu przystosował do propagowanych przez siebie archi
tektoniczno-urbanistycznych wymogów własną siedzibę. 
Uskarżał się wprawdzie na jej niefunkcjonalność, jednak 
gruntowna przebudowa neogotyckiego pałacu w Rokosowie 
uznana być musiała za zbyt duże wyzwanie zarówno dla inwe
stora, jak i architekta. Podczas prowadzonej około 1900 r. 
modernizacji (jej rezultaty można ocenić także dziś) poprze
stano zatem na zmianach kosmetycznych, polegających m.in. 
na rezygnacji z boniowania fasady, wykonaniu prac malar
skich, korekt w układzie ścian, wyposażeniu wnętrz w neore- 
nesansowo-barokowe kominki, zaś w parku na budowie tzw. 
domu ogrodnika. A więc przebudowa ta nie doprowadziła



1.2. Patac w Dłoni koto Rawicza - elewacja frontowa 
(charakterystyczny dach tamany z „wystawką”, portyk w wielkim 
porządku, wydatnie wysunięte „alkierzowe” ryzality boczne) (1) 
i drzwi wejściowe z kasetonami przedstawiającymi sceny 
rodzajowe (2)

bryły pałacu do kształtu, jaki książę tak entuzjastycznie pro
mował w swej publikacji.

Z uwagi na okoliczność, że praca Czartoryskiego nie za
wierała ilustracji, pomocne było sięgnięcie po opracowany 
nieco wcześniej przez historyka sztuki Feliksa K. Martynow- 
skiego katalog, dostarczający kryteriów rozróżnienia cech 
właściwych stylowi, który określał on mianem „narodowe
go”. Zasady i wzorce zamieszczone w powyższych publika
cjach okazały się na tyle nośne, że znalazły zarówno uznanie 
w gustach inwestorów, jak i zrozumienie wśród wielu archi
tektów - zwłaszcza w dwu pierwszych dekadach XX w. Lan
sowanie w architekturze polskiej owego „stylu krajowego” - 
będącego lokalną (wielkopolską) odmianą stylu narodowego 
- miało nawiązywać do pejzażu wolnej Rzeczypospolitej 
z XVIII w. Stanowiło zarazem swoistą reakcję czy też protest 
wobec antypolskiej polityki władz pruskich, której kulmina
cją była słynna ustawa wywłaszczeniowa z 1912 r. Do stylu 
tego nawiązywali w swych pracach architekci: Marian An
drzejewski (Czacz), Stefan Cybichowski (Bieganowo, Gnie
zno - pałac biskupi), Zygmunt Gorgolewski (Oporowo koło 
Ostroroga) i Kazimierz Ruciński (Górzno). Niewątpliwie jed
nak najbardziej znane są prace dwóch spośród absolwentów 
słynnej Politechniki Charlottenburskiej - Stanisława Borec
kiego i Rogera Sławskiego. Dziełem pierwszego był wzniesio
ny w 1910 r. dla Henryka Mańkowskiego okazały dwór 
w Winnogórze, zaś wcześniej, w 1893 r. przebudowa dla Ada
ma Żółtowskiego pałacu w Jarogniewicach. Z nazwiskiem 
drugiego architekta wiążą się - poza projektem rezydencji 
w Sielcu - realizacje m.in. dworów w Skoraszewicach (dla 
Bernarda Sypniewskiego, 1908 r.), w Oporowie koło Leszna 
(dla Witolda Morawskiego, 1910 r.) czy w Dakowach Mo
krych (dla Macieja Mielżyńskiego, 1912-1913), pałacyk 
w Poznaniu-Piotrowie (dla Antoniego Unruga, 1907), wresz-

3. Dwór w Drobninie koto Leszna wystylizowany na patac w wyniku 
przebudowy dla Stefana Ponikiewskiego po 1912 r.



cie przebudowa paiaców w Wolsztynie-Komorowie (dla Ste
fana Mycielskiego, 1911 r.), gdzie wykorzystane zostały mu- 
ry pałacu Radomickich z XVII w., w Karczewie (dla Józefa 
Kęszyckiego, 1908 r.) oraz w Dłoni (dla ks. Marii Otylii 
Druckiej-Lubeckiej, 1912 r.).

Najbardziej okazałą, choć nieukończoną pracą Boreckie
go jest ufundowany przez innego z Czartoryskich palac-za- 
mek w Sielcu Starym koło Jutrosina (woj. wielkopolskie). 
Koncepcja wzniesienia w Sielcu okazałej rezydencji narodzi
ła się za życia ks. Zdzisława Czartoryskiego (1859-1909), 

brata Zygmunta, kiedy podjęto pierwsze nieśmiałe prace bu
dowlane, jednak mury zamku w postaci, w jakiej przetrwały 
do dziś, wzniesiono dopiero z inicjatywy jego syna, Olgierda, 
z okazji ślubu z Mechtyldą von Habsburg z Żywca. Olgierd 
spędził młodość w Danii, co miało go uchronić przed zgub
nymi, zdaniem jego ojca, wpływami edukacji w duchu pru
skim. Ślub odbył się w 1913 r., a dwa lata później przystąpio
no do budowy zamku, mającego świadczyć - podobnie jak 
nowy, pseudoromański kościół - o randze dóbr jutrosińskich 
i ich właścicieli.
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4. Dwór w Skoraszewicach

5. Wolsztyn-Komorowo - pałac, obecnie luksusowy hotel

6.7. Sielec koto Jutrosina - nieukończona rezydencja 
niedoszłego monarchy, obecnie w posiadaniu Czartoryskich: 
elewacja frontowa (6) i ogrodowa (7)

(zdjęcia: Witold P Glinkowski)

Surowa bryła pałacu w Sielcu (obecnie tzw. Nowy Sielec) 
kojarzy się z ostatnim akordem odchodzącej epoki. Stanowi 
zarazem - na co zwraca uwagę znawca zagadnienia, prof. Ta
deusz Jaroszewski (Od klasycyzmu do nowoczesności, Warsza
wa 1996) - symbol niespełnionych nadziei pewnych kręgów 
polskiej arystokracji. Mariaże „dynastyczne” właścicieli znacz
niejszych dóbr ziemskich bywały u schyłku XIX w. powodem 
gruntownej przebudowy należących doń siedzib (tak było np. 
z zamkiem-pałacem książąt Hochbergów w Pszczynie), jednak 
fundator Sielca - ożeniony z austriacką arcyksiężniczką i aspi
rujący do tronu mającego się wkrótce odrodzić państwa - pod
jął wysiłek budowy całkiem nowego obiektu. Budynek 
w swym kształcie (choć nie w detalu architektonicznym) na
wiązuje do późnofeudalnych renesansowych zamków, jakich 
wiele nie tylko w dolinie Loary, ale także w Polsce. Jego bryła 
może odrobinę przypominać zamek z Baranowa Sandomier
skiego (jakkolwiek trudno doszukiwać się między nimi podo
bieństw stylowych), albo - w większym stopniu - późnorene- 
sansowe założenie z miejscowości Krąg koło Polanowa (woj. 
zachodniopomorskie), bowiem podobnie jak ten ostatni oflan- 
kowany został w narożnikach masywnymi cylindrycznymi 
basztami. Pewną analogię do kształtu budynku wykazuje też 
m.in. usytuowany na wyspie dwór obronny w Modliszewicach 
koło Końskich (pierwsza połowa XVII w.), aczkolwiek skala 
tego obiektu jest dużo mniejsza. Bryła kieleckiego zamku mo
że również - na co słusznie zwrócił uwagę w swej książce Mar
cin Libicki (Dwory i palace wiejskie w Wielkopolsce, Poznań 
1996) - nasuwać skojarzenia z Zamkiem Ujazdowskim w War
szawie lub pałacem biskupów w Kielcach.

Rezydencja w Sielcu wyrażać miała rodowe aspiracje Ol
gierda Czartoryskiego podkreślone jego „dynastycznym” mał
żeństwem z Habsburżanką. Jednak wybuch pierwszej wojny 
światowej, upadek Niemiec i habsburskich Austro-Węgier prze
kreśliły te ambitne plany. Dlatego też, chociaż pałac nie został 
nigdy ukończony, nie przeszkadza to wyczytać z tej budowli in
spiracji „stylem krajowym”, stanowiącym wyrazistą kontrpro
pozycję w stosunku do licznie powstających wówczas realiza
cji neogotyckich czy przyoblekanych w tzw. kostium francuski 
(Gołuchów, Guzów, Posadowo, Sławno, Słomów, Zakrzewo).

W konwencji „stylu krajowego” powstały poza tym takie 
obiekty, jak dwór w Bieganowie (zrealizowany dla Grabskich 
według projektu S. Cybichowskiego, około 1910 r.) i w Górz
nie (dla Kazimierza Lipskiego, projektowany zapewne przez 
K. Kucińskiego, 1912 r.), by wymienić kilka spośród wielu za
chowanych, a także nieistniejących już obiektów (do tych 
ostatnich należy np. pałac w Bonikowie, którego przebudowę 
dla Alfreda Chłapowskiego przeprowadził R. Sławski w la
tach 1910-1911).

Witold P. Glinkowski
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wokói polskiego dworu
Przetrwało ich niewiele, 

ale „wykluczone z historii” 
polskie ziemiaństwo potrafiło 

zachować 
poczucie tożsamości...

KRZYSZTOF MYŚLIŃSKI

iemiaństwo polskie, jego historia, obyczaje, domy, 
także przywary budzą stałe zainteresowanie. Lite

racki mit szlachcica rycerza - gospodarza żyjącego w białym 
dworku ciągle żywy jest w naszej kulturze i - choć w istocie 
nieprawdziwy - znakomicie przylega do powszechnej tęskno
ty za romantyczną wersją narodowych dziejów. Podsycany 
wciąż nowym odczytywaniem starej „historycznej” powieści 
spod znaku Sienkiewicza, nieodwołalnie opanował społeczne 
wyobrażenia o dziejach szlachty. Zawodowemu historykowi 
nie sposób zgodzić się z takim obrazem dziejów narodu, jego 
zadaniem nie jest przecież bezpośrednia polemika ze zbioro
wą wyobraźnią. Systematyczne studia oparte na źródłach 
- pisanych, mówionych, malowanych - powoli i z mozołem 
prowadzone przez różnych badaczy: historyków - zwłaszcza 
gospodarczych, heraldyków i genealogów, archiwistów i bi- 
bliotekoznawców, historyków obyczaju, sztuki i architektury, 
łiteraturoznawców - budują prawdziwy obraz losów szlachty 
od czasów rycerskich po katastrofę dziejowej karuzeli ostat
niego półwiecza.

Dwory niszczały i były niszczone. Jest sprawą znaną, że 
np. popowstaniowe represje uderzały głównie w ziemiań
stwo. Uczestników powstań, o ile nie zdążyli schronić się za

granicą - wywożono na wschód Rosji, skonfiskowane mająt
ki nadawano zaś rosyjskim elitom wojskowym i urzędniczym 
lub licytowano. Nowi właściciele rzadko decydowali się 
mieszkać i gospodarować osobiście, zazwyczaj zdawali się na 
dzierżawy miejscowych, zatem polskich zarządców. Nie li
kwidowało to do końca charakterystycznego dla szlacheckiej 
Rzeczypospolitej patrymonialnego miejsca dworu. Ziemianin 
i wieś powiązane były siecią wzajemnych zależności ekono
micznych i obyczajowych. Te ostatnie - świetnie znane przede 
wszystkim z literatury i pamiętników - współistniały z kon
fliktami gospodarczymi, symbolizowanymi niejako przez spo
ry o serwituty. Wszystkie te „sympatie” i „antypatie” składa
ły się jednak na konserwatywny i mało wydolny, ale zrówno
ważony i trwały organizm polskiej wsi. Jej postępująca mo
dernizacja: od uwłaszczenia chłopów po powstaniu stycznio
wym, przez rozwój ziemskich instytucji kredytowych, aż po 
parcelacje ziemskich majątków w okresie międzywojennym - 
odbywała się w ramach zarysowanej wcześniej społeczno-go
spodarczej struktury. Ani masowe bankructwa majątków ma
łopolskich w końcu XIX w., ani dotkliwe zniszczenia lat 
pierwszej i drugiej wojny światowej nie dotknęły fundamen
tów bytu ziemiaństwa. Dwór w Polsce przestał istnieć nagle, 
głównie za sprawą celowych działań wymierzonych przeciw
ko ziemiaństwu jako „pasożytniczej” grupie społecznej. Nie 
tylko unicestwiono fizycznie budynki, ale zniszczono narosłą 
od wieków skomplikowaną strukturę społeczno-gospodarczą 
charakterystyczną dla ustroju Rzeczypospolitej, która prze
trwała czas zaborów i okupacji hitlerowskiej. Jeszcze radykal
niej dwór likwidowany był na dawnych Kresach, zagarnię
tych w 1939 r. przez Związek Radziecki.

Szczęśliwie polskie ziemiaństwo wykluczone nagle z me
chanizmu historii przechowało to, co dla nas wszystkich naj
cenniejsze: poczucie tożsamości, zręby dawnego obyczaju 
i kodeksu postępowania oraz nieustającą wolę trwania w cał
kowicie zmienionym otoczeniu. Jedną z najwcześniejszych 
sposobności do systematycznych spotkań badaczy tradycji 
ziemiańskiej - wśród których nie brak także ludzi wychowa
nych w tradycji polskiego dworu - dało kieleckie semina
rium naukowe „Dwór polski. Zjawisko historyczne i kultu
rowe”. Zorganizowane po raz pierwszy w 1986 r. przez od
dział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, gromadzi coraz 
szersze grono badaczy zajmujących się dziejami polskiego 
dworu szlacheckiego jako swoistego i niepowtarzalnego zja
wiska artystycznego, historycznego i społecznego. Zrazu 
skupiono się na dworze jako dziele sztuki. Jednak każde ko
lejne spotkanie poszerzało nieuchronnie początkowy obszar

1. Dwór w Starej Siupi zamieszkany przez prywatnego właściciela

2. Dwór we Wronowie

3. Elewacja ogrodowa dworu w Mirogonowicach
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zainteresowań, a grono stałych uczestników zyskiwało nowe 
twarze. Na początku października 1999 r. w zawsze tak sa
mo gościnnych wnętrzach dworku Tomasza Zielińskiego 
w Kielcach odbyło się piąte spotkanie z tego cyklu. Nigdy 
jeszcze program seminarium nie był tak obfity i różnorodny, 
a lista gości równie imponująca. Z początkowych zdyscypli
nowanych spotkań naukowych seminarium rozrosło się 
w wielowątkową imprezę, dającą wyobrażenie o rozległości 
i bogactwie badań prowadzonych nad problematyką frapują
cego zjawiska polskiego dworu ziemiańskiego. Pośród ponad 
pięćdziesięciu wystąpień, wypełniających ściśle dwa dni ob

rad, pojawiły się głosy historyków sztuki i architektury, etno
grafów, archeologów i socjologów, konserwatorów i muzeal
ników, nawet badaczy literatury polskiej. Wyjątkowo obfita 
była tym razem część historyczna, a to za sprawą Instytutu 
Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, współor
ganizatora seminarium. Nie sposób scharakteryzować choć
by najciekawsze wystąpienia. Szczególnie cieszą głosy posze
rzające naszą wiedzę o dworach kresowych i litewskich, z ko
nieczności coraz częściej podpierane pamięcią ludzi niegdyś 
we dworze lub obok dworu żyjących. Tu naprawdę nie spo
sób przecenić żadnego wiarygodnego głosu poszerzającego



4. Fragment salonu z kominkiem w dworze w Mirogonowicach

5. Użytkowany przez szkolę dwór w Chocimowie

(zdjęcia: Piotr M. Przypkowski)

naszą wiedzę o specyficznej zaginionej dzisiaj kulturze litew
skiego dworu, „z którego my wszyscy”.

Kieleckie spotkania - chociaż od początku pomyślane ja
ko interdyscyplinarne - miały się w zasadzie skupiać na dwo
rze jako dosłownie rozumianej materii artystycznej w jej naj
różniejszych kontekstach. W rzeczywistości każde kolejne se
minarium przynosiło w tym względzie organizatorom poraż
kę, która okazywała się w istocie „słodka i chwalebna”. Kosz
tem dyscypliny intelektualnej - który to błąd zawsze udawa
ło się naprawić wydając książkę z poseminaryjnymi materia
łami - spotkanie zyskiwało na atrakcyjności, a jego uczestni
cy i słuchacze mogli liczyć na element pożądanej zawsze róż
norodności, a nawet niespodzianki. Przykładem tych ostat
nich są nieustannie tajemnicze tytuły wystąpień prof. Tade
usza Jaroszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego - naj
wierniejszego uczestnika, a przede wszystkim protektora se
minariów ze strony Zarządu Głównego SHS. Tym razem re
feratem pt. Czyżby ostatni zamek neogotycki w Polsce? poka
zał, w jak niezwykłych formach tradycja starej rodowej siedzi
by szlacheckiej odżywa w pomysłach architektów dzisiej
szych. Takie głosy - żeby odwołać się tylko do tegorocznych 
- jak p. Elżbiety Radziszewskiej z Muzeum Wsi Kieleckiej 
o apteczkach dworskich czy błyskotliwe i kontrowersyjne wy
stąpienie Kazimierza Parfianowicza z Puław o ukrytej, wolno- 
mularskiej symbolice tamtejszego założenia pałacowego Czar
toryskich, przynoszą nie tylko wytchnienie uczestnikom wie
logodzinnych obrad, są nadto i pewnie przede wszystkim 
zwiastunem kolejnych ważnych, a dotychczas w czasie semi
nariów niepodejmowanych zakresów badań nad siedzibą zie
miańską.

Systematycznie, jednak jakby wbrew idei seminariów, po
jawiają się wystąpienia traktujące o pałacach - dużych, „moż
nych” założeniach rezydencjonalnych. Dwór oznacza także 
swoisty sposób i poziom życia ponad, ale i pośród wsi, zwią
zanej z dworem więzami ekonomicznymi, obyczajowymi, 

emocjonalnymi, niekiedy też pewnym sentymentem. Zasad
niczo odmienne bywały te relacje pomiędzy wsią i pałacem. 
Swojskość czy rodzimość zastępowały tam nierzadko szcze
gólną społecznie i przestrzennie wyrażaną skłonność do izo
lacji. Nie wnikając w szczegóły: wielokrotnie wyrażano wąt
pliwość czy nie należy - respektując „akademickie” podziały 
- ograniczyć się tylko do głosów poświęconych rygorystycz
nie rozumianemu dworowi? Czy jednak idąc tą drogą nie za
tracimy także wszystkich, bywało subtelnych, związków 
i opozycji pomiędzy dworem i pałacem, zamieszkiwanymi 
przecież przez przedstawicieli tego samego „narodu szlachec
kiego”. Chociaż może trudno w to uwierzyć, ale nie ma jasne
go kryterium pozwalającego takiego rozdziału dokonać: to, 
co w Wielkopolsce jest jeszcze dworem, w Małopolsce na
zwano by już raczej pałacem i dalej - trochę tylko wystawniej- 
szy dwór świętokrzyski, murowany rzecz jasna, na Mazowszu 
uchodziłby za pałacyk, żeby nie sięgać do skali i specyfiki zie
miańskich domów na Śląsku czy Pomorzu. Cóż pozostaje, jak 
tylko przekuć słabość w cnotę i pozostawszy przy tak nie
określonym obszarze zainteresowań seminaryjnych od czasu 
do czasu pokornie pochylić głowę przed głosem adwersarzy.

Same obrady i dopełniająca je dyskusja - w ubiegłym roku 
wobec niezwyczajnego bogactwa zgłoszonych wystąpień było 
na nią niewiele czasu - nie wyczerpują tradycyjnego programu 
seminariów. Trzeci dzień tradycyjnie przeznaczony jest bowiem 
na wspólny wyjazd, służący poznaniu kolejnej grupy święto
krzyskich siedzib ziemiańskich. Niewesołe to bywają wyprawy. 
Bo najpierw niełatwo znaleźć interesujący dwór w stanie nada
jącym się jeszcze do pokazania. Jeszcze trudniej odszukać dwór 
pośród dawnego otoczenia - z parkiem, czworakami, folwar
kiem. To już na Kielecczyźnie naprawdę wielka rzadkość. Tra
sa tegorocznego objazdu wiodła bodaj najciekawszą krajobra
zowo i historycznie częścią ziemi świętokrzyskiej - od podnó
ża opactwa na wschód do Ostrowca Świętokrzyskiego. Każdy 
kolejny z odwiedzanych dworów, o odmiennej architekturze 
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i dalece nierównej wartości artystycznej, w dzisiejszym stanie 
symbolizuje niewesołe losy ziemiańskich zabytków w mijają
cym półwieczu. Dwór w Starej Słupi jako jedyny zamieszkany 
jest dzisiaj i utrzymywany przez prywatnego właściciela. Wła
ściwie nie był on domem ziemiańskim, bowiem został wysta
wiony w trzeciej ćwierci XVIII w. dla opata świętokrzyskiego 
Jana Nepomucena Niegolewskiego. Chociaż przebudowany, 
widoczny jest dzisiaj pośród znacznych pozostałości dawnego 
parku, otoczony resztkami zabudowy gospodarczej, w tej cha
rakterystycznej izolacji od pozostałych zabudowań wsi - tak ty
powej dla dawnego domu pańskiego.

Po spalonym w czasie drugiej wojny pięknym dworze 
z XVIII w. w pobliskim Jeleniowie została dzisiaj ruina fron
towej ściany i małej przydworskiej kapliczki, zdewastowany 
i niemożliwie zaśmiecony park, no i przepiękny widok na 
Święty Krzyż i klasztor. Zarysy dawnego dworu i otoczenia 
można już dzisiaj tylko sobie wyobrazić, przy czym uczestni
cy seminarium wspomogli się - odczytanym opodal ruiny ka
pliczki - fragmentem drukowanych wspomnień Kazimierza 
Konarskiego - późniejszego dyrektora Archiwum Głównego 
Akt Dawnych. Wychowany w dworze jeleniowskim na prze
łomie wieków, zachował w pamięci sugestywny obraz domu 
z lat dziecinnych. Zaledwie kilka kilometrów na wschód stoi 
niemal w odosobnieniu piękny dwór rodziny Reklewskich we 
Wronowie, otoczony niewielkim stylowym (po cóż dodawać, 
że zaniedbanym) parkiem. Wzniesiony około 1925 r. w popu
larnym wówczas stylu dworkowym, bezpośrednio nawiązują
cym do tradycji i wyobrażenia o dworze szlacheckim w daw
nej niepodległej i szlacheckiej Polsce, jest mało znanym, a na
prawdę pięknym i ważnym przykładem międzywojennej ar
chitektury polskiej. Gdy spojrzeć ku wschodowi, na osi par
ku Wronowskiego - przechodzącego niepostrzeżenie w sta
rannie urządzoną dolinę pobliskiego potoku - widać na nie
wielkim wzniesieniu bielejącą ścianę małego budynku. Pro
wadzi ku niemu od dworu polna droga obsadzona nieregular
nie wierzbami i topolami, którą dawniej w kwadrans doje
chać można było do schowanego za białym lamusem dworu 
w Mirogonowicach. Tak właśnie, 60 lat temu podróżował po

między sąsiadującymi dworami Juliusz Karski, urodzony i wy
chowany we Włostowie, prezes Polskiego Towarzystwa Zie
miańskiego, a od lat wierny uczestnik kieleckich seminariów. 
Dzisiaj ta podróż nie byłaby już możliwa. Nie tylko dlatego, 
że droga jest częściowo nieprzejezdna. Sam mirogonowicki 
dwór jest już tylko imponującą ruiną. Jego przeszłość, i ta 
przedwczorajsza, chwalebna, zapisana choćby na wielu zbla- 
kłych starych fotografiach, i ta wczorajsza - kiedy dwór ska
zano na zagładę, i wreszcie ta dzisiejsza, gdy zapadający się 
i pozbawiony większości ozdób uparcie nie chce zniszczeć
- jest tematem na osobny artykuł. Tu można i trzeba wołać
- ratujmy to, co z Mirogonowic zostało!

Pozornie lepiej ma się sytuacja z następnym z odwiedzo
nych dworów w podwaśniowskich Boksycach. Ten zdewasto
wany do niedawna budynek poddano w ostatnich latach ge
neralnemu remontowi, tylko nieznacznie zniekształcając jego 
pierwotny charakter. Od dłuższego czasu - zabezpieczony, 
lecz niewykończony - stoi nieużytkowany. Tym to smutniej
sze, że ten niewielki, położony w interesującym parku dwór 
wiąże się zapewne z osobą Kazimierza Skórewicza, jednego 
z najciekawszych architektów międzywojennych i jest bez 
wątpienia ciekawą propozycją w obrębie wspomnianego sty
lu dworkowego. Pewną niespodzianką był dla uczestników 
wyjazdu dwór w podkunowskim Chocimowie, zajmowany 
dzisiaj przez miejscową szkołę. Nieźle zachowany, mimo bra
ku balustrady osłaniającej taras ogrodowy, jest obiektem ma
ło znanym, choć, jak się wydaje, charakterystycznym dla pol
skiej architektury dworkowej drugiej potowy XIX w. Stąd 
wart będzie w przyszłości bliższego zainteresowania, tym bar
dziej że inny podobny mu dworek w Ślęcinie pod Nagłowica
mi ulega właśnie gwałtownej ruinie.

Na zakończenie tych refleksji można stwierdzić, że choć 
zainteresowanie dworami i polskim ziemiaństwem nie słabnie
- to nie zamienia się ono w konkretny ratunek dla tych obiek
tów. Teoria teorią, ale dla przyszłych pokoleń ważniejsze bę
dą fakty w postaci odremontowanych i dobrze użytkowanych 
polskich dworów.

Krzysztof Myśliński

Spotkanie z książką

W styczniu br., nakładem Wydawnictwa „Arx 
Regia" ukazat się III tom dzieła profesora Jerzego 
Łozińskiego Pomniki Sztuki w Polsce, poświęcony 
zabytkom Mazowsza i Podlasia (poprzednie tomy 
- Małopolska oraz Pomorze wydano w 1985 
i w 1992 r.). Autor książki - zmarły przed trzema la
ty wybitny historyk sztuki i niezrównany znawca za
bytków naszego kraju - przez blisko czterdzieści 
lat kierował Zakładem Inwentaryzacji Zabytków 
w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, przy
gotowując i redagując blisko 200 tomów pomniko
wego Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, monu
mentalnego dzieła, któremu poświęcił całe swe 
zawodowe życie i podporządkował własne ambi
cje naukowe. Ostatni tom Pomników... Jerzy Ło
ziński pozostawił w rękopisie, który do edycji przy-

POMNIKI SZTUKI W POLSCE

gotowało i uzupełniło grono współpracowników 
i przyjaciół z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Na
uk i Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszaw
skiego.

Pomniki Sztuki w Polsce pomyślane zostały jako 
ujęty topograficznie (w ramach głównych dzielnic 
historycznych) przegląd najwybitniejszych zabyt
ków sztuki na obszarze Polski, dokonany na pod
stawie możliwie jednorodnych kryteriów wyboru 
i zaopatrzony w informacje zgodne z obecnym sta
nem wiedzy. Tak jak poprzednie tomy, książka Ma
zowsze i Podlasie dzieli się na dwie zasadnicze czę
ści: album ilustracji prezentujący wybrane, najcen
niejsze artystycznie obiekty oraz katalog naukowy. 
W katalogu znalazły się też rzuty poziome najważ
niejszych budowli.

Wybór zabytków przedstawionych w książce, bę
dący wynikiem głębokiego znawstwa i smaku Auto
ra, pozostawia czytelnika pod silnym wrażeniem wy
sokiej jakości sztuki polskiej, jej specyficznego cha
rakteru i swoistego uroku. Mazowsze i Podlasie - 
dzielnice uchodzące za ubogie w zabytki wysokiej 
klasy artystycznej - jawią się krainami malowni
czych wiejskich kościołów i dworów, wspaniałych 
barokowych założeń kościelnych i pałacowych, kla- 
sycystycznych pałaców. ..

Połączenie popularnej i poręcznej formy atlasu 
fotograficznego z profesjonalnym katalogiem na
ukowym gwarantują publikacji wielką przydatność 
dla historyków sztuki i architektury, architektów, 
konserwatorów, a także dla wszystkich zaintereso
wanych kulturowym dziedzictwem Polski, (j)
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Murafa
uża wieś Murafa (dawniej mia
steczko), zwane kiedyś Mora- 
chwą lub Murachwą (a za cza
sów sowieckich Zdanowem), 

położona jest po obu stronach rzeki Mo- 
rachwy (dopływu Dniestru), rozgranicza
jącej kiedyś dawne województwa podol
skie i bracławskie. Choć usytuowana z da
la od uczęszczanych szlaków komunika
cyjnych, znana jest dobrze wszystkim za
mieszkałym na Podolu Polakom. W czasie 
moich wędrówek po dawnych Kresach 
pytano mnie wielokrotnie: „Czy był Pan 
już w Murafie?”. Tamtejszy kościół - jako 
jeden z nielicznych na Podolu - czynny 
był prawie przez cały czas, a wieś zwano 
nieoficjalnie „kuźnią polskiego Kościoła”. 
W czasach powojennych miejscowość ta 
i jej okolice daty Kościołowi 14 ofiarnych 
kapłanów, pracujących obecnie w różnych 
rejonach Ukrainy.

W drugiej połowie XV w. dobra mu- 
rafskie należały do Jazłowieckich, później 
do Bełżeckich i Tyszkiewiczów (m.in. do 
znanego z licznych fundacji kościelnych 
Janusza Tyszkiewicza, wojewody kijow
skiego, zm. 1649), na koniec do Potoc
kich. W pierwszej połowie XVIII w. wła
ścicielem był Michał Potocki, starosta 
trembowelski, który około 1758 r. prze
kazał te dobra bratankowi, Joachimowi 
Karolowi Potockiemu (zm. 1791), pod
czaszemu litewskiemu, generałowi po
rucznikowi wojsk koronnych, a następnie 
regimentarzowi generalnemu konfedera
cji barskiej. Wdowa po nim, Anna z Gro
cholskich, wyszła za mąż za Józefa Dzie- 
końskiego (zm. 1812). Później Murafa by
ła własnością Mostowskich, a na koniec 
Dobków herbu Gryf. Skonfiskowana po 
1831 r., stanowiła odtąd własność pań
stwa rosyjskiego.

Najtrwalej w dziejach Murafy zapisał 
się Joachim Karol Potocki. Po upadku 
konfederacji barskiej i pobycie na emigra
cji zaprzestał działalności publicznej, 
a w 1780 r. osiadł w Murafie. Poza nią 
miał on również inne dobra na Podolu, 
Grodzieńszczyźnie i w Polsce centralnej. 
W swych włościach dbał o poziom życia 
poddanych. W miasteczku odbywały się 
dwa doroczne jarmarki, działała fabryka 
saletry i cechy rzemieślnicze. Główną uli
cę wybrukowano i obsadzono drzewami.

Klasycystyczny pałac Potockiego, 
wzniesiony w latach osiemdziesiątych 
XVIII w. tuż obok kościoła dominikanów, 
nawiązywał swym charakterem do willi 
włoskich. Był budowlą prawdopodobnie 
siedmioosiową, wzniesioną na planie pro
stokąta, w trójosiowej części środkowej 
dwukondygnacyjną, po bokach partero
wą. Fronton budynku zdobił wgłębny, 
czterokolumnowy portyk toskański i trój
kątny gzymsowany szczyt z okulusem. Po 
prawej stronie pałacu stała siedmioosiowa, 
parterowa oficyna, także z czterokolum- 
nowym portykiem i trójkątnym szczytem. 
Pierwotny wygląd tych budowli znamy 
tylko z rysunku Napoleona Ordy. Pałac 
i oficyna usytuowane były na niewysokim 
wzgórzu. Przed nimi rozciągał się gazon 
z klombem krzewów dekoracyjnych. Za
łożenie otaczał niski mur z bramą wjazdo
wą, łączący się bezpośrednio ze znacznie 
wyższym, obronnym murem kościelnym.

Zachowany do dziś dawny kościół 
i klasztor dominikanów ufundowała 
w 1624 r. Jadwiga z Jazłowieckich Bełżec- 
ka. Po zniszczeniach w czasie wojen kozac
kich odrestaurowali go Potoccy. Obecny 
wygląd zespołu pochodzi z drugiej połowy 
XVIII w. Zachowały się fragmenty wyso
kiego niegdyś muru obronnego z basztami, 
z których jedna jest pięcioboczna, a druga 
sześcioboczna. Wyniosłe wieże świątyni 
widoczne są z bardzo daleka. Trójnawowe 
wnętrze murafskiej bazyliki wsparte jest na 
ośmiu filarach. Przetrwało niemal w cało
ści oryginalne wyposażenie. Pilastry ko-

rynckie mają złocone kapitele, sklepienia 
pokrywa polichromia (z XIX w.?). Okna 
zdobione są witrażami przedstawiającymi 
symbole Męki Pańskiej, wykonanymi 
w 1895 r. w Warszawie, w zakładzie S. Łu
kasza. W ołtarzu głównym wisi obraz Mat
ki Bożej Murafskiej (z XVIII w.?), na zasu
wie znajduje się kopia „Madonny” Muril
la. Nadłucza naw zdobią herby Pilawa Po
tockich i Syrokomla Grocholskich. Na fa
sadzie świątyni widnieje napis: „Tylko jedy
nemu Bogu cześć i chwata”, a na łuku tę
czy: „Ciebie Boże chwalimy, Ciebie przeto 
prosimy, zbaw lud twój Panie”. Wyposaże
nia wnętrza dopełniają: organy z rzeźbami 
muzykujących aniołów, ambona z rzeźbami 
Ojców Kościoła, loggia w prezbiterium, 
kryształowe żyrandole oraz dwa stare ob
razy przedstawiające św. Franciszka.

1. Klasztor podominikański

2.3. Kościół (2) i jego wnętrze 
z ołtarzem głównym (3)

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)
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Na pierwszym od wejścia prawym fi
larze tablica z herbem Pilawa upamiętnia 
Joachima Potockiego, zaś tablica po lewej 
stronie przypomina jubileusz „zakończe
nia stulecia” w 1900 r. Wewnątrz kościo
ła znajduje się też epitafium poświęcone 
Oktawianowi Wirskiemu (zm. 1872 r.).

Przed kilku laty zmarł wieloletni pro
boszcz murafski, legendarny ks. Antoni 
Chomicki, jeden z „patriarchów” Kościo
ła na Wschodzie, więzień łagru w Worku- 
cie. Parafianie snują o nim niekończące 
się opowieści. Ks. Antoni uratował wiele 
okolicznych kościołów, prowadził pod
jazdowe wojny z władzami sowieckimi, 
pomagał represjonowanym kapłanom, 
wysyłał im paczki do więzienia, często 
udawało mu się ich stamtąd wyciągnąć.

Dojazd do Murafy jest bardzo trudny. 
Podobno raz na dwa dni przyjeżdża tam 
autobus z Winnicy. Mnie dowiózł swym 
samochodem p. Longin Sokolański, 
mieszkaniec pobliskiej wsi Czerniowce, 
znany tamtejszy Polak o rodowodzie szla
checkim. On również prowadzi boje o za
chowanie nielicznych polskich zabytków, 
jakie pozostały w okolicy Winnicy. Ma 
niezłe kontakty z władzami, które zleciły 
mu opiekę nad dziedzictwem przeszłości 
w tym rejonie. Pan Longin jest „żywą en
cyklopedią” tych terenów. Pokazał mi 
w Czerniowcach dość dobrze zachowany 
„most turecki” (z czasów tureckiej okupa
cji Podola w XVII w.). Z ocalałych na
grobków starego cmentarza w Czerniow
cach stworzył lapidarium. W Murafie 
opiekuje się rozłożystą, choć już spróch
niałą lipą, rosnącą nad tzw. bratską mogi
łą (kryjącą prochy obrońców Murafy 
przed Tatarami) oraz nieźle zachowanym 
cmentarzem z nagrobkami z drugiej poło
wy XIX w. (m.in. Wolańscy, Koziccy, Bia- 
łoskurscy, Wyrzykowscy).

Pomimo protestów p. Longina w koń
cu 1992 r. rozebrano ostatecznie zrujno
wany pałac Potockich; do niedawna stał 
jeszcze budynek bramny. L. Sokolański 
twierdzi, że ruiny kazał rozebrać obecny 
proboszcz (w co trudno uwierzyć!), bo 
podobno gromadzili się w nich miejscowi 
pijacy i szulerzy. Parafianie mówili mi, że 
dwór ma być zrekonstruowany. Ciekawe 
przez kogo i za czyje pieniądze?

Nieco później zniknął z powierzchni 
ziemi inny murafski zabytek - zdewasto
wany zajazd z XVIII w., stojący po prawej 
stronie drogi do kościoła. Przy odrobinie 
dobrej woli ostatni już chyba na Podolu 
zajazd dałoby się uratować. Natomiast 
sam kościół, a także zdewastowany klasz
tor (do niedawna mieszkali w nim lokato
rzy) pięknie odrestaurowano. W czasie 
mego pobytu w 1994 r. z obu budowli 
zdejmowano właśnie rusztowania.

Zbigniew Hauser

Dzieje jednego kościoła
tara Sól - to miejscowość leżąca 
w połowie drogi między Chyro- 
wem i Starym Samborem, w rejo
nie starosamborskim na Ukrainie. 

Nazwę swą zawdzięcza występującym tu po
kładom soli kamiennej i obfitym źródłom 
solanki, eksploatowanym prawdopodobnie, 
jak w innych żupach ruskich, już w czasach 
starożytnych. Funkcjonująca w średniowie
czu salina należała do dóbr panujących mo
narchów i podlegała zarządowi w Samborze. 
Kazimierz Wielki nadał wsi Sól prawo mag
deburskie, czyniąc ją wolnym miastem kró
lewskim. Od tego czasu przez wiele stuleci 
miasto pełniło ważną funkcję gospodarczą 
i polityczną. W Pierwszej Rzeczypospolitej 
Stara Sól była siedzibą parafii rzymskokato
lickiej w dekanacie Samborskim diecezji 
przemyskiej. Parafia istniała tu już przed 
1494 r., ale pierwotny dokument erekcyjny 
zaginął. W aktach konsystorialnych nie ma 
o niej wzmianki przed 1502 r. W 1515 r. 
stanowisko proboszcza po zmarłym Jakubie 
Wolskim objął Stanisław Bzowski, a dwa la
ta później dokumenty odnotowują prezbite
ra Mateusza.

Historia budowy kościoła sięga drugiej 
połowy XIV w. Zupa solna, jak i cała wieś, 
była królewszczyzną. Kazimierz Wielki wy
dzierżawił żupę za 100 zł rocznego czynszu 
znajdującemu się we wsi monastyrowi. 
Część dochodów z dzierżawy przeznaczył na 
budowę kaplicy w 1365 r. Budowę nowego 
kościoła rozpoczęto w 1469 r. W 1557 r. 
dotację parafii wznowił król Zygmunt Au
gust, a gdy i ten przywilej zaginął, nowy wy
dal Stefan Batory 30 września 1578 r. W do
kumencie tym król nadawał także uposaże
nie rektorowi przykościelnej szkoły w kwo
cie 1 florena i 10 groszy tygodniowo.

W 1613 r. kolator kościoła Jerzy Mni
szech odnowił kaplicę. Podczas tego remon
tu po demontażu ołtarza odsłonięto na mu
rze napis w języku łacińskim, który w tłu
maczeniu brzmi: „Anno, rodzicielko dziewi
co, ozdobo i królowo rodziców, mieszkańcy 
ziemi uzyskali przez ciebie środki zbawienia. 
Wejrzej na to, że potomek Bolesława świąty
nię tę wznosi i w pokorze prosi, abyś ją mia
ła w opiece. Roku Pańskiego 1365.” In
skrypcja ta (jeżeli była autentyczna) po
twierdza, że kaplicę ufundował Kazimierz 
Wielki. Weryfikacja tego faktu wymaga głę
bokich studiów historycznych. Być może 
wspomniana kaplica jest jednym z najstar
szych zabytków łacińskiego budownictwa 
sakralnego we wschodniej Galicji. Kolej
nym dobrodziejem kościoła został starosta 
Samborski, kasztelan lwowski i podskarbi 
koronny Mikołaj z Żurowa Daniliowicz.

W 1614 r. powiększył dotację na kościół, 
a darowiznę potwierdził w 1615 r. król Zyg
munt III Waza. Obraz przedstawiający rodzi
nę Daniłlowiczów jeszcze do drugiej wojny 
światowej wisiał w kościele nad wejściem 
z prezbiterium do zakrystii. W 1660 r. 
wzniesiono nowy, murowany kościół, dobu- 
dowując go do istniejącej, starszej kaplicy. 
W 1743 r. konsekrowano go pod wezwa
niem św. Michała Archanioła. Do parafii

1. Widok na kościół od strony południowej

2. Plan przyziemia

Stara Sól należały wówczas wsie: Berezów, 
Bilicz, Laszki Murowane, Stara Ropa, Szu- 
mina, Tarnawka i Wołoszynowa.

Podczas działań wojennych w latach 
1914-1918 świątynia została uszkodzona i na 
pamiątkę w murze północnej ściany najstar
szej części kościoła zachowano artyleryjski 
pocisk dość znacznego kalibru. Od 1905 r.
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proboszczem w Starej Soli był ks. kanonik 
Wojciech Owoc, który kierowa! parafią 33 
lata. On też, przy współudziale H. Krzemie
nieckiego, mieszkańca miasteczka, przepro
wadzi! remont kościoła po zniszczeniach 
wojennych. Zakończono go w 1930 r.; data 
remontu zachowana jest na głównych, dębo
wych drzwiach kościoła. Za zasługi przy od
budowie świątyni wspomniany już H. Krze
mieniecki został udekorowany złotym me
dalem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”. 
Ostatnim przed drugą wojną światową pro
boszczem starosolskiej parafii i katechetą 
miejscowej szkoły był ks. Michał Ostafiński. 
W 1938 r. założył on Krucjatę Eucharystycz
ną i Akcję Katolicką, liczącą 165 członków.

Kościół ma bryłę dość złożoną. Zgodnie 
z tradycją świątynia jest orientowana. Po
dłużna nawa przechodzi w węższe prezbite
rium, zakończone od wschodu półkolistą 
absydą. Z lewej strony do nawy przylega 
wspomniana już kaplica, a do niej od półno
cy zakrystia. Na południe od prezbiterium 
znajduje się kaplica w formie rotundy. Do 
kaplicy i nawy dobudowana jest boczna 
kruchta. Do kościoła wiodą trzy wejścia: 
przez zakrystię, kruchtę boczną i położony 
od północy na osi nawy przedsionek. Cała 
budowla wzniesiona jest z cegły. Niegdyś 
mury pokryte były tynkiem, dzisiaj zachował 
się on we fragmentach. Oryginalne, pier
wotne sklepienie istnieje nad kaplicami 
bocznymi, zakrystią, przedsionkami i absydą 
prezbiterium. Nad nawą i prezbiterium pod
czas remontu w 1930 r. zastosowano skle
pienie kolebkowe żelbetonowe. Obok ko
ścioła, od południowego wschodu stoi 
dzwonnica, pełniąca dawniej funkcję bramy 
na plac kościelny (obecnie zamurowana). Jej 
przyziemie wybudowane jest z kamienia 
i cegły, na planie kwadratu, zaś górną, drew
nianą kondygnację konstrukcji słupowej 
oszalowano deskami i gontem, a dachy po
kryto blachą. W górnej części dzwonnicy za
chowało się drewniane zawieszenie dzwonu 
z metalowymi czopami.

Najstarsza kaplica wybudowana została 
na planie kwadratu. Jest ona najmniej znisz
czoną częścią świątyni. Z zewnątrz ściany jej 
w pionie podzielone są pilastrami. Poziomo 
dzieli ją śródkondygnacyjny gzyms. Światło 
dostaje się do wnętrza w dolnej partii przez 
dwa okna (niegdyś cztery, dwa dzisiaj zamu
rowane), a w partii górnej przez sześć okulu- 
sów. Kunsztowne sklepienie żebrowe wspar
te jest na przyściennych, dekoracyjnych 
wspornikach. Z roku na rok jego stan pogar
sza się. Jeszcze obecnie na sklepieniu wi
doczne są ślady bogatych zdobień architek
tonicznych. Więźba dachowa - dzisiaj bar
dzo zniszczona - spoczywała na ścianach 
górnej kondygnacji. Kaplica przykryta była 
dwuspadowym, stromym dachem pokrytym 
blachą. Na ścianie północnej zachował się 
ołtarz św. Anny, za którym podczas remontu 
w 1613 r. odkryto wspomnianą inskrypcję.
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W 1992 r. obrazu patronki ołtarza już nie 
było, umieszczony był tu słynący z cudów 
obraz Matki Boskiej. Wizerunek ten znajdu
je się teraz w tymczasowej kaplicy, gdzie od
prawiane są nabożeństwa dla nielicznej dzi
siaj w Starej Soli grupy wiernych obrządku 
łacińskiego.

W nawie zachował się jeden z ołtarzy 
bocznych, a nad wejściem chór wsparty na 
dwóch drewnianych słupach. W południo
wej ścianie nawy dwa wysokie okna - obec
nie prowizorycznie założone deskami - do
starczały światła. Na przedłużeniu nawy 
znajduje się dość obszerne prezbiterium. 
W centralnym miejscu pozostała murowana 
część stołu ołtarzowego. Oświetlenie zapew
niały trzy okna, podobne jak w nawie, z któ
rych dwa umieszczono w absydzie. Z prezbi
terium można przejść do bocznej kaplicy 
w kształcie rotundy. Drugie wejście do niej 
prowadzi z bocznej kruchty. W kaplicy znaj
duje się ołtarz - podobnie jak poprzednie 
o barokowym wystroju i bardzo zniszczony. 
Z lewej strony prezbiterium, przez kute me
talowe drzwi z renesansowym kamiennym 
obramieniem można wejść do zakrystii. Po
dzielona jest ona na dwa pomieszczenia; 
przylegające do nawy wyposażone jest 
w piec z kominem, gdzie przygotowywano 
kadzielnicę.

Z zewnątrz mury świątyni są dość znacz
nie uszkodzone, gdzieniegdzie osłaniają je 
płaty tynku, odsłonięte ściany erodują, cegła 
kruszy się i rozsypuje. W wielu miejscach 
można jednak podziwiać bogate elementy 
dekoracyjne. Główne wejście prowadziło 
przez centralnie położony przedsionek. 
Prawdopodobnie został on dobudowany lub 
gruntownie przebudowany podczas remon
tu w 1930 r. Z tego czasu pochodzą dębowe, 
płaskorzeźbione w motywy roślinne drzwi. 
Nad wejściem znajduje się mozaika przed
stawiająca Marię z Dzieciątkiem i gołębicą 
symbolizującą Ducha Świętego. Sklepienie 
przedsionka pokryte było blachą. Na kopule 
znajdowała się wieżyczka z pseudolatarnią 
zwieńczoną kutym krzyżem. Z dwóch posta
ci klęczących aniołów po obu stronach

szczytu przedsionka do dzisiaj w pełnej for
mie zachowała się jedna; druga, pozbawiona 
głowy, jest mocno uszkodzona.

Najlepiej prezentującą się częścią fronto
nu jest górna część ściany szczytowej. Cen
tralne miejsce zajmuje płaskorzeźba patrona 
świątyni Michała Archanioła. Powyżej znaj
duje się kartusz z herbem miasta Stara Sól, 
a szczyt wieńczy metalowy krzyż, u podsta
wy którego od lat bociania rodzina ma swe 
gniazdo. Nawa przykryta była kalenicowym, 
stromym dachem z blachy. Niegdyś znajdo
wała się na nim wieżyczka na sygnaturkę po
kryta blachą i zakończona metalowym krzy
żem. Linia przebiegu nieistniejącej już dzisiaj 
więźby dachowej widoczna jest na wschod
niej stronie ściany szczytowej. Nie istnieje 
także dach nad prezbiterium, a ściany zacho-

3.4. Rzeźba św. Jana Apostola na 
przyporze prezbiterium (3) i zachowane 
zdobienia (4)

5. Ozdobny wspornik sklepienny w kaplicy 
św. Anny

6. Przykościelna dzwonnica

(zdjęcia: Andrzej Szczerbicki)

wane są jeszcze do pełnej wysokości. Półko
le absydy wspierają cztery dużych rozmia
rów przypory, na każdej z nich umieszczona 
jest rzeźba przedstawiająca ewangelistę. 
Okrążając absydę z zewnątrz, od prawej 
strony do lewej, możemy kolejno zobaczyć 
postacie świętych: Jana, Łukasza, Marka, 
Mateusza. W dość dobrym stanie jest kapli
ca na planie koła. Ściany są otynkowane, 
przetrwały zdobienia, sklepienie, a nawet 
część poszycia kopuły. Odsłoniętą część skle
pienia porastają gęsto młode samosiejki 
brzozy. Całą świątynię otaczał wydatny 
gzyms wieńczący, dzisiaj bardzo zniszczony, 
najlepiej zachowany na bocznych kaplicach.
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Scenariusz powojennych losów starosol- 
skiego kościoła jest taki, jak wielu innych 
w kresowych miasteczkach, które w wyniku 
postanowień jałtańskich odłączono od ma
cierzy. Zamknięty w latach czterdziestych 
przestał pełnić sakralne funkcje, a plebania 
została zajęta przez wiejską radę. W świąty
ni urządzono skład konopi. W latach sie
demdziesiątych wybuchł pożar, który znisz
czył cały dach kościoła i znacznie wypalił 
wnętrze. Pożar gaszony był „wodą ropien- 
ną” o dużej zawartości soli, co bardzo nie
korzystnie wpłynęło na mury. Ściany są za
wilgocone, a niektóre partie cegły kruszą się 
w rękach. Ocalały trzy boczne ołtarze i ob
raz Matki Boskiej - miejscowi, nieliczni Po
lacy twierdzą, że w cudowny sposób. Dzisiaj 
obraz zdobi ołtarz główny w tymczasowej 
kaplicy. Po pożarze świątynia była wykorzy
stywana jako magazyn sklepu metalowego. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych zamiesz
kali w Starej Soli Polacy, na czele z p. Edwar
dem Bąkiem, pod kierunkiem księdza Kazi
mierza Cubata podjęli starania o odzyskanie 
kościoła i budynku plebanii. W 1992 r. 
msze odprawiane były w najmniej zniszczo
nej zakrystii, ale kościół mimo usilnych sta
rań został w 1995 r. przekazany formalnie 
grekokatolikom.

Andrzej Szczerbicki

Najstarszy park modlitwy
ażdego roku od ponad 200 lat 
odbywają się w Kalwarii Zebrzy
dowskiej religijne obrzędy, może 
raczej ludowe misteria, a na 

pewno teatralne widowiska osadzone na 
tle rozległego parku krajobrazowego. To 
wybitne osiągnięcie barokowej sztuki 
ogrodowej zostało w 1999 r. wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kultural
nego i Naturalnego UNESCO jako dzie
wiąty obiekt w naszym kraju.

Pod koniec 1604 r. wojewoda krakow
ski Mikołaj Zebrzydowski przywiózł do 
swojej zamkowej siedziby (od 1590 r.) 
w Lanckoronie księgę zawierającą opis Je
rozolimy w czasach Chrystusa i wszystkich 
miejsc Męki Pańskiej. Autor - Christian 
Adrichomiusz, w rzeczywistości nider
landzki ksiądz Christian Adrioni Cruys 
- szczegółowo zbadał Ziemię Świętą 
iw 1584 r. opublikował dzieło o długim 
tytule zaczynającym się od słów: lerusalem 
sicut Christi tempore floruit..., zawierające 
także mapę Ziemi Świętej oraz szczegóło
wy plan Jerozolimy. Miało ono kilka wy
dań i było niezwykle popularne w ówcze
snej Europie. Adrichomiusz zachęcał 
wszystkich do organizowania pobożnych 
uroczystości i urządzania w ogrodach lub 
na polach Dróg Męki Pańskiej z odpowied
nimi kaplicami - stacjami. Już trzy lata 
wcześniej Zebrzydowski ufundował na 
wzgórzu Żarek pod górą Zar, 8 kilome
trów od zamku w Lanckoronie, kaplicę św. 
Krzyża według modelu jerozolimskiej ka
plicy Golgoty. Miała ona służyć rodzinie 
Zebrzydowskich do modlitw w czasie 
Wielkiego Postu. W chwili jej poświęcenia, 
4 października 1601 r., wpadł na pomysł 
postawienia jeszcze jednej kaplicy - Grobu 
Chrystusa (Pana Jezusa), a także niewiel
kiego klasztoru z kościołem dla ojców ber
nardynów, aby opiekowali się budowlami. 
Prace rozpoczęły się w 1604 r. według 
projektu jezuickiego architekta Jana Ber- 
nardoniego, twórcy m.in. bazyliki w Kali
szu (1595 r.). Lektura opisu jerozolim
skich miejsc świętych i zalecenia Adricho- 
miusza spowodowały, że Zebrzydowski 
postanowił ufundować całą Drogę Męki 
Pańskiej. W terenie widocznym z okien 
zamku w Lanckoronie, między nim 
i wzgórzem Żarek, dopatrzył się podo
bieństw do położenia Jerozolimy. Wzgó
rze (około 400 m wysokości) z już stojącą 
kaplicą przypominało Golgotę, przeciwle
głe (około 350 m) - Górę Oliwną, a rzecz
ka Skawinka - potok Cedron. A wszystko 
to leżało poniżej lanckorońskiego zamku, 
usytuowanego na wysokości około 500 m.

1. Plan zabudowy dróżek kalwaryjskich:
0 - Plac Rajski z bazyliką i klasztorem,
1 - kaplica św. Rafafa,
2 - kaplica Umieszczenia Tronu,
3 - kaplica Weselących się Patriarchów,
4 - kaplica Apostołów Triumfujących,
5 - kaplica św. Jana Nepomucena,
6 - Most Anielski, 7 - kaplica Pożegnania,
8 - kościół Grobu Matki Bożej, 9 - Ogrojec,
10 - kaplica Pojmania, 11 - kościół Wniebowstą
pienia, 12 - kaplica Żydowina, 13 - most na Ce- 
dronie, 14 - Brama Wschodnia, 15 - Betsaida,
16 - kaplica Zgromadzenia Apostołów,
17 - kaplica Uwielbienia Duszy Maryi, 18 - kapli
ca Aniołów, 19 - Dom Annasza, 20 - Wieczernik,
21 - Dom Matki Bożej, 22 - Dom Kajfasza,
23 - kaplica Omdlenia Matki Bożej,
24 - Ratusz Piłata,
25 - Święte Schody (Gradusy),
26 - Pałac Heroda,
27 - kaplica Włożenia Krzyża,
28 - kaplica Pierwszego Upadku,
29 - kaplica Serca Maryi,
30 - kaplica Cyreneusza,
31 - kaplica św. Weroniki,
32 - kaplica Drugiego Upadku,
33 - kaplica Plączących Niewiast,
34 - kościół Trzeciego Upadku,
35 - kaplica Obnażenia, 36 - kościół Ukrzyżowa
nia, 37 - kaplica Namaszczenia,
38 - kaplica Grobu Pana Jezusa,
39 - pustelnia św. Marii Magdaleny,
40 - pustelnia św. Heleny,
41 - kaplica Matki Bożej Bolesnej

Pomiary terenu przeprowadził ks. Fe
liks Zebrowski, matematyk i astronom, 
wychowawca syna Zebrzydowskich. 
Oznaczył też tyczkami, potem krzyżami, 
miejsca przyszłych kaplic. W porównaniu
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2. Zespól klasztorny bernardynów 
z kościołem Matki Bożej Anielskiej

3. Jedna z pierwszych kaplic - Grobu Pana 
Jezusa

4. Kaplica Ukrzyżowania

5. Brama Wschodnia (Stacja Pogrzebu 
Matki Bożej)

(zdjęcia: 
Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)

krok Chrystusa, powinniśmy robić dzie
sięć”. Mimo tych różnic zachowany został 
jerozolimski układ tak topograficzny, jak 
i historyczny. Już wtedy odprawiano tu 
nabożeństwa i prowadzono wiernych 
ścieżkami koło krzyży i budowanych 
obiektów. Ludzi gromadziło się tu coraz 
więcej, bowiem wieść o powstawaniu 
„Nowej Jerozolimy”, jak wówczas nazy
wano to miejsce, rozeszła się bardzo szyb-

dowlanych i w latach 1605-1611 stanęła 
większość kaplic Drogi Krzyżowej, 
a w 1609 r. zakończono budowę kościoła. 
Jednocześnie Zebrzydowski do obiektów 
poświęconych Drodze Krzyżowej zaczął 
dodawać kaplice ku czci Matki Boskiej 
oraz budowle pod wezwaniem innych 
świętych. Po śmierci Mikołaja w 1620 r. 
jego dzieło kontynuował syn, Jan, wzno
sząc kolejne kaplice. To samo robił wnuk 
Mikołaja - Michał Zebrzydowski, a na ko
niec Magdalena, żona spadkobiercy Ze
brzydowskich - Karola Czartoryskiego. 
W ten sposób w ciągu wieku XVII, a tak
że w XVIII i XIX, na obszarze około 300 
ha powstało ponad 40 kaplic. Połączone 
zostały alejami zlokalizowanymi w gęstym 
lesie, później wykarczowanym i zmienio
nym na uprawne pola. Przebieg alei uroz
maicają schody, mosty i bramy, wiążąc 
wszystko w świadomie zakomponowany, 
niezwykle malowniczy krajobraz, którego 
tło stanowią wzgórza Beskidu Średniego. 

z sytuacją w Jerozolimie odległości mię
dzy nimi były jednak większe. Kiedy po
wiedziano o tym Zebrzydowskiemu, 
skwitował sprawę uśmiechem: „za jeden

ko. Pielgrzymi odbywali tu w sposób za
stępczy pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Głównym projektantem kaplic był Pa
weł Baudarth, flamandzki architekt i złot
nik, który pracował także przy wznosze
niu klasztoru dla bernardynów. W tym 
czasie Zebrzydowski stał na czele buntu 
szlachty przeciw królowi Zygmuntowi III 
Wazie. Tzw. rokosz Zebrzydowskiego wy
buchł w 1606 r., gdy na sejmie stronnic
two królewskie wystąpiło z projektem 
m.in. zniesienia liberum veto. Szlachta 
uznała to za zagrożenie „złotej wolności”, 
zwołała zjazdy do Stężycy i Lublina, na 
których ogłosiła detronizację króla. W na
stępnym roku hetmani Żółkiewski i Chod
kiewicz rozbili rokoszan pod Guzowem. 
Ten wojenny epizod nie zakłócił prac bu-

Dzieło to musiało imponować, zanim jesz
cze zostało ukończone. Już w 1617 r. 
w traktacie o najważniejszych miastach 
świata pt. Civitates Orbis Terrarum J. Braun 
ukazał panoramiczny widok Kalwarii uję
ty z „lotu ptaka”, na którym oprócz czytel
nej topografii widoczna jest cała istniejąca 
wtedy zabudowa.

Tak wówczas, jak i dzisiaj dominantą 
założenia jest kościół Matki Bożej Aniel
skiej i klasztor bernardynów, ukończone 
w 1609 r. Budynek świątyni otrzymał for
mę wczesnobarokową i imponuje dosko
nałymi proporcjami. W 1641 r. rodzina 
Paszkowskich ofiarowała zakonowi obraz 
Matki Bożej z Dzieciątkiem - z jej oczu 
miały płynąć łzy. Obraz uznany został 
przez władze kościelne za łaskami słynący
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i w 1667 r. umieszczono go w specjalnie 
dobudowanej do kościoła kaplicy, zdo
bionej bogatą, późnobarokową dekoracją 
stiukową. Klasztor rozbudowywany był 
w ciągu XVII w. Ze względu na osoby za
sadniczych projektantów - najpierw Wło
cha Jana Bernardoniego, potem Nider- 
landczyka Pawła Baudartha - spotkały się 
tu artystyczne cechy architektury rzym
skiej i niderlandzkiej. Powstała budowla 
o prostokątnym założeniu z wewnętrz
nym dziedzińcem i czterema pawilonami 
na narożach, a kościół wtopiony został 
w klasztorne skrzydło. Z kolei na wybu
dowanych za życia Mikołaja Zebrzydow
skiego kaplicach odcisnął się styl nider
landzkiego manieryzmu Pawła Baudar
tha. Główne ich cechy - to wykorzystanie 
światłocieni i niemal fantastyczne plany, 
np. eliptyczne, po raz pierwszy zastoso
wane w Polsce (Dom Kajfasza), pięciokąt- 
ne (Ogrojec, Dom Annasza), krzyża grec
kiego (Ratusz Piłata), w formie serca (ka
plica Serca Marii) czy róży (Dom Matki 
Bożej). To komplikowanie rozwiązań ar
chitektonicznych miało na celu wywoła
nie odpowiedniego wrażenia u pątników 
i pogłębienie ich religijnych doznań. Pa
wilony te mają poza tym bogatą dekora
cję manierystyczną i barokową.

Na takim tle od końca XVII w. roz
grywają się w Kalwarii wielkopostne mi
steria, początkowo tylko z Chrystusem 
i dwunastoma apostołami, potem wzbo
gacane innymi postaciami. Zwyczaj ten 
zamarł w latach trzydziestych XX w., od
nowił go ojciec Augustyn Chadam 
w 1947 r., wprowadzając wiele nowych 
scen i osób (o misteriach zob. nr 4, 1999, 
okł. s. IV). Także z XVII w. pochodzi 
tradycja procesji ku czci Matki Boskiej, 
urządzanej 13 (pogrzeb Matki Boskiej) 
i 15 sierpnia (Wniebowzięcie); odbywa się 
też ułożone przez o. Chadama misterium 
Zaśnięcia Matki Bożej. Powstały dwie tzw. 
dróżki pątnicze: Chrystusowa i Maryjna, 
które często krzyżują się ze sobą.

Ta najstarsza z polskich kalwarii była 
wzorem dla następnych, np. w Górze Kal
warii (1667 r.) czy w Pacławiu (1668 r.). 
O trzy wieki wyprzedziła ideę parków 
otwartych, bowiem dopiero na początku 
XX w. zaczęto urządzać tzw. ogrody pu
bliczne. W uzasadnieniu wpisu Kalwarii 
Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dzie
dzictwa UNESCO czytamy, że m.in. jest to 
miejsce do dziś bardzo ważne pod wzglę
dem duchowym, będące jednocześnie przy
kładem architektury manierystycznej osa
dzonej w naturalnym otoczeniu.

Krzysztof Nowiński

Na podstawie książki Niezwykle miejsca w Pol
sce, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 1998.

Przydrożne kapliczki
a

apliczki przydrożne budzą ostat
nio coraz większe zainteresowa
nie, być może dlatego, że znika
ją z krajobrazu ich malownicze 
formy. Cicha obecność tych, które jeszcze 
pozostały, urozmaica wiejski i miejski pej

zaż oraz sprzyja refleksjom nad kulturą lu
dową, której są widomym znakiem. Dziś 
- w czasach unifikacji - jest ona już kultu
rą minionej epoki. Kapliczki będą wkrót
ce, więcej - już stają się ledwie osobliwo
ścią w krajobrazie wsi, ciekawostką, jaką 
są w pejzażu zurbanizowanym.

Formę kaplicy - małej budowli kulto
wej - spotykamy w architekturze wielu 
kultur. Świątynia jest miejscem, w którym 
człowiek religijny nawiązuje łączność 
z Bogiem, miejscem, które otwiera się ku 
transcendencji, a kaplica jest miniaturą 
świątyni. W tradycji chrześcijańskiej wy
różniamy kaplice przykościelne, cmentar
ne, grobowe, szpitalne; kapliczki przy
drożne - drewniane, murowane, monoli
tyczne - stanowią specyficzną odmianę tej 
kategorii budowli, a zbliżone do nich 
funkcje pełnią figury przydrożne i krzyże. 
Zwyczaj wznoszenia tych obiektów - zna
ków nowej wiary - na ziemiach państwa 
polskiego sięga niewątpliwie jego począt
ku. Z okresu średniowiecza zachowały się 
monolityczne krzyże pokutne, kamienne 
kapliczki słupowe z wnęką lub ozdobione 
reliefami oraz kamienne słupy stawiane 
przy cmentarzach lub szpitalach - tzw. la
tarnie zmarłych (o ścianach z prześwitami 
lub wnęką osłaniającymi lampkę - źródło 
światła), które prawdopodobnie dały po
czątek kapliczkom słupowym z ażurową 
latarnią (najwyższą kondygnacją z prze
świtami, zawierającą rzeźbę figuralną). 
Warto wspomnieć, że forma słupa - sym
bolu osi świata łączącej świat ziemski 
z niebem - znana jest powszechnie w róż
nych kulturach; wykorzystywali ją także 
Słowianie w czasach przedchrześcijańs
kich (posągi-słupy ozdabiane reliefami, 
słupy z urnami zawierającymi spalone 
szczątki zmarłych). Przypuszczalnie też 
już w średniowieczu znano kapliczki szaf
kowe - skrzyneczki dłubane w drewnie 
lub zbijane z desek - zawieszane na drze
wach i ścianach domów. Po soborze try
denckim (1545-1563) coraz częściej 
wznosi się wysokie kolumny zwieńczone 
kamienną płytą z krzyżem żelaznym, pro- 
stopadłościenną kapliczką z reliefami, 
wnęką lub w formie ażurowej latarni. Ko
lumny te dźwigać mogą również posąg 
Madonny (tzw. kolumny maryjne), Chry
stusa lub - w związku z popularyzacją kul-

1. Kapliczka domkowa, klasycystyczna 
z 1816 r. (Brzostek)

tu - posągi świętych. Geneza tego typu 
wolno stojących kolumn sięga bez wątpie
nia antyku; dawne formy wzbogacono 
chrześcijańskimi treściami. W XVIII w. 
obok kolumn wprowadzono prostopadło- 
ścienny postument o ścianach ozdobio
nych płycinami, często podzielony gzym
sami, ustawiony na schodkowej podsta
wie. Figury często osłaniano daszkami 
z blachy, wspartymi na żelaznych prętach. 
Tych barokowych figur przydrożnych za
chowało się już bardzo wiele. Po połowie 
XVIII w. postument rozbudowuje się, 
przybierając formę wysokiego prostopa
dłościanu o ścianach dzielonych gzymsa
mi, zdobionych wnękami, reliefowymi 
scenami religijnymi lub wyobrażeniami 
postaci świętych. Wieńczą go figury, 
czworościenne kapliczki lub krzyże ka
mienne. Typy te stają się bardzo popular
ne w XIX w., kiedy upowszechniają się 
fundacje chłopskie.

W okresie potrydenckim, zwykle 
w miejscach uznanych za cudowne, wła
ściciele majątków coraz częściej fundowa
li kapliczki domkowe - murowane, wolno 
stojące budynki, zawierające obrazy 
i rzeźby, związane z coraz żywiej rozwija
jącym się kultem świętych patronów. Naj
starsze zachowane kapliczki domkowe 
w formie miniaturowych świątyń pocho
dzą z XVII w. i nawiązują do renesanso-
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cy się rzeźbienia w małomiasteczkowych 
warsztatach albo wreszcie - chłopscy rzeź
biarze samoucy.

W XIX w. bardziej zdecydowanie wy
odrębnia się środowisko kamieniarzy lu
dowych. Obok rzemieślników działają
cych w miejskich warsztatach kamieniar
skich (wykonujących figury i nagrobki) 
pracują kamieniarze wiejscy, zajmujący się 
głównie produkcją przedmiotów użytko
wych (żaren, osełek). Realizując zamówie
nia ludności wiejskiej, naśladują oni rzeź
biarskie wytwory rzemieślników miej
skich i istniejące w okolicy dzieła sztuki 
stylowej lub też samodzielnie, bez żad
nych zapożyczeń tworzą figury i nagrob
ki. Stanowią one, podobnie jak rzeźby 
w drewnie wykonane przez chłopskich 
twórców, przykłady sztuki ludowej. Czę
ste są wtedy murowane kapliczki słupowe 
z kilkoma kondygnacjami wnęk z rzeźbą 
figuralną lub obrazami, figury przydrożne 
(zwykle z posągami Matki Boskiej, Chry
stusa, świętych) lub krzyże o bardzo roz
budowanych, kilkukondygnacyjnych po-

a współczesne kapliczki często prezentują 
formy uproszczone, pseudomoderni- 
stycznie zgeometryzowane i pozbawione 
ozdób.

Warto wspomnieć również o tym, że 
od połowy XIX w. zaczynają rozpo
wszechniać się nowe materiały: odlewy 
żeliwne i sztuczny kamień (wykonuje się 
z nich głównie figury i krzyże). Po drugiej 
wojnie światowej częste są krzyże i ka
pliczki betonowe, wykonane z lastryka 
lub z części metalowych z dodaniem two
rzyw sztucznych, a forma kapliczek 
współczesnych nawiązuje - co ciekawe - 
przeważnie do najstarszego typu - kapli
czek słupowych.

Obrazem świata uporządkowanego, 
kosmosu może być kraj, miasto, świąty
nia, dom. Każdy akt zagospodarowania 
przestrzeni jest w zasadzie tym samym ak
tem - aktem stwarzania świata, objawia
nia sacrum i stąd wielość granic światów. 
Parafia, wieś, zagroda, dom - to prze
strzenie sakralne w coraz mniejszej skali, 
komunikujące się ze sobą za pośrednic-

2.3. Kapliczki słupowe: z początku XX w. 
(Roztoki) (2) i z latarnią z XVII w. (Stary 
Sącz) (3)

wych kaplic kopułowych na planie czwo
roboku. Formę tę rozpowszechniają tak
że kaplice wznoszone na kalwaryjskich 
dróżkach w XVII i XVIII w. w wielu 
ośrodkach na terenie całego kraju (np. 
w Kalwarii Zebrzydowskiej - zob. s. 17, 
Kalwarii Pacławskiej). Spotyka się rów
nież drewniane kapliczki domkowe, na
śladujące rozwiązania konstrukcyjne ko
ściołów wiejskich, a także kapliczki 
w formie drewnianych lub murowanych 
baldachimów; często towarzyszą one np. 
przedstawieniom św. Jana Nepomucena. 
Powszechne w tym okresie są także 
drewniane figury przydrożne, kapliczki 
słupowe i krzyże wzbogacone rzeźbą fi
guralną. W XVIII i na początku XIX w. 
wykonują je zawodowi snycerze, zatrud
nieni przy zdobieniu prowincjonalnych 
kościołów, w XIX w. - rzemieślnicy wiej
scy (cieśle, stolarze) lub wędrowni, uczą- 

stumentach przedzielonych gzymsami, 
ozdobione wnękami, płaskorzeźbami. Ka
pliczki te murowano z kamieni ciosowych 
lub polnych, rzadziej z cegieł łączonych 
zaprawą wapienną lub glinianą, oblepiano 
gliną, bielono, rzadziej tynkowano. Po
nadto wznoszono kapliczki drewniane 
o konstrukcji słupowej.

Forma kapliczek domkowych także 
ulegała zmianom pod wpływem zmian 
stylowych. Uwidocznia się to przede 
wszystkim w kształcie szczytów, dachów, 
hełmów, sposobie podziałów pionowych 
i w zdobnictwie. Najpierw zauważalne są 
nawiązania do renesansowych central
nych kaplic kopułowych, następnie domi
nują wpływy baroku, na początku XIX w. 
dodawane są klasycystyczne portyki, 
w drugiej połowie XIX i na początku XX 
w. rozpowszechniają się formy eklektycz
ne, ze szczególną domieszką neogotyku,

4.5. Kapliczki szafkowe: na drewnianym 
krzyżu (Łubienko) (4) i na drzewie (Glinik 
Polski) (5)

6.7.8. Miejsca wznoszenia kapliczek: przy 
źródełku św. Kingi z XVIII w. (Stary Sącz) 
(6), na skrzyżowaniu dróg z połowy XIX w. 
(Łajsce) (7) i na granicy wsi z początku XX 
w. (Sądkowa) (8)

(zdjęcia: Żaneta Groborz-Mazanek)

twem dróg. Kapliczki i krzyże umieszcza
no zazwyczaj w centrum świata, na jego 
granicach i przy drogach, by zabezpiecza
ły przed wtargnięciem sił obcych, wrogich 
jego mieszkańcom (funkcja apotropaicz- 
na). W kulturze ludowej chrześcijaństwo 
spotyka i adaptuje wyobrażenia wcze
śniejszych wierzeń. Nieprzychylne siły
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chaosu - to nie tylko realni ludzie, wrogo
wie danej społeczności, ale także różne 
kategorie diabłów, demonów, upiorów, 
strzyg, topielców zwodzących i czyhają
cych na człowieka na pustkowiach, uro
czyskach, w stawach, lasach, na skrzyżo
waniach dróg (jako przecięcia granic są 
szczególnie niebezpieczne - potęguje się 
na nich działanie złowrogich mocy). Źró
deł, brodów rzecznych, strumieni, w któ
rych czatują złe moce chaosu wodnego, 
strzeże zazwyczaj św. Jan Nepomucen, pa
tron chroniący przed powodzią. Legendy 
wspominają często o objawieniach zwią
zanych ze źródłami i drzewami.

We wsiach pozbawionych kościołów 
spotyka się w centrum lub na skrzyżowa
niach dróg kapliczki i krzyże, często fun
dowane przez całą społeczność wiejską. 
Obiekty te wyznaczają także granice pól 
lub cmentarza. Kapliczki szafkowe umiesz
czane na domach lub wnękowe chronią 
przed złem siedzibę człowieka - prywatną 
przestrzeń sakralną. Często kapliczki szaf
kowe zawieszano na drzewach - symbo
lach osi kosmicznej (axis mundi). Zresztą 
sam fakt sadzenia drzew obok kapliczek 
jest widomym znakiem istnienia tej osi łą
czącej niebo, ziemię i świat podziemny. 
Axis mundi stanowi także góra lub wyso
kie wzniesienie, których wymowę sakral
ną wzmacniano często przez postawienie 
krzyża. W miejscach nagłych zgonów, 
zbrodni, na mogiłach nieochrzczonych 
dzieci krzyże lub kapliczki - to także apo- 
tropajony. Zadaniem ich jest ochrona lu
dzi przed duszami zmarłych, by nie błąka
ły się pokutując na ziemi, prześladując 
i nękając żyjących. Samobójców, skazań
ców, nieochrzczonych grzebano zwykle 
na rozstajach, na granicach lub poza mu- 
rem cmentarnym. Działanie sił chaosu po
tęgowały mogiły zbiorowe. Najczęściej 
związane są one z miejscami bitew lub po
chówkami ofiar zarazy, która wielokrot
nie nawiedzała Europę (tzw. cmentarze 
choleryczne).

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne 
funkcjonują więc jako mniej lub bardziej 
uświadomione znaki podziału przestrzeni. 
Motywy ich wznoszenia były bardzo różne:

1) prośby - o urodzaj, pomyślność, 
o przebaczenie popełnionego grzechu 
(m.in. dokonanej zbrodni; jako wyraz po
kuty umieszczano je wtedy na miejscu 
zbrodni), o ochronę przed złem (klęskami 
żywiołowymi lub złymi mocami), o opie
kę nad duszami samobójców, skazańców, 
zmarłych nieochrzczonych, zmarłych na
głą śmiercią (np. na zarazę, w bitwach), 
aby nie błądziły po ziemi - zmienione 
w upiory - strasząc i nękając żyjących (ka
pliczki, krzyże i figury pełnią tu funkcję 
apotropaiczną);

2) podziękowania (wota dziękczynne) 
- za wyzdrowienie, ocalenie życia, naro

dziny dziecka, powrót z wojny, za pomyśl
ność; częste są zwłaszcza fundacje chłop
skie w XIX w. po zniesieniu pańszczyzny, 
fundacje reemigrantów powracających do 
kraju ze Stanów Zjednoczonych; kaplicz
ki, krzyże i figury stanowią też znak wy
pełnienia obiecanych ślubów;

3) upamiętnienia - często łączące się 
z podziękowaniami, a kiedy indziej mają
ce na celu oznaczenie miejsc ważnych bi
tew czy wydarzeń, miejsc związanych 
z objawieniami sacrum; czasem stawiane 
są po to, by zapewnić fundatorom pamięć 
potomnych.

Fundatorami tych obiektów do XVII w. 
byli przeważnie możnowładcy, szlachta, 
duchowieństwo; fundacje chłopów 
pańszczyźnianych - to najczęściej przed
sięwzięcia zbiorowe całej gromady. Fun
dacje te stają się częstsze pod koniec 
XVIII i w XIX w., zwłaszcza po zniesieniu 
pańszczyzny, z czym wiąże się także wzrost 
liczby fundacji indywidualnych. Zazwy
czaj nie znamy fundatorów oraz powo
dów, dla których wzniesiono konkretne 
kapliczki; nazwiska i motywy zatarły się 
w pamięci pokoleń.

Z obiektami tymi wiąże się wiele zwy-
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czajów ludowych. Ich obecność uświęcała 
dany obszar, neutralizowała - jak wiemy - 
wszelkie zło, stąd zwyczaj „wyrzucania” 
go przy tego rodzaju obiektach (zawiesza
no na nich części odzieży chorych osób, 
przedmioty, którym przypisywano złe 
moce). Przy kapliczkach wyznaczających 
granicę wsi żegnano i witano tych, którzy 
opuszczali rodzinne strony, dbano także, 
by powracający przestępca, zanim prze
kroczy granicę wsi, tu pojednał się z Bo
giem. Przy krzyżach na granicy pól czy 
wsi żegnano też trumnę ze zwłokami 
zmarłego przed odwiezieniem jej do ko
ścioła lub na cmentarz. Kapliczki, zwłasz
cza domkowe, pełniły funkcje liturgiczne 
w pozbawionych kościoła wsiach - odpra
wiano w nich msze, święcono pokarmy 
wielkanocne, zbierano się na nabożeństwa 
majowe i czerwcowe. Średniowiecza sięga 
zwyczaj święcenia pól - dziś już bardzo 
rzadki, choć powszechny w XIX w. (w ty
godniu przed Wniebowstąpieniem, przed 
dniem lub w dniu św. Marka - 25 IV; kul
tywują go np. bernardyni w okolicach 
Przeworska). Procesje z chorągwiami, 
krzyżami, feretronami zatrzymywały się 
przy wszystkich kapliczkach i krzyżach 
rozsianych po polnych drogach, śpiewały 
pobożne pieśni, modląc się o urodzaj i bo
gate zbiory. Zdecydowana większość tych 
zwyczajów już zanikła. Przetrwał jeszcze 
zwyczaj ozdabiania kapliczek gałązkami, 
wiankami i kwiatami na Wielkanoc i Zie
lone Świątki oraz zwyczaj zapalania świe
czek przed wizerunkami patronów; czasa
mi spotkać można grupy wiernych zbiera
jące się przed kapliczkami na nabożeń
stwa majowe.

Kapliczki stawiane są, choć rzadziej, 
także dziś. Nie zapominajmy jednak 
o tym, że wiele zachowanych tego rodza
ju obiektów związanych jest przede 
wszystkim z ludową pobożnością, będącą 
cząstką kultury ludowej, która rozwijała 
się od drugiej połowy XVIII do drugiej 
połowy XX w. Stanowią przykłady sztuki 
ludowej - nurtu ewoluującego samodziel
nie, towarzyszącego różnym, zmieniają
cym się stylom sztuki oficjalnej, z których 
przejmuje niekiedy pewne elementy. Pa
miętajmy również o tym, że sztuka ludo
wa jest zjawiskiem historycznym dziś już 
przebrzmiałym. Współczesna kultura wsi 
polskiej, choć czasem stara się nawiązy
wać do tradycji, czyni to zazwyczaj w spo
sób powierzchowny, ulega w coraz więk
szym stopniu wpływom miejskim, gubi 
pierwotne sensy i specyficzne treści. 
Chrońmy więc i otaczajmy opieką te 
obiekty - świadków przeszłości i minionej 
kultury, nie usuwajmy ich z krajobrazu, 
nie modernizujmy bezmyślnie ich swo
istych, oryginalnych form.

Żaneta Groborz-Mazanek
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Wieś Wieniec malowniczo położona 
nad rzeką Zgłowiączką wzmiankowa
na była w 1252 r. jako własność bisku
pów włocławskich. Po konfiskacie 
dóbr kościelnych w 1796 r. majątek 
władze pruskie nadały generałowi Ho- 
henlohe-Ingelfingenowi, a w 1868 r. 
nabył go Leopold Kronenberg (il. 2).

Kujawskie (IwOiy
i palace

ujawy - to prastara dzielnica 
Polski piastowskiej, graniczą
ca od zachodu z Wielkopol
ską, Pałukami, od północy 

z Krajną i Pomorzem, ziemią chełmiń
ską i dobrzyńską, a od wschodu z Ma
zowszem. W okresie rozbicia dzielni
cowego stanowiły oddzielną dzielnicę 
książęcą, należącą do Piastów kujaw
skich. Z linii kujawskiej wywodzili się 
ostatni piastowscy królowie polscy, 
Władysław Łokietek i Kazimierz 
Wielki. Od XIV w. aż do rozbiorów 
Kujawy obejmowały dwa wojewódz
twa; brzesko-kujawskie i inowrocław
skie, potem znalazły się w granicach 
zaboru pruskiego. Po 1815 r. Kujawy 
zostały podzielone między Królestwo 
Polskie i Wielkie Księstwo Poznań
skie. Po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r. rejon ten znalazł się w gra
nicach Drugiej Rzeczypospolitej. Et
nicznie Kujawy można podzielić na: 
Polne (okolice Inowrocławia i Ra
dziejowa), Leśne (okolice Włocław
ka), Bachorne oraz Kujawy Borowiac- 
kie (okolice Konina i Koła).

Urodzajne gleby, słynne czarno- 
ziemy bagienne, liczne źródła solne 
oraz położenie geograficzne - sprzy
jały osadnictwu od czasów prahisto
rycznych. Na tych rolniczych zie
miach wznosiło swe rezydencje ry
cerstwo, szlachta i ziemiaństwo. 
Z zamków pozostały gdzieniegdzie 
jedynie ruiny, zachowały się nato
miast dwory i pałace, w których po 
drugiej wojnie światowej mieściły się 
PGR-y, były adaptowane na mieszka
nia prywatne, szkoły, internaty, szpi
tale. Wiele z nich nie przetrwało pró
by czasu, uległy dewastacji, pożarom, 
rozbiórkom. Przeważają rezydencje 
w stylu narodowym, klasycystyczne, 
budowane w tzw. kostiumie polskim. 
Najdłużej przetrwały wznoszone 
w XIX w. dwory z gankami na ko
lumnach; portyki wsparte na kolum

nach były w Polsce utożsamiane ze 
stylem narodowym (zob. s. 6).

Płowce - miejsce bitwy z Krzyża
kami w 1331 r. Dwór klasycystyczny 
zbudowany w 1759 r., gruntownie 
przebudowany w 1860 r. Właściciela
mi dworu do wybuchu drugiej wojny 
światowej byli Biesiekierscy, według 
legendy potomkowie uczestników bi
twy płowieckiej, którym Łokietek 
w dowód wdzięczności nadał te zie
mie. Parterowy dwór z facjatami 
wzniesiony został na planie prostoką
ta, z niewielkimi ryzalitami po bo
kach. Ganek z czterema kolumnami, 
dźwigającymi taras z żeliwną balustra
dą. Dach mansardowy, pierwotnie 
kryty gontem, od 1949 r. blachą. 
W otoczeniu park. Dwór jest obecnie 
zamieszkany (il. 1).

Wieniec koło Włocławka - pałac 
zbudowany w 1890 r. w stylu eklek
tycznym według projektu Artura Goe- 
bla dla Stanisława Kronenberga. Wo
kół pałacu park z pierwszej połowy 
XIX w., przeprojektowany w 1904 r. 
W pałacu od 1945 r. mieści się szpital.
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Seroczki koło Aleksandrowa Ku
jawskiego - klasycystyczny pałac (ił. 3), 
jeden z lepiej zachowanych na tych 
terenach. Mieszczą się w nim biura 
przedsiębiorstwa rolnego. W parku 
znajduje się ciekawa barokowa 
ośmioboczna kaplica dworska, zbu
dowana w 1870 r., drewniana o kon
strukcji zrębowej.

Osięciny koło Radziejowa Kujaw
skiego - klasycystyczny dwór z pierw
szej połowy XIX w. (tzw. Dwór Skarb
ków). Zbudowany na planie prostoką
ta, z półkolistym ryzalitem na osi i do
stawioną później przybudówką przy 
elewacji tylnej, dach siodłowy, łamany, 

wejście frontowe poprzedzone gan
kiem wspartym na filarach, zakończo
nym tarasem. Ostatnio gruntownie 
odrestaurowany; jest siedzibą Ośrod
ka Hodowli Zarodowej w Osięcinach. 
Do 1900 r. pałac i przyległe dobra na
leżały do Józefa hr. Skarbka, syna Fry
deryka hr. Skarbka - profesora Uni
wersytetu Warszawskiego, ministra 
Księstwa Warszawskiego, ekonomisty, 
literata, ojca chrzestnego Fryderyka 
Chopina. Pierwszą żoną Józefa Skarb
ka była Maria Wodzińska - „muza 
Chopina i Słowackiego”. Na mocy te
stamentu Józef Skarbek z całego swe
go majątku stworzył fundację dobro

czynną dla miejscowej społeczności, 
a także na stypendia, m.in. dla Uni
wersytetu Warszawskiego, Semina
rium Duchownego we Włocławku 
oraz dla wspierania różnych stowarzy
szeń dobroczynnych, przytułków; 
fundacja działała do 1939 r. (ił. 4).

Kobylniki koło Kruszwicy - eklek
tyczny pałac zbudowany w 1900 r. 
dla niemieckiej rodziny baronów von 
Wilamowitz-Moellendorf. W rękach 
tej rodziny pozostawał do wybuchu 
drugiej wojny światowej. Czerwona 
glazurowana cegła użyta jako budulec 
oraz wieża od frontu, nad głównym 
wejściem, wzorowana na średnio
wiecznych wieżach bramnych - pod
kreślają typowo niemiecki charakter 
budowli. Pałac zaprojektowany był 
najprawdopodobniej w jednej z pra
cowni berlińskich. Wokół park z cie
kawymi okazami drzew. Pałac jest 
użytkowany przez Kombinat Rolny 
w Kobylnikach (ił. 5).

Lubraniec - klasycystyczny pałac 
wzniesiony na początku XIX w. Mu
rowany, piętrowy z kolumnowym 
portykiem od frontu i bocznymi ryza
litami od strony ogrodowej. Zapro
jektował go zapewne Hilary Szpilow- 
ski. Ciekawą postacią związaną z hi
storią pałacu jest generał August Słu- 
bicki - oficer gwardii honorowej Na
poleona, od 1813 r. podniesiony przez 
cesarza do stopnia generała brygady, 
marszałek pospolitego ruszenia w de
partamencie bydgoskim w 1812 r., 
później poseł i senator, właścicielem 
Lubrańca został w 1827 r. Zginął 

w pałacu w tajemniczych i niewyja
śnionych okolicznościach w 1833 r. 
Obecnie znajduje się tu internat li
ceum ogólnokształcącego (il. 6).

23



(zdjęcia: Piotr Walczak)Jarantowice koło Radziejowa Ku
jawskiego - dwór wzniesiony około 
1920 r. dla Glazerów. Ostatnia właści
cielka przed wybuchem wojny stwo

rzyła z tych dóbr fundację na rzecz Bi
blioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
obecnie dwór jest zamieszkany (ił. 7).

Piotr Walczak

BRAMA ZŁOTA

Jednym z symboli Gdańska jest od

restaurowana przed kilkoma laty Bra
ma Złota, wzniesiona przy zachodnim 
wylocie ul. Długiej. Zbudowana zosta
ła w latach 1612-1614 według projek
tu Abrahama van den Blocke; budow
niczym byt Jan Strakowski. Uszkodzo
ną w czasie drugiej wojny światowej 
odbudowano w 1957 r. Dwie identycz
ne, manierystyczne fasady cechuje 
wyrafinowana dwuwarstwowa struktu
ra podziałów. W każdej kondygnacji 
znajdują się po cztery kolumny - na 
dole jońskie, u góry korynckie, usta
wione na tle kamiennej ściany. Nad ar
kadowym przejazdem widnieje herb 
Gdańska, a po bokach znajdują się 
prostokątne przejścia. 

Na piętrze usytuowane są cztery arka
dowe, poziomo dzielone okna. Listwo- 
wo-ptycinowe podziały obu kondy
gnacji ożywiają elementy diamentowej 
rustyki oraz kule i zwisający wielki liść 
na osi piętra. Na balustradzie wień
czącej obie fasady stoją po cztery po
sągi personifikujące: Pokój, Wolność, 
Dostatek i Stawę oraz Roztropność, 
Pobożność, Sprawiedliwość i Zgodę 
(zrekonstruowane w 1957 r. według 
ceramicznych figur będących kopiami 
kamiennych z 1649 r.). Przez sklepio
ne kryształowo boczne przejścia 
i przejazd codziennie przechodzą tłu
my ludzi - i tak jest od stuleci.(pw)

(fot. Piotr Walczak)
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Akcja cmentarze Nagrobki
niezabytkowe?

ierwsi protestanci zaczęli na
pływać do Sarnowy, mia
steczka leżącego na połu
dniowym skraju Wielkopol

ski (zob. nr 7, 1999) około połowy 
XVII w. Byli to przybysze ze Śląska, 
głównie rzemieślnicy. Przyczynili się 
oni do rozwoju miasteczka zniszczo
nego w czasie „potopu” szwedzkiego. 
W 1780 r. gmina protestancka w Sar
nowie była już na tyle liczna, że uzy
skała od ówczesnego właściciela mia
steczka, Józefa Sczanieckiego, zgodę 
na budowę świątyni. Stanęła na za
chód od rynku, a wokół niej utworzo
no pierwszy w Sarnowie cmentarz 
ewangelicki (do tego czasu Sarnowscy

nym mieszkańcom cmentarz zaczyna 
służyć jako wysypisko śmieci. Jednak 
ta nekropolia nie została do końca za
pomniana. W latach osiemdziesiątych 
w zachodnim narożu cmentarza wy
dzielono teren o powierzchni kilku
dziesięciu metrów, który odgrodzono 
od reszty płotem z siatki drucianej 
i oczyszczono z dzikiej roślinności. 
Podwyższony został odcinek muru 
i przebite osobne wejście z metalową 
furtką. W tym miejscu, jak informuje 
tablica na murze, utworzono „Lapi
darium zabytkowej rzeźby nagrobnej 
z XVIII w.”. Na wewnętrznej ścia
nie muru południowo-wschodniego, 
pod niewielkim okapem, zamocowa-

1.2. Brama wejściowa 
na cmentarz (1)
i wejście do lapidarium (2)

ewangelicy byli chowani na cmenta
rzu przykościelnym w Rawiczu).

W pierwszej połowie XIX w., na 
mocy pruskich przepisów likwidują
cych cmentarze przykościelne i śród
miejskie, utworzono nowy cmentarz 
ewangelicki w odległości 1 km na po
łudniowy wschód od centrum Sarno
wy, na skraju lasu, przy dzisiejszej ul. 
Gajowej. Otoczony ceglanym murem 
na podmurówce z łamanego kamienia 
polnego i bramą od strony północno- 
-zachodniej, zajął on obszar o po
wierzchni około 1 ha, o planie zbliżo
nym do kwadratu. Cmentarz pozosta
wał w gestii parafii protestanckiej 
w Sarnowie, która w 1860 r. liczyła już 
1041 wyznawców, a więc niewiele 
mniej niż licząca 1076 wiernych para
fia katolicka.

Cmentarz był czynny do 1945 r. 
Potem zaczął popadać w ruinę, syste
matycznie okradany i dewastowany. 
Pozbawiony został nie tylko żelaznej 
bramy, ale prawie wszystkich żeliw
nych krzyży i opłotowań mogił. Z ko
lei nagrobki kamienne w większości 
są porozbijane i poprzewracane. Gro
by pozarastały bujną roślinnością, po
śród której nie sposób już dzisiaj od
naleźć dawne alejki. Ponadto okolicz

3.4. Zdewastowany 
nagrobek (3) 
i płyty nagrobne 
w lapidarium (4)

(zdjęcia: Wojciech Mielewczyk)

no 16 płyt nagrobnych przeniesionych 
tu ze zlikwidowanego cmentarza ewan
gelickiego w Rawiczu. Płyty powstałe 
w latach 1705-1751 mają bogatą ba
rokową dekorację rzeźbiarską i napisy 
w języku niemieckim.

Utworzenie takiego lapidarium 
jest godne pochwały, lecz w tym wy
padku w wyjątkowo przykry sposób 
kontrastuje z nim zaniedbany cmen
tarz, gdzie niszczeją niewiele przecież 
młodsze nagrobki kryjące w dodatku 
szczątki ludzkie. Można odnieść wra
żenie, że ktoś dokonał tu podziału na
grobków na zabytkowe i zasługujące 
na ochronę oraz niezabytkowe, któ
rym żadna ochrona nie przysługuje! 
Ponadto co najmniej zdziwienie musi 
budzić fakt, że znajdują się fundusze

na utworzenie lapidrium oraz jego 
stałą konserwację, a nie ma ich na 
chociażby prowizoryczne zabezpie
czenie wejścia na teren dawnego 
cmentarza, aby nie służył jako wysy
pisko śmieci. Sytuacja ta winna jak 
najszybciej się zmienić.

Wojciech Mielewczyk
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jak Kazimierz
esienią 1999 r. zawaliła się 
oficyna jednej z kamienic przy 
ul. Targowej na warszawskiej 
Pradze. Przyczyną katastrofy 

były prace budowlane prowadzone na 
terenie sąsiedniej posesji. Bezpośred
nio po wypadku dyrektor Zarządu 
Pragi Północ, Arkadiusz Urban, pró
bował wykorzystać zaistniałą sytuację 
i przystąpić do masowych wyburzeń 
w sercu zabytkowej, dziewiętnasto
wiecznej dzielnicy. Miłośnicy Pragi 
przeżyli szok. Przez moment wydawa
ło się, że wróciły lata stalinizmu, gdy 
kilof był podstawowym narzędziem 

kształtowania warszawskiego krajo
brazu. Na szczęście cisza trwała bar
dzo krótko. Niemal natychmiast za
protestowały organizacje chroniące 
stołeczne zabytki: Zespół Opiekunów 
Kulturowego Dziedzictwa Warszawy 
(ZOK) i Oddział Warszawski Stowa
rzyszenia Historyków Sztuki. Z listem 
otwartym w obronie starej Pragi wy

stąpili: Andrzej Rottermund, dyrek
tor Zamku Królewskiego w Warsza
wie, Janusz Durko, dyrektor Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy i Goł- 
da Tencer - generalny dyrektor Ame- 
rykańsko-Polsko-Izraelskiej Fundacji 
„Shalom”.

Wydarzeniem bez precedensu 
w dotychczasowej historii warszaw
skich służb konserwatorskich było 
oświadczenie stołecznego konserwa
tora zabytków, Andrzeja Wojciechow
skiego, przesłane prasie i władzom 
Pragi. Konserwator podkreślił, że nie 
dopuści do likwidacji zabytkowych 
kamienic w strefie ścisłej ochrony 
konserwatorskiej, w części miasta, 
która jako jedna z nielicznych prze
trwała wojnę. 9 listopada 1999 r. 
wzburzeni społecznicy z ZOK zorga
nizowali pikietę przed Urzędem 
Dzielnicy Praga Północ i wręczyli dy
rektorowi Urbanowi list otwarty. 
Przypominali, że centrum starej Pragi 
jest dziś jedyną istniejącą - w sensie 
ocalonego dziedzictwa materialnego 
- warszawską dzielnicą żydowską. 
„Chcemy wierzyć - oświadczali człon
kowie ZOK - że przestanie Pan pu
blicznie wyrażać pogardliwy stosunek 
do praskich pamiątek i przystąpi do 
konstruktywnych działań, które po
winny zaowocować planem odnowy 
zabytków Pragi Północ, dzielnicy, któ
ra dla Warszawy jest równie cenna jak 
Kazimierz dla Krakowa”.

Obrońcy praskich zabytków nie 
przypuszczali nawet, że już za kilka 
dni przybędzie im kolejny ważki argu
ment, potwierdzający szczególne 
miejsce Pragi na mapie polskich juda
ików. W połowie listopada, w znanej 
już Czytelnikom oficynie przy ul. Tar
gowej 50/52, odkryty został drugi 
dom modlitwy z zachowaną dekora
cją naścienną, a dzień później - pozo
stałość trzeciej sali modlitewnej, za
mienionej po obniżeniu ostatniego 
piętra w poddasze oficyny (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 10, 1996). 
Posesja przy ul. Targowej 50/52 znala

zła się na pierwszych stronach war
szawskich gazet przed czterema laty. 
14 marca 1996 r., wspólnie z ówcze
snym prezesem Oddziału Warszaw
skiego Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami, Jarosławem Zielińskim, od
kryliśmy w oficynie salę żydowskiego 
domu modlitwy - tzw. sztibł, wraz 
z zachowanymi fragmentami dekora
cji ścian. Polichromie naścienne 
przedstawiały Żydów modlących się 
pod Ścianą Zachodnią w Jerozolimie. 
Obok malowidła przetrwał hebrajski 
napis informujący, że polichromia jest 
darem pięciu synów Dawida Grinsz- 
tajna, a wykonana została w roku 
5694, czyli 1934.

Na kolejną sensację nie trzeba by
ło czekać zbyt długo: 27 marca 1998 
r., wraz z Anną Ciałowicz, kierującą 
wówczas działem jidysz w „Słowie 
Żydowskim”, odsłoniłem górne par
tie malowideł stanowiących wystrój 
sztibł, do których nie dotarliśmy 
w 1996 r. Polichromie przedstawiały 
Grób Racheli w Betlejem oraz cykl 
ilustracji ukazujących zodiakalne 
symbole miesięcy kalendarza hebraj

skiego; całość w przebogatej oprawie 
skomponowanej ze stylizowanych ło
dyg, liści i kwiatów (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 7, J998). Woje
wódzki konserwator wpisał wówczas 
wystrój sztibł do rejestru zabytków.

Nieco wcześniej, jesienią 1997 r. 
uwagę moją zwróciły dziwne, zamu
rowane drzwi, znajdujące się na klat
ce schodowej oficyny (poziom pierw
szego piętra). Na futrynie widoczny 
był ślad po oderwanej mezuzie. Po 
drugiej stronie ściany, w sali sąsiadu
jącej od wschodu z pomieszczeniem 
odkrytego sztibł, na poziomie zamu
rowanego wejścia nie było stropu. 
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Przypuszczałem więc, że „ślepe 
drzwi” są dawnym wejściem na gale
rię dla kobiet. Jeżeli tak, to sala mu- 
siała być drugim domem modlitwy, 
a zatem również tu należało spodzie
wać się jakiegoś śladu polichromii. 
Do poszukiwań skłania! mnie jeszcze 
dodatkowy, istotny fakt: w spisie mo
dlitewni żydowskich Warszawy z 10 
czerwca 1926 r. pod adresem Targo
wa 50/52 figurowały trzy domy mo
dlitwy. Do listopada 1999 r. znaliśmy 
lokalizację tylko jednego.

Gdy z sali wyprowadził się hur
townik, mogłem dokonać oględzin 
i sprawdzić, czy moja hipoteza znaj
dzie potwierdzenie. Dzięki uprzejmo
ści administratora, Andrzeja Siennic
kiego, wszedłem do pustej sali. Pełen 
emocji przystąpiłem do zeskrobywa- 
nia białej farby emulsyjnej ze ścian. 
Początkowo nic, żadnych rezultatów. 
Pierwsze odkrywki wykazały brak śla
dów malowideł poniżej wysokości 
dwóch metrów od podłogi. Wsze
dłem więc na drewnianą antresolę, 
wykonaną kilka lat temu przez użyt
kownika sali i zacząłem zdrapywać

rep tSdo Sta
©$$$«&$

3
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1. Fragment sali modlitewni 
przed wykonaniem odkrywek

2.3. tuk symbolizujący Strzelca
- zodiakalny symbol miesiąca kislew (2)
i wizerunek Strzelca na rycinie
z modlitewnika Machzor (1885 r.) (3)

4. Fragment ściany hipotetycznej trzeciej 
sali modlitewnej

(zdjęcia: Janusz Sujecki)

farbę. Tym razem rezultaty przeszły 
najśmielsze oczekiwania. Pod stro
pem, na trzech ścianach (wschodniej, 
północnej i zachodniej) znajduje się 
zachowany pas malowideł, przedsta

wiających - analogicznie jak w sąsied
niej sali - zodiakalne symbole miesię
cy kalendarza hebrajskiego. Na ścia
nie wschodniej odsłoniłem napis 
i niewielki fragment malowidła 
przedstawiającego symbol miesiąca si- 
wan - Bliźnięta oraz napis nad malo
widłem przedstawiającym symbol 
miesiąca tamuz - Raka. Malarz wyko
nujący zlecenie nie znał zapewne he
brajskiego, gdyż w wyrazie tamuz po
pełnił błąd, pisząc: „tamut”. Ta lite
rówka, której nigdy nie poprawiono, 
może być ważną wskazówką pozwala
jącą określić hipotetyczny okres po
wstania polichromii. Możliwe, że wy
konano ją tuż przed wybuchem wojny 
i nikt nie zdążył skorygować błędu. 
Nie wyobrażam sobie, by w sali tej 
modlono się i by nikt nie zauważył 
błędu, tym bardziej że najbliższy tej 
zbitce jest hebrajski wyraz: „temuta”, 
co oznacza gwałtowną chorobę, 
śmiertelność, upadek lub ruinę. To 
czysty zbieg okoliczności, ale trzeba 
przyznać, że zestawienie owej zbitki 
z wyrazem: „sartan” (Rak) daje dość 
makabryczny efekt.

Na ścianie zachodniej udało się 
odsłonić całkowicie malowidło 
przedstawiające zodiakalny symbol 
miesiąca kislew. W prawym, górnym 
narożniku obwiedzionego czarnymi 
ramkami prostokąta o wymiarach: 
35,5 x 61,5 cm widnieje napis: Mazel 
Kislew Keszet (szczęśliwego miesiąca 
kislew). Wyraz „keszet” (luk) odnosi 
się do Strzelca - zodiakalnego symbo
lu tego miesiąca, przypadającego na 
przełom listopada i grudnia. Malarz 
wykonujący polichromie respektował 
zakaz przedstawiania postaci ludzkich 
w sztuce żydowskiej, dlatego malowi
dło ukazuje jedynie napięty łuk ze 
strzałą, zawieszony nad lustrem wody 
- jeziorem lub morską zatoką, oto
czoną malowniczymi wzgórzami. Pro
jektant był bardziej rygorystyczny niż 
np. wydawcy Machzor — modlitewni
ka używanego w święta, wydanego 
w 1885 r. w Józefowie Ordynackim 
(ówczesny pow. biłgorajski), którzy 
wśród zodiakalnych symboli miesięcy 
umieścili ilustrację przedstawiającą 
postać z napiętym lukiem. Zachowa
ny pas polichromii jest w zdecydowa
nie lepszym stanie niż w sąsiednim 

sztibł. Decyduje o tym suche podłoże. 
Ten, kto przed laty dokonał tu „re
montu”, nie nałożył farby bezpośred
nio na malowidła. Najpierw położył 
cienką warstwę gipsu, która łatwo 
złuszcza się z podłoża.

16 listopada, podczas wykonywa
nia dokumentacji fotograficznej ofi
cyny, natrafiłem na hipotetyczną trze
cią salę modlitewną. Na ścianach wy
malowano jedynie ramki i przygoto
wano podłoże pod malowidła. Deko
racji nie wykonano prawdopodobnie 
z powodu braku funduszy lub prace 
przerwał wybuch wojny. Do września 
1944 r. oficyna była wyższa o jedną 
kondygnację. Po zniszczeniach wojen
nych, obniżona sala zaczęła pełnić 
funkcję poddasza budynku. Na ścia
nach nadal widoczne są ślady odłam
ków i partie nadpalonej farby.

Dalsze prace należą do konserwa
torów, którzy fachowo usuną gips 
z malowideł. Dopiero wtedy można 
będzie stwierdzić, jaka była koncepcja 
dekoratora drugiej modlitewni, czy 
malowidła wykonane zostały tą samą 
ręką, co dekoracja sąsiedniego sztibł 
oraz - czy zamurowane drzwi rzeczy
wiście były wejściem na galerię dla 
kobiet. Już dziś, niezależnie od przy
szłych ustaleń, można powiedzieć, że 
mamy do czynienia z absolutnym uni
katem - zabytkiem wyjątkowym nie 
tylko w skali Warszawy i wojewódz
twa mazowieckiego.

Janusz Sujecki
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Dwór, willa i pałac
adąc trasą Warszawa-Katowice, 
pomiędzy Piotrkowem i Radom
skiem mijamy po prawej stronie 
fabrykę z towarzyszącym jej osie

dlem. To Wola Krzysztoporska - wieś, 
a może raczej osada fabryczna, gniazdo 
starego rodu szlacheckiego - Krzyszto
porskich. Około połowy XIX w. wznieśli 
oni dwór w stylu późnego klasycyzmu. 
Pierwotnie był to niewielki budynek na 
planie prostokąta, dwutraktowy, z cen
tralnym ryzalitem zwieńczonym trójkąt
nym frontonem. Później powiększono go 
o przestrzeń znajdującą się między bocz-

1. Dwór z potowy XIX w.

2. Willa z 1910 r.

3. Patac z 1915 r.

(zdjęcia: Ewa Gwóźdź) 

nymi ścianami ryzalitu i ścianą frontową 
oraz dobudowano skrzydło.

W 1880 r. majątek kupił Józef Szere- 
szewski i w latach 1883-1888 uruchomił 
fabryczkę przetwórstwa rolno-spożyw
czego, składającą się najpierw z gorzelni, 
rektyfikacji i destylatorni (produkcja wó
dek i likierów), a następnie z olejarni, sło- 
downi i drożdżowni. Na początku XX w. 
współwłaścicielami zakładów, liczących 
już wówczas około 100 pracowników, 
byli: Maurycy Szereszewski oraz Józef 
i Adam Szpilfogel; fabryka pozostawała 
w ręku skoligaconych rodzin Szereszew- 
skich i Szpilfoglów przez cały okres mię
dzywojenny. Obok tych zakładów na po
czątku XX w. powstała niewielka fa
bryczka barwników założona przez dr. 
chemii Maurycego Szpilfogla, która sta
nowiła osobne przedsiębiorstwo, powią
zane jednak technicznie i własnościowe 
ze starym zakładem. W 1910 r. Maurycy 
Szpilfogel zbudował dla siebie obok sta
rego dworu okazałą secesyjną willę, 
a pięć lat później naprzeciwko postawił 
dla swego syna pałacyk w stylu klasycy- 
zującym. Wszystkie budynki znajdują się 
obecnie w przyfabrycznym parku.

W czasie drugiej wojny światowej 
czynna była jedynie część zakładów rol
no-spożywczych, aparaturę chemiczną 
wywieziono do Częstochowy. Po wojnie 
fabryka została upaństwowiona i w cało
ści przeszła na produkcję chemiczną. 
W dworku urządzono mieszkania dla 
pracowników (obecnie budynek jest nie- 
zamieszkany), w secesyjnej willi biura dy
rekcji, zaś w pałacyku - najpierw przed
szkole zakładowe, później - biura, 
a obecnie budynek stoi pusty i jest prze
znaczony do sprzedaży. Najbliżej portier
ni znajduje się dawny dwór. Dochodzimy 
do niego aleją wysadzaną drzewami. 
Oprócz budynku, który jest w bardzo 
złym stanie, zachowały się resztki dawne
go ogrodzenia - przy wjeździe na posesję 
witały przybyszów dwa umieszczone na 
postumentach barokowe panoplia. Dwo
rek jest typowym przykładem prowincjo
nalnego polskiego klasycyzmu: partero
wy, kryty dachem naczółkowym; elewa
cja jest symetryczna, z głównym wejściem 
na osi, portal z trójkątnym tympanonem, 
a ścianę wieńczy gzyms profilowany.

Za dworkiem, idąc aleją w kierunku 
zachodnim, napotykamy secesyjną willę, 
która jest w bardzo dobrym stanie tech
nicznym. Znajduje się na niej tablica 
z herbem i datą budowy: AD MCMX 
(1910). Jest to budynek jednopiętrowy, 

podpiwniczony, kryty dachem czterospa
dowym, we fragmencie wyniesiony, za
mknięty ażurową attyką. Rozczłonkowa
na bryła ma liczne ryzality. Ściana fronto
nu cofnięta jest w części środkowej, z le
wej strony znajduje się asymetrycznie 
usytuowany portyk wsparty na filarach, 
a nad nim balkonik. Przy cofniętej ścia
nie umieszczono taras z piramidalnymi 
schodami; taras na piętrze podtrzymują 
kolumny i filary przyścienne. Stolarka 
ma charakter secesyjny, ale w dekoracji 
brak ornamentyki roślinnej; stylistycznie 
budynek nawiązuje do secesji wiedeń
skiej. Wnętrze urzeka swoim urokiem, 
począwszy od hallu głównego, otwartego 
przez dwie kondygnacje, z pięknymi 
drewnianymi schodami dwubiegowymi 
z oryginalną secesyjną balustradą drew
nianą. Na ścianach znajduje się boazeria 
ze zdobnictwem secesyjnym, zachowała 
się też piękna oryginalna stolarka 
drzwiowa i okienna, stiuki na sufitach 
i wiele elementów wyposażenia, np. ko
minek i żyrandole.

W zupełnie innym stylu - klasycyzują- 
cym - utrzymany jest pałacyk. Nieco ze
szpecony późniejszymi dobudówkami, 
w głównej części pozostał niezmieniony 
i zachował pierwotną elegancję układu. 
Budynek ten ma dość skomplikowany 
plan z licznymi ryzalitami. Jest podpiwni
czony, w większej części dwukondygnacyj
ny. Od frontu ściana środkowa jest cofnię
ta, a portyk kolumnowy, na planie łuko
wym, wysunięty ku przodowi i flankowa
ny przez dwa ryzality o własnych trójkąt
nych zwieńczeniach. Nad wejściem znaj
duje się taras. Ściana w głębi zamknięta 
jest tympanonem o miękkich liniach, z de
koracją rzeźbiarską. W tym miejscu dach 
jest podniesiony, o kalenicy prostopadłej 
w stosunku do głównego. Dach nad bu
dynkiem jest czterospadowy, o małym na
chyleniu, od frontu przesłonięty attyką. 
Z prawej strony elewacji wschodniej dwu
kondygnacyjna nisza flankowana jest 
przez dwa filary wielkiego porządku. Pa
łacyk jest jeszcze w dobrym stanie mimo 
braku użytkownika, choć niektóre ele
menty, np. taras portyku głównego, wy
magają szybkiej naprawy. Wnętrza, pomi
mo zniszczeń, zachowały resztki dawnej 
świetności. Przez portyk wchodzimy do 
obszernego, jednoprzestrzennego hallu 
głównego, z którego prowadzą wejścia do 
sal i na klatkę schodową. Większość pokoi 
ma ozdobne stiuki na sufitach, czasem wy
stępują też fasety. Uroku wnętrzom doda- 
je oryginalna, piękna stolarka drzwiowa 
i okienna (np. drzwi o szybach kryształo
wych). Najciekawsza jest sala na planie 
półkola o ścianach zrytmizowanych ko
lumnami. W części kuchennej zachowała 
się oryginalna posadzka terakotowa.

Ewa Gwóźdź
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Spichlerz galeriowy
olską dawną architekturę wy
różnia od budownictwa w kra
jach zachodnioeuropejskich ma
sowe używanie drewna jako bu

dulca. Budowli drewnianych jest jednak 
w Polsce coraz mniej i jeśli nie zostały 
ukryte za ogrodzeniami skansenów, to 
każdego roku ubywa drewnianych cha
łup, zabudowań dworskich, drewnia
nych kościołów.

nictwa. We wsi Goźlin-Mariańskie Porze- 
cze można zobaczyć kościół z 1776 r., 
będący drewnianą budowlą zrębową na
śladującą architekturę murowaną swojej 
epoki. W jej wnętrzu zadziwia iluzjoni- 
styczna polichromia, dzieło ojca Jana 
Niezabitowskiego z zakonu marianów, 
który nie na kamiennych murach, lecz 
temperą na płótnie i na zagruntowanych 
belkach namalował postacie świętych 

Galeriowy spichlerz w Górznie

(fot. Lechosław Herz)

Jeden z najlepszych przykładów tej 
architektury znajduje się we wsi Górzno, 
kilka kilometrów od Garwolina. Zresztą 
jadąc w kierunku Górzna napotykamy 
wiele przykładów drewnianego budow

i aniołów, girlandy i wazony z kwiatami 
oraz cale ołtarze, stanowiące godną 
oprawę dla łaskami słynącego obrazu 
Matki Boskiej Niepokalanej, zwanej 
Goźlińską.

Górzno jest wsią zadbaną, domy ota
czają kwiatowe ogródki, chodniki są po
rządne i asfalt na głównych ulicach. 
W 1485 r. erygowano we wsi parafię. 
Obecny kościół św. Jana Chrzciciela zbu

dowano w 1787 r., a przebudowano 
w 1920 r. Świątynia ma dwie wieże i fa
sadę o charakterze barokowym. Dwór nie 
wygląda zbyt efektownie, przypomina ra
czej mieszkanie ekonoma. Zbudowany 
w stylu barokowym pod koniec XVII w. 
lub na początku XVIII w., jest obecnie 
niepozorną, otynkowaną, parterową bu
dowlą drewnianą. Bardziej interesująca 
jest murowana oficyna z około 1840 r., 
utrzymana w stylu neogotyku romantycz
nego z pseudoobronnym murem, blanka
mi, krenelażem, pseudomachikułami 
i otworami szczelinowymi. Znajduje się 
ona - podobnie jak dwór - w dramatycz
nym stanie rujnacji.

Obok terenu dworskiego stoi drew
niany spichlerz. Warto przypomnieć, że 
spichlerze należą do najstarszych budow
li drewnianych, przeznaczone były do 
przechowywania zbóż. Spichlerz w Górz
nie, spośród kilku istniejących jeszcze 
w Polsce tego typu obiektów, jest najbar
dziej okazały i zachwyca formą. Prof. 
Ignacy Tłoczek zaliczył go do arcydzieł 
polskiej architektury drewnianej XVII- 
-XVIII w. Od dwustu lat stoi on nieprzer
wanie w tym samym miejscu. Po drugiej 
wojnie światowej został odrestaurowany 
i częściowo zrekonstruowany (1959 r.). 
Jest dwukondygnacyjną budowlą galerio
wą o konstrukcji zrębowej, której potęż
ne, drewniane belki tworzą ściany. Czte
rospadowy dach pokryty jest gontem, 
a podcienia galeriowe obu kondygnacji 
wspierają się na profilowanych słupach, 
pomiędzy którymi znajdują się odcinko
we arkady. Pod okapem umieszczony jest 
profilowany gzyms, a na zrębowych naro
żach ozdobne, drewniane boniowanie.

Spichlerz w Górznie jest już jednym 
z ostatnich, jakie doczekały naszych cza
sów. W wiek XXI wchodzi jednak w sta
nie dużego zaniedbania...

Lechosław Herz

KRZYZ BEDNARZA
Na przykościelnym cmentarzu w Niwnicach, dłu

giej wsi w okolicach Lwówka Śląskiego zachowa! się 
przepiękny drewniany krzyż nagrobny. Poświęcony 
został Paulowi Oeffnertowi, miejscowemu bednarzo
wi, zmarłemu w 1930 r. Krzyż wykonał jego syn, Mar
tin Oeffnert (zginął podczas drugiej wojny światowej 
w Rosji), uczeń słynnego Ciryla dell’ Antonio, od 
1904 r. profesora rzeźby figuralnej, a w latach 1922- 
-1940 dyrektora Szkoły Snycerskiej (Holzschnitz- 
schule) w Cieplicach Zdroju. Niestety, o autorze 
dzieła nic więcej nie wiemy, bowiem cala dokumen
tacja szkoły zaginęła po wojnie (prawdopodobnie 
została zniszczona).

Krzyż reprezentuje piękną robotę snycerską 
z elementami płaskiej i pełnej rzeźby. Nakryty jest 
miedzianym, spatynowanym już daszkiem. Z przo
du, u dołu znajduje się krótka inskrypcja, poświęco
na zmarłej osobie, a z tylu lakoniczna informacja 
o autorze dzieła:

ENTWURF u. GESCHNITZT v.
DEINEM SOHN MARTIN OEFFNERT

BILDHAUER in NEULAND.

To jeden z nielicznych już reliktów minionej kultury 
tej ziemi, zachowany w swoim naturalnym środowisku.

Romuald M. Łuczyński

(fot. Romuald 
M. Łuczyński)
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Van Dyck
Krakowie na Stradomiu, 
w refektarzu klasztoru 
księży misjonarzy ekspo
nowany był obraz przed

stawiający scenę religijną z udziałem 
trzech osób: dostojnej kobiety o szla
chetnych rysach twarzy, anioła i klę
czącego zakonnika. Wykonany techni
ką olejną na płótnie, obramowany, od
znaczał się wysokim poziomem arty
stycznym. Obraz wymagał jednak za
biegów konserwatorskich. Był bardzo 
pociemniały i charakterystycznie uszko
dzony — znajdowały się na nim cztery 
lekko ukośnie przebiegające rysy prze
cinające warstwę malarską i zaprawę.

Płótno było pofalowane, bo jak się 
okazało, rozpięto je na prowizorycz
nej, wątłej „nibyramie”, wykonanej 
z wtórnie użytych listew drewnianych. 
Płócienne podobrazie - sądząc ze sta
nu zachowania - dawno temu zostało 
zdublowane, czyli wzmocnione przez 
podklejenie nowego płótna.

Moją uwagę zwróciło ujęcie dłoni 
postaci ukazanych na obrazie, w szcze- 

30

w Krakowie?
gólności palców, tak charakterystycz
ne dla pędzla Antoniego van Dycka. 
Okazało się, że jest to ikonograficzne 
przedstawienie pt. „Mistyczne zaślu
biny św. Hermana Józefa z Marią” 
(Herman Józef Opraem, urodzony 
około 1150 r. w Kolonii, był przed
stawicielem mistyki nadreńskiej, asce
tycznym pisarzem i kanonizowanym 
zakonnikiem norbertańskiego opac
twa we Fryzji). Najbardziej znany ob
raz z tym przedstawieniem znajduje 
się w Kunsthistorisches Museum 
w Wiedniu; datowany jest na 1630 r. 
Lata 1628-1632 - to tzw. okres ant- 
werpski w twórczości van Dycka (na

marginesie dodam, że w ekspozycji 
wiedeńskiego muzeum we wrześniu 
1999 r. nie było tego obrazu i nikt 
z personelu nie potrafił tego wyja
śnić). W Katalogu Zabytków Sztuki 
miasta Krakowa oraz w karcie ewi
dencyjnej obiektu znajdujemy nieco 
inny tytuł: „Mistyczne zaślubiny św. 
Bernarda”, a czas powstania - to 
pierwsza połowa XIX w. Wydało mi 

się to nieprawdziwe, bowiem sam du- 
blaż podobrazia jest chyba wcześniej
szy - płótno przymocowane zostało 
za pomocą kleju, ma silnie zdegrado
wane włókna celulozy (osłabione 
i pożółkłe), krawędzie przetarte, 
obrzeża postrzępione i niekompletne. 
W jednym z narożników znajduje się 
czerwona, odciśnięta sygnetem pie
częć lakowa ówczesnego właściciela
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(nieczytelna), a jest to dawny zwyczaj 
znakowania.

Przy bliższych oględzinach lica obra
zu stało się jasne, że tło jego górnej czę
ści zostało przemalowane czernią. Po
równując go z reprodukcją obrazu 
z Wiednia można wysnuć przypuszcze
nie, że ważne elementy pierwotnego 
przedstawienia zostały zamalowane. 
Potwierdzało to zróżnicowanie faktury 
powierzchni w miejscu, gdzie na wie
deńskim obrazie znajduje się twarz 
czwartej postaci - mężczyzny. Istotnie - 
okazało się, że po usunięciu części prze
malowania także na obrazie krakow
skim widnieje identyczna głowa i prawa 
dłoń. Odsłonięty został również analo
giczny fragment architektury: gzyms, 
część kolumny z bazą po lewej stronie 
obrazu oraz ciemnobłękitne niebo po
środku. Ponadto częściowo zostało za
malowane skrzydło anioła oraz górna 

Stan zachowania pierwotnego 
płótna przekonująco może świadczyć 
o wcześniejszym pochodzeniu obrazu 
niż z XIX w. oraz o zawiłych kolejach 
losu, jakie przechodził. Przede 
wszystkim brak jest obrzeży, a z ob
serwacji przebiegu „falowania” nitek 
wątku i osnowy (powstałego w związ
ku z pierwotnym rozpięciem płótna 
na krośnie przy użyciu gwoździków 
co około 15 cm) wynika, że z obrazu 
odcięte zostały pionowe pasy. „Falo
wanie” nitek jest znacznie mniejsze 
po bokach w porównaniu z dolnym 
i górnym brzegiem. Potwierdziło się 
to po całkowitym odsłonięciu pier
wotnej warstwy malarskiej: draperia 
i gzyms architektoniczny urywają się 
nagle, a habit św. Hermana jest rażą
co okrojony. Warto dodać, że obraz 
wiedeński ma wymiary 160 x 128 cm, 
zaś krakowski - 146 x 110 cm. Po-

1.2. Obraz przed (1) i w trakcie prac 
konserwatorskich po oczyszczeniu 
i usunięciu przemalować (2)

część okrywającej go wspaniałej drape- 
rii o charakterze dekoracyjnym. Należa
ło więc odkleić dublujące obraz płótno. 
Stwierdzono częściowe odspojenie obu 
płócien, szczególnie w dolnej części 
i przy obrzeżach oraz osłabienie siły kle
ju, toteż zabieg ten nie nastręczał trud
ności. Ukazał się ślad po poprzedniej re
peracji rozerwanego płótna - kwadrat 
nieusuniętego kleju po łatce.

3.4. Fragment obrazu w trakcie 
konserwacji (3) i po jej zakończeniu (4)

równując je kompozycyjnie, można 
stwierdzić, że z obrazu krakowskiego 
odcięto pionowy pas o szerokości do 

12 cm z lewej strony i około 5 cm 
z prawej. Obraz został też okrojony 
od góry i od dołu.

Po oczyszczeniu odwrocia z resz
tek kleju odsłonił się ciemnobłękitny 
odręczny napis w górnej części, być 
może numer inwentaryzacyjny „28” 
lub „98”, świadczący o pozostawaniu 
obrazu przez dłuższy czas w czyjejś 
kolekcji. Zwraca uwagę nić płótna 
o splocie prostym, która ma charakte
rystyczny spłaszczony kształt i wy
miary 0,1 x 0,9 mm; w płótnie nie 
występują prześwity. Trudno powie
dzieć, czy zmniejszenie wymiarów ob
razu o kilkanaście centymetrów było 
swoistym sposobem dopasowania go 
do formatu wtórnej, aczkolwiek nie
złej złoconej ramy, zdobionej orna
mentem wolich oczu.

W czyszczeniu lica zastosowano 
preparat Contrad 2000 w roztworach 
o odpowiednich stężeniach. Oczysz
czenie karnacji postaci potwierdziło 
wysoką klasę malowidła. Ujawnił się 
też przepiękny kolorystycznie i szla
chetny w wyrazie miękki mistrzowski 
modelunek. Na habicie św. Hermana 
stwierdzono kilkanaście cienko poło
żonych kitów, których charaktery
styczną cechą było to, że w około 
90% niepotrzebnie zakryły nieuszko
dzoną warstwę malarską. Kity te nad
zwyczaj silnie przylegały do lica, ale 
po żmudnym mechanicznym oddzie
laniu skalpelem z równoczesnym na
wilżaniem, zostały usunięte. Przepro
wadzono także usuwanie przemalo- 
wań za pomocą skalpela i dwumetylo- 
formamidu, pozostawiono natomiast 
przypuszczalny autorski werniks, a ca
ły obraz ponownie naklejono klejem 
Plextol B-500 na nowe płótno.

Przy okazji tych prac zbadano pig
menty i zaprawę. Do jakościowej ana
lizy chemicznej pobrano próbkę błęki
tu z sukni Marii oraz próbkę zaprawy 
z miejsca niepokrytego warstwą ma
larską. Badania przeprowadzono w la
boratorium chemicznym ASP w Kra
kowie i stwierdzono obecność błękitu 
miedziowego, prawdopodobnie azu- 
rytu z indygiem oraz ślady przemalo
wania błękitem pruskim. Pigmenty 
miedziowe, w tym azuryt, były stoso
wane w malarstwie sztalugowym od 
XIV do końca XVIII w., kiedy zostały
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zastąpione przez syntetyczne błękity 
kobaltowe. W tym samym czasie sto
sowano indygo naturalne, natomiast 
użyty do przemalowania błękit pruski 
używano powszechnie od połowy 
XVIII w., co pozwala na datowanie 
tych przemalowań. W zaprawie 
stwierdzono obecność węglanu wap
nia, a zaprawa kredowa jest właśnie ty
powa dla malarstwa flamandzkiego. 
Nie badano pigmentu białego, gdyż 
w każdym wypadku byłaby to biel oło
wiowa, co potwierdzają mikroskopo
we obserwacje charakterystycznych 
ziarenek. Tak więc analiza pigmentów 
zaprzeczyła możliwości powstania ob
razu w XIX w.

W trudnej do wyjaśnienia historii 
obrazu należy przyjąć, że po zdublo
waniu podobrazia stał się on własno
ścią Zgromadzenia Księży Misjona
rzy, co zaznaczono odciskami pieczę
ci, oraz że w późniejszym czasie odję
to wtórne krosno i obraz zrolowano 
na czas przewożenia. Wiadomo, że 
transportowano go ze Lwowa do 
Krakowa po drugiej wojnie świato
wej. Możliwe, że właśnie wówczas 
powstały uszkodzenia w formie uko
śnych linii na skutek zgniecenia zrolo
wanego płótna. Następnie obraz roz
pięto na prowizorycznej „nibyramie” 
i umieszczono być może w tej samej 
ramie.

5. Rozdzielenie płótna oryginalnego od 
ptótna dublującego - widoczny stan 
zachowania obu płócien

6. Obraz po wszystkich zabiegach 
konserwatorskich

(zdjęcia: 1-5 - Jerzy Hudzik, 
6 - Jerzy Hudzik i Krzysztof Włodek)

Obraz zasługuje na dalsze badania 
mające na celu wyjaśnienie bądź wyklu
czenie autorstwa konkretnych malarzy. 
Jest niewątpliwie dziełem wysokiej kla
sy powstałym w XVII w. Czy jest to ko
pia warsztatowa, czy może galeryjna? 
Zdaniem jednego z historyków sztuki 
istnieje sześć replik tego przedstawie
nia, więc może jest to kopia siódma? 
Obraz krakowski różni się w szczegó
łach od wiedeńskiego, toteż należy do
konać porównań z pozostałymi. Za
uważa się na nim pewne uproszczenia, 
np. w fałdach draperii, ale w malowa
nych detalach widać zdecydowane, 
właściwe pociągnięcia pędzlem. Od
czuwa się wielkość i zarazem lekkość 
tego malarstwa. Na uznanie zasługuje 
również jakość technicznego wykona
nia zaprawy - znakomicie związana 
z płótnem, nie wykazywała w trakcie 
konserwacji tendencji do wykruszania 
się nawet wokół miejsc uszkodzonych.

Jerzy Hudzik
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Z Ostroga do Jaromierza
edna z najgłośniejszych staropol
skich historii romansowo-krymi- 
nalnych rozpoczęła się w Ostrogu 
na Wołyniu 6 września 1553 r., 

gdy książę Dymitr Sanguszko, starosta ka
niowski i czerkaski, zajął zbrojnie tamtej
szy zamek, finalizując swe starania o rękę 
czternastoletniej Elżbiety Ostrogskiej, 
znanej jako Halszka z Ostroga. Dziedzicz
ka ogromnych dóbr, córka księcia Eliasza 
Ostrogskiego i Beaty z Kościeleckich, 
konkurentów miała wielu, jednak matka 
(ojciec już nie żył) nie spieszyła się z decy
zją, a ponadto wpływ na wybór kandyda
ta zastrzegł sobie król Zygmunt August. 
Dymitr uzyskał wprawdzie od matki 
obietnicę na piśmie, gdy jednak dowie
dział się, że Beata słowa dotrzymać nie za
mierza, dokonał najazdu wraz z popiera
jącym go stryjem Halszki, Konstantym 
Wasylem Ostrogskim z Dubna.

Zamek w Ostrogu stanął na tzw. Sądo
wej Górze nad Wilią w połowie XIV w. za 
sprawą księcia Daniły, pierwszego z rodu. 
Przebudowany na przełomie XVI i XVII w., 
popadł w ruinę po splądrowaniu przez 
Kozaków w 1648 r. Do dziś przetrwała 
tylko narożna baszta okrągła oraz budynek 
mieszkalny wsparty potężnymi przypora
mi. W 1553 r. warownia byłaby jednak 
trudna do zdobycia, gdyby jej rzeczywiście 
broniono. Co się zaś naprawdę działo 6 
września, tego właściwie nie wiemy, gdyż 
późniejsze relacje wzajemnie się wyklucza
ją. Stronnicy Sanguszki twierdzili, że obe
szło się bez walki i ofiar, a panna ochoczo 
przystała na natychmiastowy ślub z mło
dym i przystojnym księciem. Przeciwnicy 
oskarżyli go o napaść i morderstwa, uwię
zienie Beaty i wymuszenie ślubu udzielo
nego przez sterroryzowanego kapłana. 
Wobec oporu Halszki ślubne formuły wy
powiadać miał za nią stryj, który następnie 
urządzi! ucztę, dopilnował pokładzin i wy
prawił młodą parę z Ostroga.

W każdym bądź razie legendarna tyl
ko jest znacznie późniejsza, romantyczna 
opowieść o wykradzeniu Halszki przez 
okno zamkowego budynku. W latach 
międzywojennych przewodnicy pokazy
wali to okienko, małe, kwadratowe, ukry
te we wnęce między przyporami. Nato
miast ślub - dobrowolny czy nie - odbyć 
się musiał w zamkowej cerkwi Bogojaw- 
leńskiej. Wzniósł ją najpewniej Konstanty 
Ostrogski w 1521 r., w latach 1885-1891 

zniszczoną cerkiew odbudowano, a wła
ściwie zbudowano od nowa na miejscu 
niemal zupełnie rozebranej ruiny.

Gwałtowne oskarżenia Beaty Ostrog
skiej i sprzymierzonych z nią możnowład- 
ców odniosły skutek, zwłaszcza że i król 
poczuł się osobiście znieważony. 4 stycz
nia 1554 r. Sanguszkę skazano na śmierć 
i infamię, po czym rozesłano uniwersały 
nakazujące jego ujęcie. Z Halszką prze
braną za chłopca uciekł więc do Czech, 
aby schronić się w tamtejszych dobrach 
życzliwego mu Jana Tarnowskiego. Na 
czele zbrojnej pogoni stanął Marcin Zbo
rowski, który wcześniej starał się o rękę 
Halszki dla swego syna. 31 stycznia ucie
kający zatrzymali się w gospodzie Martina 
Livy w miasteczku Łysa, 30 kilometrów 
na zachód od Pragi. Ścigający zapewnili 
sobie pomoc władz czeskich z pobliskiego 
Nymburka oraz zgodę „hejtmana” na 
zamku w Lysie, po czym rankiem 1 lutego 
uderzyli na gospodę. Sanguszko został po
bity i poraniony, odarty z odzieży, skrępo
wany kajdanami i łańcuchem. Zborowski 
pospiesznie odesłał Halszkę do matki, Dy
mitra zaś wrzucono na wóz i także powie
ziono w stronę odległej wówczas granicy. 
3 lutego, w sobotę, postój wypadł w Jaro- 
mierzu, w gospodzie „na Chudobce”, na 
przedmieściu Świętojańskim. Malowni
cze, pełne zabytków miasteczko, w któ
rym rozegrał się ostatni akt dramatu, leży 
dziś zaledwie 25 km od przejścia granicz
nego w Kudowie. Zborowski zamknął 
Sanguszkę w stajni, na łańcuchu i tym

właśnie łańcuchem najpewniej kazał go 
w nocy udusić, jeśli nie zrobił tego sam. 
Miejscowy świadek zeznał potem, że „na 
hrdle jeho nejake znameni modre było”. 
Okrutny nawet wobec zmarłego, Zbo
rowski przez trzy dni nie pozwalał go 
pochować i dopiero 7 lutego wydał ciało. 
11 lutego 1554 r., przy współudziale rady 
miejskiej Jaromierza, Dymitr Sanguszko 
został pochowany w kościele św. Mikoła
ja, obok ołtarza św. Barbary (rzeźników), 
w zakończeniu lewej nawy.

Gotycki kościół św. Mikołaja, najoka
zalszą budowlę w Jaromierzu, wznoszono 
od początku XIV do drugiej połowy XV w. 
Przylega doń dzwonnica-brama, przez któ
rą wiedzie droga zwana niegdyś polską, bo 
w stronę Polski prowadziła. Wnętrze zy
skało w XVIII w. bogate wyposażenie ba
rokowe. W oddzielonym niską barierką 
krańcu lewej nawy nie ma już ołtarza - od 
dawna urządza się tam jasełka albo Grób 
Pański. Dobrze widoczna jest natomiast 
wmurowana w ścianę duża (190 x 100 cm) 
piaskowcowa płyta nagrobna. Ufundowa
na przez rodzinę w kilka czy kilkanaście 

1. Zamek w Ostrogu - budynek mieszkalny

2. Zamkowa cerkiew Bogojawleńska 
w Ostrogu

lat po śmierci Dymitra, pierwotnie znaj
dowała się w posadzce. Pośrodku widnie
je płaskorzeźbiona Pogoń, herb Sangusz
ków w wieńcu laurowym. Wokół znajdu
je się napis łaciński i analogiczny polski. 
Ponieważ płytę wykonał miejscowy ka
mieniarz, popełnił w polskim tekście wie
le błędów. W ścisłej transliteracji wygląda 
to tak: „THU LIESZY KNIZE DIMITHR 
SANDUSCKOWYCZ STAROSTA CZYR- 
KAWSKI Y KAYNOWSKY RODU WYELKIE- 
GO KNIZE LYTHEWSKIE OLGIERDOWA 
KTHUREGO ZAMORDOWAŁ Y ZABIŁ NIE- 
SZLIACHETHNICK MARCZIN ZBOROW
SKI NIE MYAWSZY DO NIEGO ZADNY 
PRZICINY 1554.”
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POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIĘCIE

W trzysta lat po tragicznych wypad
kach książę Roman Sanguszko z wołyń
skiej Sławuty, może pod wpływem rozgło
su, jaki historii Dymitra i Halszki nadała 
literatura romantyczna, przyjechał do Ja- 
romierza, by odnaleźć grób przodka. Pod
czas ekshumacji w 1854 r. natrafiono 
wprawdzie na szczątki z fragmentami 
zbroi, ale pod całkowicie nieczytelną pły
tą - rezultat był więc wątpliwy. Dopiero 
19 listopada 1859 r. jaromierski pro
boszcz Frantiszek Petera Rohoznicki pod 
grubą warstwą kurzu i wapna odnalazł 
właściwy nagrobek. W 1860 r., w obecno

ści Romana Sanguszki z Tarnowa, syna 
poprzedniego, otwarto grób, znajdując 
nieuszkodzony szkielet, resztki ubrania 
z grubego sukna - i nic więcej. Lekarze

nie stwierdzili śladów obrażeń. Sanguszko 
polecił starą, zabytkową płytę wyekspo
nować przez wmurowanie w ścianę, a na 
jej miejsce położyć nową, zapewne przy-

3. Jaromierz - kościół św. Mikołaja
i dzwonnica-brama

4.5. Wmurowana w ścianę płyta 
nagrobna Sanguszki z XVI w. (4) i płyta 
z 1860 r. w posadzce kościoła (5)

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

wiezioną z Polski, bo w łacińsko-polskim 
napisie nie ma najmniejszego błędu: „TU 
LEŻĄ ZWŁOKI XIĘCIA DYMITRA LUBAR- 
TOWICZA SANGUSZKI STAROSTY CZER- 
KASKIEGO I KANIOWSKIEGO A STARSZE
GO BRATA ROMANA HETMANA POLNE
GO WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIE
GO. KAMIEŃ PRZEZ TRZYSTA SZEŚĆ LAT 
PRZYKRYWAJĄCY JEGO CIAŁO WSTAWIĆ 
W MUR KOŚCIOŁA I NOWYM ZASTĄPIĆ 
KAZALI POTOMKOWIE ROMAN WŁADY
SŁAW I SYNOWIE JEGO ROMAN, PAWEŁ 
I EUSTACHY ROKU PAŃSKIEGO 1860”.

Halszkę, nieszczęsną ofiarę majątko
wych rachub matki i stryja, dwukrotnie 
jeszcze wydawano za mąż, walczono o nią, 
wydzierano sobie i więziono. Pod koniec 
życia popadła w obłęd i zmarła w 1582 r.

Jarosław Komorowski

NIEMY ŚWIADEK

Nieopodal kościoła św. Mikołaja w czeskim 

Jaromierzu stanęła w 1760 r. na masywnym, 
wysokim cokole piękna, rokokowa figura św. 
Jana Nepomucena. W kartuszu na cokole rzeź
biarz ukazał nieczęsto spotykaną scenę piel
grzymki świętego do sanktuarium Maryjnego 
w Starej Boleslavi. Ponad kartuszem osadzona 
była pierwotnie ozdobna metalowa latarnia. Kil
ka lat temu bardzo już zniszczoną figurę prze
niesiono do kazamat pobliskiej historycznej 
twierdzy w Josefowie, by dokonać konserwacji. 
Na miejsce wróci jednak najpewniej replika, 
a oryginał pozostanie w zbiorach muzealnych. 
Opustoszały dziś cokół byl przed laty niemym 
świadkiem tragicznego zdarzenia, związanego 
z losami Polaków, zmuszonych walczyć w ob

cych mundurach zaborczych armii. Wedle źró
deł czeskich, podczas wojny austriacko-pru- 
skiej, 6 lipca 1866 r. patrol austriacki wystany 
z Josefowa do Jaromierza zaskoczył w gospo
dzie „U Kolacku”, niedaleko figury, nieostrożny 
patrol armii pruskiej. Podczas strzelaniny z go
spody wybiegł pruski żołnierz i trafiony kulą 
padt martwy u stóp św. Jana. W kieszeni jego 
munduru znaleziono napisany po polsku list, 
datowany 4 lipca: .Kochany Tatusiu! Wszyscy 
do Ciebie piszemy żebyś wiedział, ze jesteśmy 
grzeczni i że się w szkole uczymy... a także się 
za Ciebie modlimy, żeby Ci dal Pan Bóg zdro
wie i żebyś jak najszybciej wrócił do domu, bo 
mamusia jest ciągle smutna i często płacze... 
Andrzej, Kasia, Tomasz, Maria, Wojciech." (jk)
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Z ZAGRANICY

„Kamasutra” w kamieniu
hadżuraho - to raczej wieś niż 

I małe miasteczko, niczym na 
pierwszy rzut oka niewyróżnia- 
jąca się spośród wielu tysięcy 

wiosek rozrzuconych po Nizinie Hindu- 
stańskiej. A mimo to znana jest miłośni
kom sztuki na całym świecie, po sąsiedzku 
bowiem wzniesiono przed tysiącem lat 
słynne z urody świątynie. Niegdyś, za pano
wania dynastii Candella, było ich tutaj 85, 
teraz naliczyć można zaledwie 20. Naj
piękniejsze i najlepiej zachowane tworzą 
tak zwaną grupę zachodnią.

Większość składających się na nią bu
dowli rozłożyła się w obrębie ogrodzonej 
przestrzeni, wyglądającej jak park - pełnej 
drzew, ozdobnych krzewów, kwiatów kwit
nących w różnych barwach, wygracowa- 
nych alejek. Najbliżej wejścia znajduje się

a jeszcze dalej - mahamandapa, czyli głów
ny hall z sufitem podpartym kolumnami 
i z korytarzem wokół. Tuż za nim mieści się 
westybul (antarala) prowadzący do garbha- 
grihy - wewnętrznego sanktuarium za
mieszkanego przez boga Wisznu. Jest on tu 
rzeczywiście, tyle że przyjął postać ka
miennego człowieka-lwa. Wewnętrzne 
ściany wszystkich tych pomieszczeń zdobi 
mnóstwo rzeźb. Chociaż widnieją właści
wie wszędzie, wydaje się, że nie dorównu
ją liczebnością tym, które można oglądać 
na zewnątrz. W czterech rogach platformy 
stoją - niczym kapliczki - miniaturowe 
świątynki. Przypatrując się dokładnie tej, 
która znajduje się w narożniku południo
wo-zachodnim, można dostrzec wśród 
zdobiących ją różnych rzeźb postać archi
tekta pracującego ze swoim uczniem. Jest

1. Lakszmana Mandir - świątynia 
dedykowana Wisznu

2. Kandariya Mahadeva - największa
i najefektowniejsza świątynia w „grupie 
zachodniej”

Lakszmana Mandir. Jest to jedna z najstar
szych, ale najlepiej zachowanych świątyń 
w Khadżuraho, zbudowana w latach 930- 
950 n.e. i dedykowana Wisznu. Aby się do 
niej dostać, trzeba wejść po szerokich scho
dach na wysoką, ułożoną z kamieni platfor
mę i minąć toranę - bogato rzeźbioną bra
mę. Prowadzi ona na ganek, zwany ardha- 
mandapą, za którym znajduje się mandapa, 

to prawdopodobnie wizerunek projektan
ta całej budowli, który nie oparł się poku
sie uwiecznienia samego siebie, choćby 
w formie architektonicznego detalu.

Wokół świątyni biegną dwa szeregi 
rzeźb. Szczególnie interesujący jest dolny 
szereg. Znajdujemy w nim niebiańskie 
nimfy, surasundari, przynoszące bogom 
i boginiom kwiaty, klejnoty, zwierciadła, 
dzbany z wodą albo myjące swoje włosy, 
nakładające makijaż, grające na instru
mentach, bawiące się z dziećmi i zwierzę
tami. Są też apsary, przepiękne tancerki, 
nie tylko pląsające, ale i przyjmujące uwo
dzicielskie pozy lub pieszczące się ze sobą. 
Są oczywiście i majthuny, najsłynniejsze 
posążki Khadżuraho, zmysłowe rzeźby, 
erotyczne figury, szokujące niegdyś od
krywających je wiktoriańskich archeolo
gów, a obecnie - licznych turystów. Przed
stawiać one mają jedną ze ścieżek - oczy
wiście seksualną - prowadzących do osta
tecznego wyzwolenia istoty ludzkiej z krę
gu reinkarnacji.

Patrząc na Lakszmanę Mandir z pew
nego oddalenia, można stwierdzić, że 
składają się na nią następujące po sobie fa
le coraz wyższych wieżyczek, piętrzących 
się ku śikharze, wzniesionej nad głównym 
sanktuarium. Podczas gdy niższe wieże 
ponad mandapą i mahamandapą mają 
kształty piramid, śikhara jest smukła, o za
okrąglonych obrysach, przypomina nieco 
kaczan kukurydzy. „Barokowy” styl pio
nowych elementów równoważą nie mniej 
„barokowe” poziome pasma rzeźb, bie
gnące wokół świątyni. Są one całkowicie 
zintegrowane z architekturą budowli, 
chociaż jednocześnie stanowią same w so
bie wspaniałe, mające swój początek i ko
niec dzieło sztuki.

Nieopodal Lakszmany Mandir pyszni 
się Kandariya Mahadeva - największa 
i najbardziej perfekcyjnie zbudowana 
świątynia w Khadżuraho. Powstała mię
dzy 1025 i 1050 r. i reprezentuje sztukę 
Candellów z okresu jej najwspanialszego 
rozkwitu. Wprawdzie z platformy zniknę
ły miniaturowe, dodatkowe świątynki, za 
to główne sanktuarium zachowało się 
w doskonałym stanie. Jego śikhara wzno
si się na wysokość przekraczającą 30 m, 
zewnętrzne ściany pokryte są hojnie rzeź
bami, a wewnątrz jest ich ponad 200. 
W sumie naliczono ponoć 872 kamienne 
figurki o różnych rozmiarach, ale najwyż
sze nie przekraczają jednego metra. 
Te, które znajdują się na zewnątrz, otacza
ją świątynię trzema rzędami. Widzimy 
tam posążki różnych bogów i bogiń, mu
zyków i tancerek oraz grupki uprawiające
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3. Para kochanków - Śiwa i Parwati

(zdjęcia: Jerzy Samusik)

zbiorowo seks. Można tu podejrzeć wiele 
spośród przedstawionych w Kamasutrze 
pozycji miłosnych. Mimo rozpasanego 
erotyzmu, bijącego z tych rzeźb, nie pod
niecają one chyba oglądających. Zbyt ma
ło w nich wdzięku i... seksapilu. Tłuste 
kobiety o ogromnych piersiach, patyko
watych nogach, pucołowatych twarzach 
i spiczastych nosach odpychają raczej niż 
przyciągają męskie oczy, a mężczyźni wy
kuci z kamienia, z olbrzymimi fallusami, 
równie chętnie spółkujący z kobietami, 
jak i z klaczami, nie mają w sobie nic po
ciągającego. Ciała kochających się par są 
wprawdzie lubieżnie splecione, ale ich 
twarze nie wyrażają nic, są martwe, jakby 
przybrane w maski.

Na tej samej platformie, obok Kanda- 
riyi Mahadevy stoi świątynia Devi Jaga- 
damba, nieco starsza i prostsza w budowie 
od swojej sąsiadki. Budowano ją jako 
przybytek Wisznu, potem jednak przyjęła 
w swoje progi Parwati, a po dalszych la
tach - Kali. Czarny posąg tej złowieszczej 
bogini możemy zobaczyć jeszcze dzisiaj 
w sanktuarium, chociaż niektórzy znawcy 
przedmiotu twierdzą, że to tylko przema
lowana na czarno Parwati. Tu również na 
zewnętrznych ścianach widzimy sceny 
erotyczne, ale jest też dużo posążków 
Wisznu z towarzyszącymi mu mitycznymi 
bestiami - sardulami. Również w pobliżu, 
ale na odrębnym postumencie, wzniesio
no Chitraguptę na podstawie trzyczęścio

wego planu - takiego samego, jaki posłu
żył podczas budowy Devi Jagadamby. Po
święcono ją bogu słońca, Surii, którego 
posąg usadowiony na powozie ciągniętym 
przez siedem koni znajduje się w sanktu
arium. Na zewnątrz zaś, w niszy utworzo
nej w południowej fasadzie, umieszczono 
jedenastogłowego Wisznu i otoczono go 
walczącymi słoniami, tańczącymi dziew
czynami, scenami z polowań i pochodów.

Niewiele chyba ustępuje wielkością 
Kandariyi Mahadevy świątynia Viśvanath, 
której budowę zakończono w 1002 r. i de
dykowano Siwie. Na jej wysoko położony 
taras można dostać się stromymi schoda
mi, oflankowanymi od północy kamienny
mi lwami, a od południa - takimiż słonia
mi. O tym, czyj to jest przybytek, mówi 
nam posąg byka Nandina, ulubionego 
wierzchowca Siwy, umieszczony w od
dzielnym pomieszczeniu. Rzeźby znajdują
ce się na zewnętrznych ścianach przedsta
wiają wcześniej opisane sceny, ale tworzą
ce je postacie kobiece są bardziej subtelne, 
pozbawione nadmiaru rozpasanego eroty
zmu. Chociaż i tutaj przyjmują pozy ma
rzycielskie i prowokujące, ale przede 
wszystkim grają na instrumentach, tulą 
dzieci, czytają listy lub stoją zamyślone.

W pewnej odległości od całej „grupy 
zachodniej” odnajdujemy ruiny Czausath 
Yogini. Była to prawdopodobnie najstar
sza świątynia w Khadżuraho, postawiona 
jeszcze przed 900 r. n.e. Zbudowano ją 
wyłącznie z granitu, podczas gdy wszyst
kie późniejsze tutejsze budowle wznoszo
no z piaskowca, niekiedy tylko dodając do 
niego trochę granitowych bloków. Wyróż
nia się też spośród innych tym, że jako je
dyna nie została zorientowana w kierunku 
wschód-zachód. Czausath - to nic innego 
jak „64”. Tyle bowiem cel i tyle w tych ce
lach posągów jogiń, usługujących bogini 
Kali, znajdowało się w świątyni przed jej 
popadnięciem w ruinę. Sześćdziesiąta pią
ta cela przeznaczona była dla Kali. Joginie 
- to żeńskie demony, mające żywić się 
krwią zabitych ludzi i stąd nawiedzające 
wszelkie pobojowiska. Miały one w śre
dniowiecznych Indiach swoich czcicieli 
i ci wznieśli właśnie świątynię Czausath 
Yogini, aby mieć miejsce na tajemne spo
tkania. Odgrodzeni od świata niedostęp
nym murem odprawiali tantryczne rytu
ały, w których najważniejszą rolę odgry
wała miłość fizyczna, zastępująca im mo
dlitwę i medytację.

Oprócz grupy zachodniej jest jeszcze 
wschodnia grupa świątyń, oddalona od 
centrum Khadżuraho o 2,5 km oraz grupa 
południowa, położona na południe od 

wioski i odległa od niej o 5 km. Wyróżnia 
się wśród nich świątynia Parśwanath, któ
ra wprawdzie nie dorównuje wielkością 
ani liczbą ozdobnych elementów Kanda
riyi Mahadevy czy Devi Jagadambie, ale 
przewyższa je nadzwyczajną precyzją kon
strukcji i niezwykłym pięknem rzeźb.

Co sprawiło, że na takim pustkowiu, 
wśród wypalonych słońcem ugorów, z dala 
od uznanych ośrodków władzy wzniesiono 
tak dużą liczbę wspaniałych budowli? Nie 
dowiemy się tego chyba nigdy, bowiem nie 
ma na ten temat żadnych historycznych 
przekazów, a trudno uwierzyć legendzie 
mówiącej, że są one dziełem założyciela 
dynastii Candella, syna boga księżyca Can- 
dramy i pięknej Hemawati - córki nadwor
nego kapłana radży Waranasi. Miał on rze
komo w wieku młodzieńczym zabić nie
bezpiecznego tygrysa-ludojada i za ten czyn 
otrzymać od swojego ojca kamień szczęścia 
i władzę nad „Miastem Palm Daktylo
wych”, czyli dzisiejszym Khadżuraho, 
w którym wybudował 85 pyszniących się 
urodą świątyń, aby puścić w niepamięć je
den grzeszny postępek swojej matki. 
W rzeczywistości khadżurahańskie świąty
nie powstały za panowania kilku kolejnych 
królów ćandellańskiej dynastii, odgrywają
cej pewną rolę na terytorium środkowych 
Indii w X i XI w. W ówczesnych czasach 
okolice Khadżuraho, zwanego wtedy Kha- 
dżarapurą, nie były gęsto zamieszkane, 
a przecież do zbudowania w czasie jedne
go wieku tak dużej liczby wielkich świątyń 
potrzeba było nie byle jakiej siły roboczej 
i nie byle jakiego materiału. Tutejsze wa
runki klimatyczne nie sprzyjają i nie sprzy
jały wielkim przedsięwzięciom budowla
nym: upał, susza, tumany pyłu wzbijanego 
w powietrze silnymi wiatrami bardzo mu- 
siały utrudniać prace. A mimo to wystar
czyło tylko sto lat, aby bez mała setka nie 
mających sobie równych, przebogato de
korowanych świątyń wyrosła na zupełnie 
nieodpowiednim ku temu terenie. Trudno 
nam dzisiaj zrozumieć, dlaczego właśnie 
tutaj i w jakim celu zbudowali Candello- 
wie „święte miasto”. Ale jaki by nie był te
go powód, musimy być im wdzięczni, że 
właśnie odludne i odległe od słynnych 
i bogatych miast Khadżuraho wybrali so
bie na jego miejsce. Dzięki temu muzuł
mańscy najeźdźcy nie obrócili go w perzy
nę, bowiem było im w te strony nie po 
drodze. Zaliczane do arcydzieł sztuki in
dyjskiej w 1986 r. wpisane zostały na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO.

Jerzy Samusik
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Pomniki statystyki
Zapisane w postaci danych licz

bowych czyjeś dokonania koja
rzą się zazwyczaj z materiałami dru
kowanymi - sprawozdaniami, rapor
tami, wykazami itp. Bywają jednak 
wypadki upamiętniania takich da
nych w materiale trwalszym niż pa
pier - w kamieniu. I nie mam tu by
najmniej na myśli jakichś odkrytych 
przez archeologów starożytnych in
skrypcji na kamiennych tablicach 
sprzed tysięcy lat, lecz zabytki 
znacznie nam bliższe czasowo, bo 
z XVIII i XIX w.

W tekście Walka z szarańczą 
(„Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 
1997) Wiesław Wiącek opisał znaj
dujący się w parku w Zwierzyńcu na 
Roztoczu pomnik z 1711 r. upamięt
niający wytępienie szarańczy. Na 
jednej z bocznych płyt pomnika czy
tamy: „Wyniszczono szarańczy żywej 
korcy 658, wykopano jaj tego owadu 
555 1/2 garcy. Użyto do tego roboci
zny pieszej dni 1400". Turystom od
wiedzającym Białowieżę znany jest 
stojący w parku pałacowym kamien
ny obelisk z 1752 r. wystawiony 
z okazji polowania z udziałem króla 
Augusta III. Znajduje się na nim na
stępująca inskrypcja: „Dnia 27 Sep- 
tembra 1752 Nayjaśniejsze Państwo 
August III Król Polski Elektor Saski, 
z Królową Jeymością i Królewiczem 
Ichmościem Xawerem i Karolem tu 
mieli polowanie żubrów i zabili: 42 

żubrów, to jest: 11 wielkich, z których 
nayważniejszy ważył 14 cetnarów 50 
funtów; 7 mnieyszych; 18żubrzyców; 
6 młodych. 13 łosiów, to jest: 6, z któ
rych nayważniejszy ważył 9 cetnarów 
75 funtów; 5 samic; 2 młodych. 
2 sarn. Suma 57 sztuk". Wieś Micho- 
rzewo w powiecie nowotomyskim 
(woj. wielkopolskie) nie jest - w od
różnieniu od atrakcyjnych krajo
znawczo Zwierzyńca i Białowieży
- powszechnie znaną miejscowo
ścią. Jeśli już - to jako miejsce po
chówku Emilii Sczanieckiej (1804- 
1896), zasłużonej wielkopolskiej 
działaczki patriotycznej i społecznej, 
której grób znajduje się przy tamtej
szym kościele. Za kościołem zlokali
zowany jest cmentarz, a na nim 
przedmiot naszego zainteresowania
- piaskowcowy nagrobek wysokości 
około 2 m, w formie posadowionego 
na profilowanym cokole czworo
bocznego graniastostupa, zwieńczo
nego schodkowym gzymsem ze sto
jącym na nim żelaznym krzyżem. 
Nagrobek otoczony jest ozdobnym 
kutym łańcuchem, wspartym na pia
skowcowych słupkach. Na wszyst
kich ścianach nagrobka znajdują się 
inskrypcje, częściowo zatarte (ka
mień „rozlasowany”). Inskrypcja na 
ścianie frontowej głosi: „X. Sebasty- 
an Witkowski kanonik gracyalny cheł
miński, pleban miechorzewski urodź, 
w Raszkowie d. 9 stycznia 1756, po

bożny kapelan gorliwy pasterz praw
dziwy przyjaciel ludzkości i oświaty 
Uwieńczywszy zawód swóy docze
sny dziełami dobroczynności umarł 
d. 30 listopada 1825 Wieczną pa
miątkę zostawię tym, którzy po mnie 
będą - Ks. Mądr. 8 - 13". Teksty na 
pozostałych ścianach - to precyzyj
ne zestawienia wydatków, jakie „ple
ban miechorzewski” poniósł na cele 
dobroczynne. Na ścianie prawej 
(z punktu widzenia patrzącego na 
ścianę frontową) czytamy: „Zapisy 
dobroczynne X.S. Witkowskiego

Dla kościoła i plebana w Miecho- 
rzewie na rozmaite cele 15,000 zlot.

Dla kościołów w Dusznikach 
i w Bukowcu 3,000 zlot.

Dla dwóch kleryków w Poznaniu 
i dla xięży emerytów 15,000 zlot.

Dobroczynności i u(...)nia wspól
nego nie prze(...)my albowiem 
tak(...) ofiarami zaslugujej...) się Bo
gu. Paweł do Heb(...)"

Ściana lewa: „Zapisy dobroczyn

ne X.S. Witkowskiego
Dla szkoły w Miechorzewie 12,000 zt
Dla dwóch ubogich uczniów gim- 

nazyum poznańskiego 8,000 zl
Jeżeli uczynisz dobrze, wiedz ko

mu czynisz. Ekkl. 19-1."
Ściana tylna (najbardziej znisz

czona): „Zapisy dobroczynne X.S. 
Witkowskiego

Dla śpitala sióstr miłosierdzia i dla 
instytutu sierót w Poznaniu 22,440 zlot.

Dla śpitala (pozostały tekst na tej 
ścianie prawie nieczytelny; powtarza 
się kilkakrotnie napis dla śpitala, ale 
nie można odczytać lokalizacji tych 
szpitali ani wpłaconych na nie kwot, 
z wyjątkiem jednej - 32,000 zlot)."

Nagrobek ks. Sebastiana
Witkowskiego w Michorzewie

(fot. Aleksander Stukowski)

Niestety, nie udało mi się usta
lić, kto w XIX w. był inicjatorem spo
rządzenia tego szczególnego spra
wozdania na nagrobku...

Aleksander Stukowski

MOJA PRYWATNA TABLICA PAMIĄTKOWA

Wiadomo dziś powszechnie, że po upadku po

wstania warszawskiego Niemcy wysadzali w po
wietrze bardziej okazale budowle Warszawy, które 
jeszcze ocalały z pożogi. Taki los czekał też Pałac 
na Wodzie w Łazienkach. W głównych ścianach 
saperzy powiercili rzędy otworów, założyli tam laski 
dynamitu, połączyli wszystko siecią kabli do elek
trycznego odpalenia ładunków i... nie wysadzili pa
łacu. Oto kolejna zagadka tamtej wojny.

Kiedy na początku lat pięćdziesiątych rozpo
cząłem pracę w Pracowniach Konserwacji Zabyt
ków, szefem moim był inż. Jan Roliński i on to wła
śnie opowiedział mi tę niezwykłą historię. A że był 
to człek prawy, rozsądny i znany z tego, że scep
tycznie odnosił się do wszelkich sensacyjnych 
opowieści, przeto wierzyłem zawsze w to, co mó
wił. A było to tak - szef załatwiał kiedyś w komen
dzie miasta kolejną sprawę usunięcia niewypałów 
z uprzątanych przez nas ruin i spotkał tam sapera, 
który przed kilku laty rozminowywat Łazienki. Otóż 
ten saper opowiadał, że natychmiast po wyzwole
niu Warszawy przystąpiono do usuwania licznych 
min pozostawionych przez Niemców, a jemu przy

padła w udziale robota w Pałacu na Wodzie, gdzie 
ściany były nafaszerowane dynamitem. Przewody 
od poszczególnych ładunków - zgodnie z po
wszechną praktyką saperską - były zebrane 
w wiązki, te znowu łączono razem i tak powstało 
z kabli jakby rozgałęzione drzewo, u którego pod
staw ciągnął się już pojedynczy, główny przewód, 
do którego na końcu wpięto elektryczną odpalar- 
kę. Saperzy ze zdziwieniem stwierdzili, że odpalar- 
ka była włączona, a jednak eksplozja nie nastąpi
ła. Zdziwienie ich było tym większe, że kabel ni
gdzie nie był przecięty, wręcz przeciwnie - każde 
złącze było starannie i grubo owinięte taśmą izola
cyjną. Tajemnica wyjaśniła się, kiedy mozolnie po- 
odwijali kolejne połączenia kabli. Okazało się wte
dy, że gdzieś w głównym przewodzie niemiecki 
saper zamiast połączyć ze sobą dwie końcówki, 
starannie zaizolował każdą oddzielnie, następnie 
złożył tak, by nie mogły się zetknąć i całość grubo 
okręcił taśmą. Zabieg taki gwarantował niespraw
ność całego systemu. Niemcy próbowali wysa
dzić Łazienki na krótko przed ucieczką z Warsza
wy, a kiedy miny nie odpaliły - nie zdążyli już spraw
dzić całej instalacji. Tyle opowieści sapera.

Nikt już dziś nie potwierdzi prawdziwości tej 
opowieści. Mój drogi szef zmarl już dawno, a obaj 
saperzy - niemiecki, który łączył kable i polski, któ
ry je rozłączał - też pewno już na sądzie bożym... 
Ponieważ jednak święcie wierzę, że to, co mówił 
saper, było prawdą, przeto zanim i ja oczy zamknę, 
chcialbym uczcić pamięć tego niemieckiego żoł
nierza. Być może on również strzelał do mnie 
w czasie powstania, ale jednak sam zaryzykował 
życie, by ocalić Łazienki (za taką dywersję na fron
cie - kula w leb). Nie mogę dla niego wykuć ka
miennej tablicy pamiątkowej, postanowiłem więc 
wykonać ją z papieru. Oto ona:

DLA PAMIĘCI 
BEZIMIENNEGO NIEMIECKIEGO SAPERA 

KTÓRY OCALIŁ PAŁAC NA WODZIE W ŁAZIENKACH 
WDZIĘCZNY WARSZAWIAK

Michał Gradowski
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Wędrówka kopii

1. Wizerunek
Marii Dziewicy
(XIII w.) 
z kościoła 
Najświętszego 
Imienia Maryi 
w Rzymie, 
pierwowzór 
kahlenberskiej 
i kamesznickiej 
Madonny

2. Obraz Imienia Marii 
z kościoła św. Józefa 
na Kahlenbergu

3. Matka Boska 
Zwycięska
z Kamesznicy - 
wierna kopia obrazu 
z Kahlenbergu

W zbudowanym w 1996 r. 
kościele w Kamesznicy, 

malowniczo położonej wsi koto 
Żywca, znajduje się obraz Matki 
Boskiej, który ma bardzo ciekawy 
rodowód. Kiedy budowa zbliżała 
się ku końcowi, w parafii zaczęto 
się zastanawiać, jakie wyobraże
nie Matki Bożej - obraz czy rzeź
bę - należy umieścić w gtównym 
ołtarzu kościoła Najświętszego 
Imienia Maryi. Wierni zdecydo
wali, że ma to być obraz - i wów
czas zwrócono się o radę do zna
komitego historyka sztuki, ks. 
prof. Bolesława Przybyszewskie
go z Krakowa, od lat rozmiłowa
nego w pięknie żywieckiej wsi. 
Niekwestionowany znawca ma
larstwa europejskiego o tematyce 
religijnej zaproponował, aby sko
piować jeden z dwóch wizerun
ków Bogarodzicy: ikonę z XIII w. 
w kościele Najświętszego Imienia 
Maryi w Rzymie albo jej kopię 
z pierwszych lat XX w., znajdują
cą się w polskim kościele św. Jó
zefa na Kahlenbergu pod Wied
niem (zbudowany w 1639 r.).

Rzymski kościół ulokowany 
na Forum Trajana wzniesiono ja
ko wotum dziękczynne za wikto
rię wiedeńską 1683 r. i umiesz
czono w nim piękną wschodnią 
ikonę (XIII w.), przedstawiającą 
Matkę Boską z Dzieciątkiem na 
ręku. Madonna w kościele na 
Kahlenbergu jest kopią tej ikony 
- darem papieża Piusa X z 1907 
r. To obraz namalowany w stylu, 
jaki obowiązywał na początku 
XX w., zachowuje jednak układ 
postaci i kompozycję ikony 
rzymskiej.

Wierni parafii kamesznickiej 
wraz z proboszczem, ks. kanoni
kiem Władysławem Zazlem, wy
brali do skopiowania obraz 
z Kahlenbergu. Ustalono wymia
ry kopii - 180x110 cm, stolarz 
wykonał deskę lipową, a kra
kowski artysta malarz Włady
sław Kawęcki przystąpił do pra
cy. W efekcie powstało dzieło 
wiernie powtarzające wiedeński 
oryginał. Wizerunki Marii w zasa
dzie różnią się jedynie techniką 
malowania - powstawały w dość

odległych czasach (różnica wy
nosi blisko 85 lat). Kawęcki nie 
próbował podrobić „starości” 
kahlenberskiego obrazu, ale na
malował identyczny wizerunek 
Marii jako zupełnie nowy.

Kiedy już kamesznicka ko
pia była gotowa, parafianie pod 
wodzą proboszcza pojechali 
z nią do Rzymu (przez Kahlen

berg, gdzie przed tymi dwoma 
niemal identycznymi wizerunka
mi odprawiono mszę św.), pra
gnąc, aby ich obraz poświęcił 
papież Polak, Jan Paweł II. Tak 
też się stało, ale wcześniej piel
grzymi z Kamesznicy udali się 
do maryjnego kościoła na Fo
rum Trajana i tam, ustawiwszy 
wizerunek Pani Zwycięskiej 
obok historycznej ikony - rze
czywistego pierwowzoru - od
mówili cały różaniec. Modlili się 
gorąco o to, by ich Madonna 
stała się kiedyś cudownym ob
razem, tak jak słynne już, piękne 
zabytkowe wizerunki Matki Bo
żej z żywieckich sanktuariów 
w Rychwatdzie i Rajczy.

„Zwycięska Madonna” od 
wiosny 1996 r. króluje w miej
scowym kościele parafialnym. 
Nikt z odwiedzających tę udaną 
nowoczesną świątynię nie wie, 
że prawzorem dla Madonny 
z Kamesznicy stała się prze
pyszna średniowieczna ikona, 
która kiedyś, przed setkami lat, 
znalazła się w Rzymie. Kiedy 
i skąd tam przywędrowała - to 
do dzisiaj prawdziwa zagadka...

Ireneusz Kasprzysiak
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Wierzba bije 
- ja nie biję

„Raduj się wielce, Córo 
Syonu, wołaj radośnie, 

Córo Jeruzalem! Oto Król twój 
idzie do ciebie, 

sprawiedliwy, zwycięski.
Pokorny - jedzie 

na osiołku, na oślątku, 
źrębięciu oślicy"l dziewiąta 
wizja Proroka Zachariasza 

z VI w. p.n.e./

W dawnej Polsce obcho
dzono uroczyście tzw. 

Niedzielę Palmową albo ina
czej Niedzielę Kwietną. Mimo 
następujących wkrótce ob
chodów Męki Pańskiej dzień 
ten cechował nastrój rado
sny, zwiastujący rychle Zmar
twychwstanie Pańskie. Po
wszechnym zwyczajem, za
chowanym do dziś, byto 
święcenie „palm”, a także 
procesje, którym towarzyszy
ło przebieranie się młodzieży, 
wygłaszanie okolicznościo
wych oracji i rodzaj zabaw 
polegających na uderzaniu, 
zwłaszcza śpiących „palma
mi”, a w naturze gałązkami 
wierzbowymi z zawołaniem: 
„palma bije - nie ja biję, za ty
dzień Wielki Dzień, za sześć 
noc - Wielka Noc".

Z okazji święcenia „palm” 
prześcigano się w ich 
wymyślnym konstruowaniu 
i upiększaniu. Zależnie od 
tradycji regionu kraju byty to 
małe bukieciki z gałązek 
wierzby z baziami i barwinka 
lub misternie budowane na 
prostych gałązkach kon
strukcje z pierścieni suszo
nych kwiatów i iglaków 
z „kropidetkami” (charaktery
styczne dla terenów Wileńsz- 
czyzny) czy wysokie, wielo
metrowe palmy, zdobione 
bajecznie kolorowymi kwiata
mi z bibułek, rozpowszech
nione zwłaszcza na Podhalu. 
Ich formy i celebracja po
święcania w kościołach za
chowały się do dziś nie tylko 
na wsiach, ale i w miastach.

Nie zachował się natomiast 
udział w procesji Niedzieli 
Palmowej postaci Chrystusa 
wjeżdżającego na osiołku na 
pamiątkę wjazdu do Jerozoli
my, kiedy cały tłum trzymał 
w ręku palmy jako znaki 
uwielbienia dla Mistrza, gło
szące Jego zwycięstwo, a za
razem pokonanie śmierci dla 
zmartwychwstania przyszłe
go, czyli nagrody za docho
wanie wiary.

Pięknymi dokumentami 
i reliktami tej ceremonii są co 
najmniej dwie zachowane do 
dziś rzeźby, wykonane 
w drewnie i polichromowane. 
Jedna z nich, datowana na 
lata 1460-1470 pochodzi 
z kościoła w Szydłowcu, 
przechowywana jest obecnie 
w Muzeum im. Szołajskich 
w Krakowie. Kościół w Szy
dłowcu co najmniej od XIV w. 
znajdował się na terenie dóbr 
Odrowążów-Szydtowieckich. 
Dwa pokolenia tej rodziny: 
Stanisław, wychowawca sy
nów królewskich i jego syno
wie, Krzysztof - kanclerz 
wielki koronny i Mikołaj - 
podskarbi królewski, jak rów
nież ich krewni - byli znani 
z licznych fundacji na rzecz 
kościołów położonych w ich 
dobrach. Tak więc można 
z nimi łączyć fundację tej 
rzeźby. Chrystus z Szydłow
ca ma dość pokaźne rozmia
ry (224 cm wysokości, 150 
długości i 114 szerokości, 
średnica kółek, na których 
może się poruszać, wynosi 
63 cm). Siedzi okrakiem na 
osiołku, ubrany w luźną sza
tę, nogi ma bose, prawa ręka 
jest lekko uniesiona w geście 
błogosławienia, w lewej trzy
ma stylizowaną „palmę” 
w formie rozwijającego się 
pąku. Rzeźba umieszczona 
jest na platformie umożliwia
jącej jej przesuwanie. Cią

gniona była w procesji jako 
przypomnienie triumfalnego 
wjazdu Chrystusa do Jerozo
limy. Jest doprawdy coś 
urzekającego w przedstawio
nej postaci Chrystusa siedzą
cego na osiołku - nie na 
wspaniałym rumaku - jak za
powiedziała wizja proroka 
Zachariasza potwierdzona 
przez Ewangelistów: „Oto 
król twój przychodzi do cie
bie łagodny, siedzący na 
osiołku..." Zwierzę o wydłu
żonym korpusie jakby zapar
to się wszystkimi czterema 
nogami, nie chce iść dalej, 
stanęło wryte czując instynk
townie, kto je dosiadł i jaka 
na nim spoczywa odpowie
dzialność. Artysta, niewątpli
wie ludowy, ucieleśnił swą 
wizję według właściwej mu 
percepcji jego kondycji spo
łecznej. Zbawiciel, okryty luź
ną szatą, ma bose stopy. Być 
może jest to jeszcze relikt 
owej słynnej „biblii paupero- 
rum” unaoczniającej misteria 
wiary poprzez łatwe w per
cepcji formy plastyczne. 
Uduchowiona twarz Chrystu
sa świadczy o głębokiej wie
rze rzeźbiarza, a że nie we
tknął swemu Zbawcy berta 
albo „palmy” - jak kazała bi

blia - ale jakby wyciągnięty 
z płotu kawałek gałęzi ze sty
lizowanymi pączkami wierz
by, to nic dziwnego - nie ma 
bowiem w tym kraju palm. 
Legendarna „palma” była 
symbolem drzewa życia, 
znakiem zwycięstwa i poko
nania śmierci - zmartwych
wstania. Osioł - to nie tylko 
najbardziej popularne, użyt
kowe zwierzę na terenie Ma
łej Azji i Afryki Północnej, 
w tym Palestyny, ale wielora
ki symbol m.in. synagogi 
i prawa pogańskiego, które 
Chrystus miał sobie podpo
rządkować. Drugą ze zna
nych, zachowanych postaci 
Chrystusa na osiołku, pra
wie identyczną z rzeźbą 
z Szydłowca, jest nieco mniej
sza (143 x 119 x 200 cm) rzeź
ba znajdująca się w klaszto
rze sióstr klarysek w Starym 
Sączu.

Przedstawienie wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy na 
osiołku jest w sztuce sakral
nej spotykane już od IV w. 
(m.in. miniatura Braci z Lim- 
burga znajdująca się w Chan
tilly w Museum Conde).

Wanda Puget

Rzeźba 
Chrystusa 
na osiołku
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Wystawa ekslibrisów
Mocnym akcentem kończą

cym 14 grudnia 1999 r. 
w Łodzi obchody 25-lecia Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami 
byto zebranie cztonków i sympa
tyków Łódzkiego Oddziału 
TOnZ połączone z otwarciem 
wystawy „Ekslibrisy cztonków 
TOnZ” autorstwa Anny Czap
skiej. Wśród prezentowanych na 
wystawie 264 ekslibrisów znaj
dowały się ekslibrisy wykonane 
dla prezesów Towarzystwa: Ja
nusza Durko, Wojciecha Fijał
kowskiego, Tadeusza Rudkow
skiego i obecnego - Mariana 
Sołtysiaka, a także dla wicepre
zesa Witolda Strausa, skarbnika 
Feliksa Ptaszyńskiego, sekreta
rza Ewy Siurawskiej oraz dla 
wielu innych działaczy, także 
Oddziału Łódzkiego. Na ekslibri
sach najczęściej pojawiał się 
motyw architektury zabytkowej.

Warto wiedzieć, że ekslibris 
pełni swoją funkcję dzięki napi
sowi informacyjnemu „ex libris”, 
czyli „z księgozbioru” i dalej na

swoją dramaturgię i przedstawia
jącą jakieś mniej czy bardziej 
ważne wydarzenie. Często rysu
nek charakteryzuje właściciela 
zbioru lub jego księgozbiór. 
Przez lata głównym elementem 
rysunku na ekslibrisie byt herb 
właściciela, potem bywała książ
ka, kaganek, kałamarz i gęsie 
pióro, sowa itp. Główne tematy 
rysunku na ekslibrisie sięgają 
dziś do numizmatyki, heraldyki, 
muzyki, kosmosu, militariów, ko
lei, sportu, turystyki, twórczości 
i portretów stawnych ludzi, aktów 
kobiecych, przyrody (zwierzęta, 
ptaki, kwiaty, rośliny itd.) i in
nych. Mogą to też być obiekty 
krajobrazowe, stworzone przez 
człowieka dzieła architektonicz
ne, zarówno ich detale, jak i całe 
zespoły budynków zabytko
wych, nawet panoramy miast. 
Ekslibris jest przedmiotem kolek
cjonerstwa, jak znaczki poczto
we, widokówki czy telefoniczne 
karty magnetyczne („signum 
temporis” dnia dzisiejszego).

1. Ekslibrisy prezesów Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami

2. Ekslibrisy członków i działaczy 
Oddziału Łódzkiego TOnZ

3. Prot. Anna Czapska - ich autorka
- podpisuje katalog wystawy

(fot. Zofia Radzikowska)

stępującemu imieniu i nazwisku 
właściciela biblioteki. Ale o jego 
urodzie stanowi wzbudzający 
największe zainteresowanie ry
sunek. Jest to często piękny 
ozdobnik, niczego niewyobraża- 
jący, a niekiedy grafika, która 
mogłaby samoistnie cieszyć 
oko, niezwiązana z książką i eks
librisem. Często też rysunek jest 
anegdotą, żartem, a czasem na
wet rozbudowaną sceną mającą 

Twórcy i kolekcjonerzy poświę
cają wiele uwagi ekslibrisom 
o ściśle określonej tematyce iko
nograficznej, wymieniając je, po
kazując i podziwiając na wysta
wach. Ta wystawa jest nie tylko 
wystawą autorską, ale w głównej 
mierze tematyczną - pokazuje 
na ekslibrisach piękno architek
tury zabytkowej.

Otwarcie wystawy zaszczyci
ła swoją obecnością autorka -
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Anna Czapska - honorowy czło
nek TOnZ, emerytowany profe
sor architektury na Politechnice 
Warszawskiej. Opowiadała inte
resująco o swojej działalności 
społecznej i pracy nad ekslibrisa
mi. Zachęcona bogatą działalno
ścią Oddziału Łódzkiego TOnZ 
nie tylko przekazała Towarzystwu 
ekslibrisy dotychczas wykonane, 
ale także 13 zupełnie nowych dla 
łodzian - cztonków TOnZ, w tym 
takie, które przedstawiają łódzkie 
zabytki. Wiesław Kaczmarek, 
prezes oddziału otrzymał eksli
bris przedstawiający dworek Lu
dwika Geyera, Krzysztof Stefań
ski, autor najnowszej publikacji 
Łódzkiego Oddziału TOnZ Gma
chy użyteczności publicznej daw
nej Łodzi - wieżę fabryki Markusa 
Silbersteina. Obydwa obiekty 
znajdują się przy ul. Piotrkow
skiej. Jeden obiekt zabytkowy 
spoza Łodzi - pałac w Poddębi
cach - wykonany został dla ło
dzianina Andrzeja Danowskiego, 
członka Prezydium Zarządu 
Głównego TOnZ, sekretarza Od
działu Łódzkiego TOnZ. Są tu 
także ekslibrisy przedstawiające 
znaki zodiaku lub drzewa i krze
wy według horoskopu galijskie
go. Najwięcej jednak prezentuje 
obiekty zabytkowe. Wiele spo
śród ekslibrisów zostało zrepro- 
dukowanych w katalogu wysta
wy, którego sponsorem byt Po
wszechny Bank Kredytowy PBK 
V Oddział w Łodzi (Oddział Łódz
ki TOnZ ma tam swoje konto). Po 
otwarciu wystawy Autorka skła
dała autografy na katalogu wy
stawy, a chętnych obdarowała 
dedykacjami.

Nie była to pierwsza taka wysta
wa w Widzewskiej Galerii Eksli
brisu. Na wielu wystawach byty 
już prezentowane ekslibrisy 
przedstawiające obiekty zabytko
we Łodzi, ale także innych miast, 
nie tylko zresztą Polski (w obie
gowych opiniach Łódź nie jest 
miastem zabytków, ale zarówno 
te wystawy ekslibrisów, jak i pręż
ny, liczący ponad 300 cztonków 
Oddział TOnZ tym opiniom prze
czą). Najbardziej reprezentatyw
na i najciekawsza była zorganizo
wana w 1998 r. wystawa „Zabytki 
Łodzi na ekslibrisach Kazimierza 
Zbigniewa Łońskiego”. Głównie 
dlatego, że autor, Kazimierz Zbi
gniew Łoński mieszka w... Zamo
ściu, w Łodzi byt kilka razy, ale 
Łódź i jej zabytki urzekfy go swo
ją niepowtarzalną urodą (jest na
wet członkiem TOnZ w Oddziale 
Łódzkim). Ale także dlatego, że 
tamtej wystawie towarzyszył bo
gato ilustrowany katalog, będący 
samodzielną publikacją, prezen
tującą łódzkie zabytki i Łódzki 
Oddział TOnZ w 15-lecie jego po
wstania. Tu godzi się nadmienić, 
że publikację ową przygotowano 
dzięki dotacji Federacji Stowarzy
szeń Kulturalnych Województwa 
Łódzkiego, a w ramach sponso
rowania TOnZ nieodpłatnie wy
drukował ją Zakład Poligraficzny 
„Wograf” Zdzisława Wojciechow
skiego z Łodzi. Galeria istnieje od 
1990 r. i od początku prowadzi ją 
społecznie łódzki kolekcjoner 
ekslibrisów i działacz TOnZ Miro
sław Z. Wojalski. Była to już 
42 wystawa w jedynej w Łodzi 
stałej galerii ekslibrisów (Łódź, 
ul. M.Gorkiego 16).

Mirosław Wojalski
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Od początku roku otrzymujemy listy 
odnoszące się do zmian w „Spotkaniach 
z Zabytkami”. Na ogół Czytelnicy chwalą 
przede wszystkim jakość papieru i zdjęć 
kolorowych. „ Kochana Redakcjo! - zaczy- 
na list p. Adriana Sitek z Warszawy - dzię
ki serdeczne za wszystkie zmiany, jakich 
dokonaliście w Waszym (i moim!) mie
sięczniku. Oczywiście wszystkie nowe po
mysły oceniam pozytywnie. Nowy papier 
pieści dłonie, a grafika cieszy oczy. Jeszcze 
troszkę więcej odwagi i KOLORU - koloru 
przede wszystkim! Życzę Wam dużo zapa
łu do wspaniałej pracy, jaką wykonujecie, 
choć nie wątpię i widzę po efektach Wa
szych wysiłków, że tego... zdrowego zapa
łu wcale Wam nie brakuje. Dziękuję!!!”. 
„Nareszcie zaczynacie być konkurencyjni 
- pisze p. Zofia Zaleska z Zielonej Góry - 
Na szczęście nie zmieniliście treści naszego 
czasopisma - jest takie, jak było, choć na 
wyższym poziomie wydawniczym.” Z ko
lei p. Jerzy Woś z Poznania pisze: „Zmie
niać pismo należy, aby nie zniknąć wśród 
różnych kolorowych brukowców. Bardzo 
mi odpowiadają nowe czcionki, przede 
wszystkim tytułów artykułów oraz nowo
czesny układ poszczególnych działów pi
sma (...) Niech jednak Szanowna Redakcja 
pamięta, że jest pewna granica w tego ro
dzaju publikacjach, której przekroczyć nie 

wolno. Przykładem negatywnym jest dla 
mnie miesięcznik «Mówią Wieki», który 
w zapale zmieniania szaty graficznej, 
układu, a głównie treści poszedł o krok za 
daleko. To już nie jest ten sam magazyn 
historyczny i nie pomogą nazwiska wybit
nych uczonych, którzy tam się wypowia
dają (...) Specyfika takich czasopism, jak 
«Spotkania z Zabytkami» polega na ich 
wartościach wewnętrznych, które łatwo 
zniszczyć. Jest to bardzo trudne do określe
nia. Na szczęście w wypadku «Spotkań 
z Zabytkami» ową wartość wyczuwam 
bez zmian.” Były także głosy krytyczne. 
Pan P. W. z Warszawy napisał: „Po zapo
znaniu się z zawartością pierwszego nu
meru - nie treścią, gdyż ta niezmiennie jest 
ciekawa i na wysokim poziomie, ale z for
mą graficzną - muszę stwierdzić, że moje 
oczekiwania zupełnie się nie sprawdziły.” 
Czytelnika denerwują np. zmiany w kroju 
czcionek tytułowych, różnicowanie czcio
nek w artykułach, nieczytelne nazwy dzia
łów. „Przy wprowadzaniu zmian nie po
winno się niszczyć tego, co dobre i spraw
dzone” - konkluduje Czytelnik.

„Pragnę pochwalić Redakcję za cykl 
artykułów pt. «Na krawędzi wieków» - pi
sze p. Tadeusz Surmacz z Krakowa - Są 
one refleksyjne, często pesymistyczne, ale 
wydaje mi się, że dobrze przedstawiają 
problemy XX i XXI w. Istotne jest to, że 
ich autorzy nie zawężają tych problemów 
do spraw zabytków, piszą też o kulturze 
i społeczeństwie (...) Wyróżniam artykuły 
Bogusława Szmygina i Tadeusza Chrza
nowskiego. Można w nich dopatrzyć się 
wielu ciekawych aluzji do stanu świado
mości społecznej. ” W nawiązaniu do arty
kułu T. Chrzanowskiego (nr 12, 1999) 
p. Ewa Kobylińska z Olsztyna próbuje 
odpowiedzieć na zawarte w tytule tego ar
tykułu pytanie „czy Polakom potrzebne są 

zabytki?”. Czytelniczka uważa, że odpo
wiedź negatywna jest zbytnim uproszcze
niem: „zresztą w tym wypadku nie może 
być jednoznacznej odpowiedzi. Każdy 
z nas - jeśli nawet nie interesuje się zabyt
kami, nie wyczuwa w nich żadnych war
tości i nie uczestniczy w ich ochronie - ma 
w podświadomości zakodowane ich istnie
nie. Często słyszymy trafne określenie ja
kiegoś dawnego przedmiotu - «to jest sta- 
re!» z nutką dumy w glosie, że przedmiot 
ten należy właśnie do niego. Jeśli więc 
w podświadomości wielu Polaków tkwi 
taka możliwość wartościowania, to po 
prostu należy te możliwości wydobyć. Za
bytki są potrzebne, trzeba tylko więcej 
o nich krzyczeć, w czym najważniejszą ro
lę odgrywają «Spotkania z Zabytkami»...”

Pan K. Antoszewski z Lublina nawią
zuje w swoim liście do numeru 9, 1999, 
poświęconego Kazimierzowi Dolnemu. 
„To prawda - pisze - że Kazimierz jest już 
miasteczkiem kultowym przede wszystkim 
dlatego, iż kolejne pokolenia Polaków czu
ły się tu i czują najlepiej. Dla nich nieważ
ny jest fakt zbudowania większej części 
miasteczka przez konserwatorów. Tylko 
dzięki temu nie została zepsuta dawna at
mosfera i zachowano tradycyjny sposób 
budowy. Co zrobiliby z Kazimierza archi
tekci - lepiej nie mówić! Jednym z nielicz
nych, na szczęście, przykładów jest budy
nek mieszkalny przy ul. Nadwiślańskiej, 
postawiony w latach sześćdziesiątych 
przez architekta Bohdana Lacherta. Ale 
i on uszanował gabaryty sąsiednich do
mów i nie zaprojektował np. wysoko
ściowca. Fenomen Kazimierza polega na 
tym, że na niewielkiej powierzchni, oto
czonej z trzech stron wzgórzami, zaś 
z czwartej Wisłą, skupiają się wszystkie 
podstawowe walory miasta. I oby tak by
ło zawsze!”

REKLAMY i OGŁOSZENIA prosimy kierować pod adresem: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, tel. 629-62-26, fax 622-46-63.

PRENUMERATA 
prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 
Warszawa, ul. Piękna 44 a, PBK S.A. III O/War- 
szawa nr 11101024-9700-2750-3-23 (na załą
czonym w numerze przekazie pocztowym pro
simy podać, których numerów dotyczy wpła
ta).Wpłaty na minimum trzy numery przyjmo
wane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpo
częciem dostaw; cena 1 egz. w I półroczu 
2000 r. - 4zł, w II półroczu - 4,50 zł. Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum po 
10 egzemplarzy każdego numeru - 25% raba
tu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droż
sza. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 629-62-26.

Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są 
we wszystkich urzędach pocztowych oraz 
przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych 
miasteczek, gdzie dostęp do urzędów poczto
wych jest utrudniony. Urzędy pocztowe wła
ściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
prenumeratora oraz listonosze przyjmują 
przedpłaty w terminach: do 30 listopada na 
okres od 1 stycznia następnego roku, do koń
ca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja 
na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres 
od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na 
miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierp
nia z uwzględnieniem okresów przedpłat poda
nych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez 
pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku 
wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumero
wane egzemplarze są doręczane do miejsca za
mieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
HI kwarta! 2000 r. przyjmowane są do 5 czerwca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie w księgarni nau
kowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach mu
zealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całe
go kraju.



Wokół tradycji

Odpust - to z okazji święta patrona kościoła możliwość uzyskania kościelnej 
amnestii za popełnione grzechy. Temu świętu towarzyszy zwykle jarmark, na którym 
można zetknąć się z zabytkami polskiej sztuki i kultury ludowej. Szyte dzisiaj 
feretrony uczestniczące w uroczystych procesjach odpustowych (il. 1) niemal nie 
różnią się od zabytkowych. Pasiaste kobiece wetniaki są tak samo tkane, jak przed 
stuleciem. Sprzedawcy wciąż oferują malowane drewniane kołyski dla lalek (il. 2) 
i zabawki, np. ruszające skrzydłami kogutki czy koniki na biegunach (il. 3), drew
niane beczki różnej wielkości (il. 4), sita i wiklinowe koszyki (il. 5). A oprócz tego 
można tu kupić odpustowe ciasto nanizane na papierowe sznurki i oczywiście 
obrazy Chrystusa z gorejącym sercem lub Anioła Stróża przeprowadzającego dzieci 
po kładce nad strumieniem. I choć coraz częściej spotyka się kiczowate wyroby 
z plastiku, to właśnie odpusty świadczą o trwającej polskiej, katolickiej tradycji. Oto 
kilka migawek z odpustu św. Michała Archanioła we wsi Studzianna-Poświętne koto 
Opoczna.

Lechosław Herz

(zdjęcia: Lechosław Herz)


