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Przedstawiamy archeologię krajo
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doczne są na fotografii (zob. s. 22).
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Redakcja poleca
Niejednokrotnie, przede wszystkim w działach 

„To też są zabytki” i „Wokół tradycji”, publikowali
śmy - i to od początku istnienia pisma - artykuły 
poświęcone tzw. zabytkom niematerialnym. Na s.4 
bieżącego numeru przedstawiamy zapis dyskusji na 
ten temat. Autorzy referatów udowadniają na róż
nych przykładach celowość objęcia prawną ochroną 
niematerialnych treści łączących się z materialnymi 
obiektami czy przedmiotami zabytkowymi. Zachę
camy Czytelników do wyrażania na lamach naszego 
pisma swoich opinii o tych wypowiedziach. Z tema
tem tym wiąże się następny główny akcent numeru 
- artykuł o archeologii krajobrazu (s. 22). I choć 
w tym wypadku szukamy głównie tkwiących w kraj
obrazie śladów materialnych, to - jak się okazuje - 
najczęściej naprowadzają nas na nie zachowane lo
kalne tradycje czy nazwy. W dziale „Wokół tradycji” 
przedstawiamy z kolei rezerwat Wykus w Górach 
Świętokrzyskich (s. 36), który był miejscem wyda
rzeń w czasach ostatniej wojny, zachowanym nie 
tylko dzięki pomnikowi z odpowiednimi napisami, 
ale przede wszystkim dzięki głęboko zakorzenionej, 
przekazywanej z pokolenia na pokolenie tradycji 
miejsca. Takim samym miejscem pamięci jest nie
dawno przypomniany zwykły słup trakcyjny przy 
ul. Grójeckiej w Warszawie ze śladami po kulach, 
który w 1939 r. znajdował się przed barykadą 
obrońców stolicy (s. 33). Polecamy również niezwy
kle interesujący artykuł o zawale serca najsłynniej
szego polskiego dzwonu - Zygmunta w Krakowie 
i jego renowacji (s. 38).

Redakcja przypomina
Przypominamy nasz apel z poprzedniego numeru - 

PRENUMERUJCIE „SPOTKANIA Z ZABYTKAMI”. 
Przetrwanie trudnych czasów przez nasze pismo za
leży m.in. od liczby prenumeratorów. Tylko prenu
merata zapewnia naszym Czytelnikom regularne 
otrzymywanie miesięcznika prosto do domu. W każ
dym numerze publikujemy warunki prenumeraty 
i dołączamy przekaz na jej opłacenie.



OD przeglądy 
poglądy

W dniach 21-23 lutego br. odbyty się 
już ósme z kolei Targi Konserwacji 
Zabytków i Renowacji Miast Conser- 
vatio 2002 w Toruniu. Pokazano na 
nich materiały, technologie i urządze
nia konserwatorskie, m.in. zaprezen
towano najnowszą technologię osu
szania, odgrzybiania i zabezpiecza
nia murów przed wilgocią. Targom to
warzyszyła Ogólnopolska Konferen
cja Naukowa Studentów Konserwacji 
Zabytków, zorganizowana przez Uni
wersytet Mikołaja Kopernika w Toru
niu oraz gdański oddział Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami; w konferencji 
uczestniczył Generalny Konserwator 
Zabytków. Na Targach zaprezentowa
ne również zostały wydawnictwa Za
rządu Głównego Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami oraz miesięcznik 
„Spotkania z Zabytkami”.

Toruńskie zabytki wymagają podjęcia 
jak najszybszych działań przed szko
dliwym wpływem wód podziemnych. 
Całe Stare Miasto w Toruniu położone 
jest na opadających w stronę Wisty 
morenowych terasach. Znajdujące 
się tu wody podziemne zasilane są 
przez wodę spływającą z wyżej poło
żonych terenów miasta. Ponadto ob
szar ten przecina Struga Toruńska; 
obecnie jej koryto znajduje się pod 
powierzchnią ziemi. Wszystko to po
woduje ogromne zawilgocenie staro
miejskiej zabudowy i jej destrukcję. 
Zdaniem prof. Wiesława Domaslow- 
skiego odwilgocenie toruńskich za
bytków można wykonać różnymi spo
sobami. Najbardziej skuteczne było
by zabezpieczenie podziemnych 
fragmentów budynków pólprzepusz- 
czalną membraną. Można też wywo
łać hydrofobizację murów przy użyciu 
środków chemicznych. Obydwie me
tody są jednak bardzo kosztowne.

Znacznie tańszym rozwiązaniem by
łoby umożliwienie parowania wód 
gruntowych poprzez nawierzchnię 
ulic, ale niestety, i ten sposób będzie 
trudny do przeprowadzenia i sfinan
sowania w krótkim czasie.

W Wieliczce trwa odbudowa „Turów- 
ki", zabytkowego budynku wzniesio

w nim siedzibę Urząd Sprzedaży 
i Spedycji Soli, po drugiej wojnie świa
towej w przyziemiu zlokalizowano ma
gazyny Żupy Solnej oraz Gminnej 
Spółdzielni Wieliczka. Kolejni użyt
kownicy doprowadzili do dewastacji 
budynku, wpływ na pogarszający się 
stan obiektu miało też jego posado
wienie na niestabilnym gruncie. Obec
na odbudowa, prowadzona według 

nego w latach 1811-1813 jako zespól 
warzelni soli. W 1814 r. budynek prze
znaczony został na stajnie wojskowe 
oraz koszary. Potem był składem zbo
ża, węgla, drewna, soli. W1825 r. miał 

ustaleń z wojewódzkim konserwato
rem zabytków, nawiązuje do pierwot
nego wyglądu budynku, a wprowa
dzone zmiany wynikają z nowej funk
cji - „Turówka” ma być czterogwiazd- 
kowym hotelem.

ZAPROSZENIE NA MAJÓWKĘ

Podobnie jak w dwóch poprzednich latach „Spotkania z Zabytkami” - patron 
medialny imprezy - zapraszają na Archeologiczną Majówkę, która odbędzie 
się w dniach 23-26 maja 2002 r. na wczesnośredniowiecznym grodzisku 
w Chodliku. Już po raz czwarty organizatorzy: Stowarzyszenie Naukowe Ar
cheologów Polskich oddział w Lublinie oraz Gmina Karczmiska i Starostwo 
Powiatu Opolskiego proponują wszystkim zainteresowanym naszą najdaw
niejszą historią możliwość niezwykłych z nią spotkań. Przez cztery dni na te
renie grodziska wzniesionych zostanie blisko dwadzieścia krytych strzechą 
„chałup”, w których przyjeżdżający niemal z całej Polski specjaliści i entuzja
ści dawnych rzemiosł i umiejętności zaprezentują wiele pokazów, związanych 
z życiem naszych przodków. Do najbardziej spektakularnych zaliczyć należy 
wytop żelaza w piecach szybowych, warzenie soli metodami pradziejowymi, 
pędzenie dziegciu i smoły drzewnej itd. Nie zabraknie również potyczek 
bractw rycerskich oraz widowisk obrzędowych. Całość odbywa się w urokli
wej scenerii grodziska, wśród leśnych zagajników i pachnących ziołami łąk. 
Archeologiczna Majówka jest miejscem spotkań ludzi kierujących się kon
kretną potrzebą bliższego poznania wszystkiego, co wiemy o życiu dawnych 
społeczeństw. Pełną informację, także na temat dojazdów i noclegów, moż
na uzyskać pod numerami telefonów: (0-81) 534-66-20 i 0-604 468 555 oraz 
w Internecie: www.kki.net.pl/~chodlik.

Bezcenny średniowieczny rękopis 
„Księga praw miejskich Głubczyc" za
giniony w 1945 r. odnalazł się; jego 
właścicielką jest Barbara Piasecka- 
-Johnson. Księga pochodzi z 1421 r. 
i jest unikatowym dokumentem lokal
nej historii. Spisał ją Nicolaus Brevis, 
a zilustrował Johannes von Zittau. Po
czątkowo miała zostać przekazana na 
aukcję, ale Fundacja Barbary Piasec- 
kiej-Johnson wycofała się z tej decy
zji. Zakupem księgi zainteresowana 
jest Biblioteka Narodowa oraz władze 
Głubczyc. Najważniejsze jest to, aby 
ten cenny rękopis znalazł się w miej
scu, które gwarantowałoby dostęp do 
księgi naukowcom i badaczom.

Zakończone zostały prace konserwa
torskie w Bożnicy Kupa na krakow

skim Kazimierzu. Trwały one 10 lat, 
były trudne i kosztowne (ponad 5 min 
zł). Odrestaurowany został sufit z naj
ważniejszymi pejzażami Izraela, pięk
na galeria, napisy w języku hebraj
skim na ścianach. Gruntownie odno
wiono mury i portale. Bożnica poza 
funkcją dla celów religijnych ma sta
nowić ośrodek międzynarodowego 
porozumienia poprzez spotkania dys
kusyjne, konferencje, pokazy.

Wysoka Brama w Olsztynie ma być 
gruntownie odnowiona. Jest to jeden 
z najstarszych zabytków miasta, po
chodzi z XIV w., a jej obecny stan 
techniczny wymaga jak najszybsze
go podjęcia prac konserwatorskich. 
Środki na ten cel - oszacowane na 
150 tys. zł - będzie starało się mia
sto zdobyć z Unii Europejskiej dzięki 
przystąpieniu do programu Europej
ski Szlak Gotyku, który ma przede 
wszystkim promować gotyckie za
bytki znajdujące się na terenie 
państw nadbałtyckich, m.in. Nie
miec, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, 
Polski. Jeśli powiedzie się sprawa 
uzyskania funduszy, prace konser
watorskie przy Wysokiej Bramie mo
głyby zakończyć się w 2003 r., czyli 
tuż przed uroczystościami obcho
dów 650-lecia Olsztyna.

W Międzynarodowym Centrum Kultu
ry w Krakowie w marcu br. zorganizo
wana została wystawa „Jak Feniks 
z popiołów... Jan Zachwatowicz 
(1900-1983)”, upamiętniająca działal
ność konserwatorską prof. Jana Za
chwatowicza. Wystawa, przygotowa
na według koncepcji plastycznej Kry
styny Zachwatowicz-Wajdy, zgroma
dziła liczne projekty, szkice oraz ro
dzinne pamiątki i fotografie, które 
udostępnione zostały przez Zamek 
Królewski w Warszawie. Wystawa 
przypomniała dorobek prof. Jana Za
chwatowicza, jego nieprzeciętną oso
bowość, znakomitego architekta, ry
sownika, wybitnego naukowca i prak
tyka. Pozwoliła też skonfrontować 
osiągnięcia warszawskiej szkoły kon
serwacji zabytków z doświadczeniami 
środowiska krakowskiego.

W dniach od 27 marca do 21 kwietnia 
br. w Łazienkach królewskich w War
szawie czynna była wystawa malar
stwa i rysunków Mariana Paździora 
(1924-1998), który przez ponad 20 lat 
zaangażowany był w sprawy ochrony 
polskich zabytków, głównie obiektów 
architektury. Był pracownikiem służb 
konserwatorskich oraz wieloletnim 
członkiem redakcji kwartalnika 
„Ochrona Zabytków”. Na wystawie 
mogliśmy zobaczyć ponad 50 prac 
malarskich, rysunków i fotografii, któ
rych tematem były zabytki Rzymu 
oraz obiekty związane z kulturą pol
skiej wsi, prezentowane w Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu.
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których 
nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty oraz kiedy i gdzie powsta
ły. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w dokładniejszym 
poznaniu różnych dziel sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie po
trafią określić np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ce
ny itp. Przysyłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wy
łącznie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł sztuki, 
co do których macie pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowia
dać także na inne pytania związane z zabytkami. Redakcja w porozu
mieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak najwięcej informa
cji i przedstawi je w tej rubryce.

Tym razem proponujemy odstępstwo od 
tych zasad i przedstawiamy interesujące 
przedmioty znajdujące się w rodzinnych 
zbiorach p. Jana Kochanowicza, który 
przystał ich zdjęcia wraz z obszernymi 
wyjaśnieniami. Jeśli nasi Czytelnicy 
WIEDZĄ WIĘCEJ o tych przedmiotach 
- prosimy o listy.

Tuż przed ostatnią wojną w pobliżu 
cmentarza w Mikolajewicach kolo Luto
mierska pod Łodzią, podczas kopania 
dołu do pogrzebania padlego konia, od
kryty został otoczony kamieniami praw
dziwy skarb archeologiczny - dwie urny, 
miecz i fragment jakby toporka bez ręko
jeści. Przedmioty te znajdowały się oko
ło 1,2-1,5 m pod powierzchnią ziemi. 
Miejsce zostało oznaczone głęboko wbi
tymi kolkami, a znalezisko zabrane do 
domu i delikatnie oczyszczone. Plano
wano zawiezienie wszystkich przedmio
tów do ekspertyzy na Uniwersytecie 
Warszawskim, ale wybuch wojny pokrzy
żował te plany. Z przedmiotów tych 
w moich zbiorach ocalał toporek i miecz. 
Miecz został przepalony w ogniu znisz
czonego mieszkania w czasie powstania 
warszawskiego w 1944 r. i pękł na dwie 
części (il. 1).
Zebrałem te fakty z pamięci w całość, 
uzupełnioną wyjaśnieniami z różnych 
źródeł. Otóż toporek okazał się Czeka
nem (oczywiście bez rękojeści, która 
z pewnością była z drewna). Wykonany 
jest z brązu, podobnie jak miecz. Sądzę, 
że jest związany z kulturą łużycką i po
chodzi z okresu 1300-700 lat p.n.e. 
Długość czekana wynosi 12 cm, szero
kość ostrza 4,5 cm; miejsce, w którym 
była osadzona rękojeść stanowi otwór

o średnicy 29 mm i ma wygląd tulei. Na 
jej brzegu znajduje się małe uszko, słu
żące - jak przypuszczam - do umoco
wania rękojeści za pomocą łyka lub skó
rzanego rzemienia. Wzdłuż czekana 
przebiega z obu stron symetrycznie li
niowe zgrubienie, powstałe przypusz
czalnie przy procesie odlewania w połą
czonych dwóch formach. Ponadto z obu 
stron widoczne są ozdoby o zatartym ry
sunku, przypominające strzały; ciężar 
czekana wynosi 350 g, Z kolei miecz 
składa się z dwóch fragmentów, lekko 
poskręcanych o łącznej długości 48 cm. 
Z jednego końca miecza brak jest istnie
jącego wcześniej bolca, na którym umo
cowana była rękojeść, prawdopodobnie 
drewniana. Miecz ma długość 40 cm, 
a szerokość około 4 cm. Zwęża się on 
stopniowo do ostrego zakończenia. 
Wzdłuż tego zwężenia widoczne są 
przebiegające dwie równolegle linie tuż 
przy ostrzach (miecz jest obosieczny). 
Miecz pokryty jest ciemnoszarawym na
lotem, miejscami widoczne są drobne 
ślady miedzi, co jest na pewno związa
ne z częściowym wytopieniem się cyny 
i utworzeniem tlenku miedzi.
Należy sądzić, że znaleziska te pocho
dziły z tzw. grobu popielnicowego z epo
ki brązu i należały do wojownika. Po 
ostatniej wojnie w pobliżu Lutomierska 
były prowadzone badania archeologicz
ne. Odkryto wtedy dwa cmentarzyska 
grobów popielnicowych. Groby takie od
kryto także kolo wsi Zalew. Podane prze
ze mnie miejsce znaleziska znajduje się 
3 km od Lutomierska i 2 km od Zalewu, 
w obecnym powiecie pabianickim.

Mata kolumna z cokołem jest chyba 
dość rzadko spotykaną postacią termo
metru (il. 2), Wykonana została z białego 
marmuru z drobnym, jasnoszarym żył
kowaniem. Umieszczona jest na niej 
mosiężna skala Reaumura, obecnie ni
gdzie już niestosowana. Poniżej znajdu
je się szklana rurka włosowata zakoń
czona zbiorniczkiem rtęci. Wysokość 
postumentu wynosi 23 cm, w tym coko
łu 4,9 cm, średnica kolumny 2,5 cm i co
kołu w jego najszerszej części 7,4 cm; 
termometr waży 595 g. Nadawał się on

do mierzenia temperatury tylko we
wnątrz domu i zwykle był stawiany np. 
na biurku.
Szukając odpowiedzi na pytanie, z jakie
go czasu pochodzi termometr, ze zdzi
wieniem dowiedziałem się, że pierwszy 
wprowadził skalę termometryczną 
w 1714 r. Gabriel D. Fahrenheit (1686- 
-1736), nazwaną od jego nazwiska i uży
waną do dziś na terenie Ameryki Pół
nocnej i Południowej. W 1730 r. Rene A. 
Reaumur (1683-1757), francuski fizyk 
i przyrodnik, zastosował odmienną ska
lę, według której temperatura zamarza
nia wody wynosiła 0°R, zaś wrzenia 
80°R. Niedługo później Anders Celsius 

(1701-1744), 
przyrodnik 
szwedzki, za
stosował skalę 
stustopniową, 
powszechnie 
znaną w Polsce 
i innych krajach 
europejskich. 
Porównanie 
wskazań na ter- 
m o m e t r z e 
Reaumura: np. 
16°R odpowia
da w skali Cel
sjusza 20°C. 
Skala Reaumu
ra używana była 
jeszcze w XX w. 
Produkowane 
były też termo
metry, na któ

rych po jednej stronie rurki włosowatej 
znajdowała się skala Reaumura, a po 
drugiej Celsjusza. Przedstawiony termo
metr znajdował się w mojej rodzinie od 
około 1900 r.

W 1944 r. znalazłem na strychu domu, 
gdzie mieszkałem z rodzicami, pewien 
dokument (il. 3). Byt on starannie zabez
pieczony i ukryty za jedną z belek. Pozo
stał w moich rękach, bo nie mogłem 
znaleźć potomków jego właściciela. Te
raz, po wielu latach uważam, że ze 
względu na niezwykły charakter doku
ment ten zasługuje na uwagę i publika
cję. Może tą drogą uda się ustalić po
tomków, a może zainteresuje się nim 
znawca heraldyki...
Jest to certyfikat szlachectwa, wydany 
przez „Wydział Krajowy Królestwa Galicyi 
i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstw. Kra
kowskim" na nazwisko Piotra Ignacego 
Bieńkowskiego herbu Lada. Certyfikat sy
gnowany został przez księcia Eustachego 
Sanguszkę, marszałka krajowego Króle
stwa, dra Józefa Wereszczyńskiego i dra 
Antoniego Grotta. Wystawiono go we 
Lwowie 26 sierpnia 1890 r. Dokument ma 
wymiary 40 x 26,5 cm, a uwagę zwraca 
bardzo staranne, ręczne opracowanie 
graficzne liter w nagłówku i tekście; część 
liter jest barwna - w kolorze złotym, różo
wym, szmaragdowym, czerwonym i nie
bieskim, pozostałe wykonano czarnym 
tuszem. Bardzo precyzyjnie został przed
stawiony barwny wizerunek herbu Lada. 
Certyfikat sporządzono na grubym i twar-
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dym pergaminie (odpowiednio wyprawio
nej skórze). Po 112 latach jest on nieco 
pożółkły, ale ozdobne pismo i ilustracja 
herbu doskonale zachowały barwy.
Na jeden szczegół pragnę zwrócić uwa
gę. Otóż po lewej stronie, w górnym ro
gu certyfikatu przyklejony jest niebieski 
znaczek opłaty stemplowej cesarsko- 
-królewskiej z godłem CK w postaci 
czarnego orła i z napisami „Ein gulden” 
oraz „1 fl” - chodzi o nominały: 1 gulden 
i jego odpowiednik - 1 floren. Na znacz
ku tym znajdują się dwie postacie 
wsparte o jakiś cokół. Znaczek jest 
stemplowany numerem 32339 w czar
nym kolorze.

Jan Kochanowicz 
Komorów

Do wyjaśnienia funkcji przedmiotu opisa
nego w rubryce „Wiedzieć więcej" (nr 2, 
2002, s. 3, il. 2) nadesłali swoje uwagi: p. 
Aleksander Stukowski z Poznania, p. Ja
nusz Zaremba z Kwidzyna i p. Jan Oldak 
z Warszawy. Przypominamy, że zastana
wialiśmy się, czy nie jest to rodzaj zacisku 
do pierogów. „Tymczasem-pisze p. Stu
kowski - nie mam tu najmniejszych wąt
pliwości, bo widywałem to coś wielokrot
nie - jest to klasyczna suszarka fotogra
ficzna do negatywów, stosowana w cza
sach, gdy fotografowie używali szklanych 
ptyt". „Szklane płyty negatywowe były 
określonego formatu, stąd rozłożony sto
jak mógł pomieścić 12 negatywów"- na

pisał p. Zaremba i uważa, że stojak po
chodzi z końca XIX i początku XX w. Z li
stu p. Oldaka dowiedzieliśmy się, że jest 
to tzw. koziołek do suszenia szklanych 
płyt negatywowych, reklamowany w pod
ręcznikach fotograficznych (il. 4). Bardzo 
dziękujemy za wyjaśnienia!
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To też są zabytki

Chronimy zabytki duchowe!
Dziedzictwo kulturowe każdego 
narodu - to nie tylko materialne 

świadectwa jego przeszłości, jak 
kościoły, zamki, pałace, kamienice, 

cmentarze, fabryki, wyroby rzemiosła 
itd. Świadectwa te są nierozerwalnie 

złączone z ludzkimi wartościami 
symbolicznymi, duchowymi, 

przechodzącymi z pokolenia na 
pokolenie w formie np. obyczajów, 

zachowań, języka, nazw, zjawisk 
kulturalnych czy społecznych. Jeśli 

kultura materialna podtrzymuje 
tożsamość narodu, to duchowa 

kształtuje ją, wzbogaca i pobudza do 
materialnego wyrażania. W ten 

sposób to olbrzymie koło zamyka się 
i każde jego przerwanie grozi 

odcięciem od narodowych korzeni. 
Wniosek może być tylko jeden 

- zabytki materialne nie mogą istnieć 
bez duchowych. I z tego właśnie 

powodu - aby udowodnić 
konieczność ochrony tzw. zabytków 

niematerialnych w okresie kolejnej 
dyskusji nad projektem nowej ustawy 

o zabytkach - publikujemy 
wypowiedzi wybitnych uczonych 

uczestniczących w panelowej 
dyskusji „Zabytki niematerialne 

- próba zdefiniowania i propozycje 
ich ochrony”, zorganizowanej 

22 marca br. przez 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

prof, dr Mirosław Żelazny:
CO TO JEST NIEMATERIALNA 
WARTOŚĆ ZABYTKU

Problem niematerialnej wartości dziedzictwa 
kulturowego nieuchronnie przywodzi na myśl 
pytanie o wzajemną relację materialnego dzie
ła sztuki oraz związanej z nim sfery ideowej. 
Gdybym mógł istotę tak postawionego pro

blemu sprowadzić do jednej kwintesencji, odwołałbym się do słyn
nej tezy Platona: „Patrz w rzeczy postrzegaj idee” albo użyłbym zna
nej alegorii: „patrz na cienie przesuwające się po ścianie jaskini, po
strzegaj światło”. Cień - to oczywiście materialna rzecz wzbudzają
ca indywidualne bądź zbiorowe przeżycie duchowe. Światło - to 
treść dziejowości, która się z tą rzeczą wiąże. W tradycyjnej, wywo
dzącej się od czasów starożytnych estetyce, na określenie kryjącej 
się za zjawiskiem estetycznym warstwy duchowości używano dwu 
uzupełniających się wzajemnie pojęć: „eidos”, „eidolon”, tłumaczo
nych na język polski jako „ideał” i „idea”.

Pojęcie ideału kojarzone było z doskonałym wyobrażeniem dzie
ła jako przedmiotu materialnego (przez przedmiot materialny moż
na tu rozumieć zarówno bryłę rzeźby lub budowli, jak i empirycz
ne zjawisko dźwięku melodii). Odczucie ideału wiąże się ze zdolno
ścią postrzegania zmysłem wewnętrznym przedmiotu nie takiego 
jakim jest, ale jakim być powinien. Wielki rzeźbiarz, przystępując 
do pracy nad posągiem, poprzedza swój praktyczny trud wyobra
żeniem podpowiadającym mu, jakie dzieło powinno być w dosko
nalej formie. Historyk sztuki, obserwując niedoskonały obraz lub 
niedoskonałą budowlę architektoniczną, jest w stanie wyobrazić so
bie, jaką powinny one przybrać formę, gdyby miały być doskonałe, 
a więc czego im w istocie brakuje. Charakteryzator, przygotowują
cy aktora do wykonania roli, potrafi dostrzec, że np. aktor ma lek
ką asymetrię twarzy lub „mało diaboliczne rysy”. Wie, w jaki spo
sób, używając swej sztuki, może dla potrzeb spektaklu stworzyć ob
raz bliższy ideałowi. To właśnie ideał tworzy ów pierwszy, jak by- 
śmy powiedzieli, niższy stopień objawiającego się naszej wyobraźni 
świata idealnego.

Stopień wyższy zmusza nas, byśmy odwołali się do pojęcia idei. 
W odróżnieniu od ideału nie jest ona zawartym w naszym wnętrzu 
doskonałym obrazem, ale skumulowaniem historii stawania się 
rzeczy (zawartej w pamięci jednostki, społeczeństwa lub pokoleń 
ludzkich), lub duchową treścią, jaką jednostka lub zbiorowość 
z ową rzeczą wiąże. Odwiedzając zabytkowy zespół architekto
niczny, widzimy mury i wspaniałe budowle, podziwiamy dzieła 
sztuki przechowywane w muzeach. Ale miasto tworzące taki wspa
niały zespół, np. Kraków, to nie tylko stare mury, lecz również pa
mięć o zastygłej w tych murach historii. To nic, że współczesny tu
rysta nie spotka pod Bramą Floriańską hordy tatarskiej, na Wawe
lu królowej Bony swarzącej się z Zygmuntem Starym, a na Rynku 
Tadeusza Kościuszki składającego przysięgę. Gdy patrzymy na rze
czy, ożywają w nas idee, odwiedzamy zawartą w naszej wyobraźni 
krainę dziejowości, która otwiera się dopiero wówczas, gdy zosta
nie obudzona przez magiczną moc historycznego miejsca. Toruń, 
drugi obok Krakowa najwspanialszy zespół urbanistyczny w Pol
sce, nie wzbudzi już w nas takiego odczucia. To pograniczne mia
sto wielokrotnie zmieniało swoich mieszkańców. Ważne wydarzę- 
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nia historyczne, jakie miały tu miejsce, często docierają do nas po 
prostu w formie historycznych informacji, a nie żywego, idealne
go wyobrażenia.

Zwiedzając małopolskie miasteczka i miasta, najczęściej nie będą
ce żadnymi ważnymi zabytkowymi układami urbanistycznymi, cza
sami odnosimy jednak wrażenie, że historia, która zaczęła się tu set
ki lat temu, trwa do dziś. Oczami wyobraźni widzimy mieszkańców 
współczesnych bloków jako tych, których potomkowie budowali 
w przeszłości gotycki kościół, jeszcze wcześniej słowiańskie grodzi
sko, inni zaś już we wczesnym średniowieczu uprawiali rozciągające 
się w okolicy pola. Wygnać z miasta jego rdzennych mieszkańców, 
sprowadzić nowych, postawić budowle w nowym stylu architekto
nicznym naruszającym kulturową ciągłość, to tak, jak gdyby prze
rwać naturalną drogę rozwoju żywego organizmu. Zabytkowe mu- 
ry przypominać będą martwy pień, co do którego wiemy, że kiedyś 
tętniło w nim życie, ale dziś nie potrafimy już sobie nawet wyobra
zić, jaki kształt miały liście pokrywające jego gałęzie.

Kultura ludzka zna wiele przykładów materialnych dzieł sztuki, 
o których historii powstania i związanych z nimi źródłowo funk
cjach nie wiemy nic lub prawie nic. Klasycznym przykładem mogą 
być słynne budowle w Stonehenge. Ich pierwotnego przeznaczenia 
zaledwie domyślamy się, prowadząc żmudne prace archeologiczne. 
Jeszcze bardziej interesującym przykładem mogą być w tym wzglę
dzie tajemnicze budowle z Afryki Południowej, pozostawione przez 
jakiś nieznany nam starożytny lud.

Gdy na początku XX w. budowano w Wiedniu Cmentarz Cen
tralny, przy głównej alei nekropolii przewidziano tzw. kwaterę 
wielkich muzyków. Z kilku miejskich cmentarzy ekshumowano tu 
szczątki Beethovena, Straussa, Brahmsa i innych. Nie udało się 
oczywiście ekshumować i przenieść do tej kwatery prochów Mo
zarta, pochowanego w zbiorowej mogile dla biedaków. Dziś, zwie
dzając wiedeński cmentarz św. Marka, warto zwrócić uwagę na 
dwa interesujące groby. Pierwszy z nich - to były grób Straussa, 
miejsce związane z historią życia artysty, jego pogrzebem, ale zara
zem miejsce, gdzie historia została sztucznie przerwana, gdyż napis 
mówi, że doczesne szczątki artysty zostały stąd zabrane. Grób Mo
zarta, „usytuowany” na tym samym cmentarzu kilkadziesiąt me
trów dalej, to kilkuhektarowa, porośnięta krzewami łąka ze skrom
nym marmurowym pomniczkiem. Wydaje się, że w ludzkiej psychi
ce wśród różnych wyższych potrzeb duchowych zawarta jest rów
nież źródłowa potrzeba autentyzmu, przejawiająca się w poczuciu 
jedności dziedzictwa kulturowego. Mozart ma swój grób ściśle 
związany z niezwykłą historią jego życia, śmierci i pogrzebu. Gdzie 
zaś znajduje się grób Straussa? Czy tam, gdzie zakończyła się histo
ria jego życia i śmierci, a więc na cmentarzu św. Marka, czy może 
tam, gdzie dzisiaj rzeczywiście znajdują się prochy artysty, czyli na 
Cmentarzu Centralnym?

Wartość materialnego dzieła sztuki nie jest wyłącznie wartością 
artystyczną, którą możemy określić stwierdzając, czy jest ono bliż
sze czy dalsze od jakiegoś wyobrażonego ideału. Tworzy ją również 
wyobrażenie dziedzictwa duchowego, jakie się z tym dziełem wią- 
że, nawet jeśli nie zawiera ono samo w sobie zbyt wielkich walorów 
artystycznych. Z tego właśnie powodu za jeden z najcenniejszych 
zabytków polskiego dziedzictwa kulturowego uznaje się sanktu
arium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Historia, która legła u podstaw 
tego szczególnego tworu ludzkiego ducha wciąż żyje i można od
nieść wrażenie, że od stuleci pulsuje w tym samym niezmienionym 
rytmie. Podobnym, szczęśliwym darem jedności dziedzictwa kultu
rowego nie mogą poszczycić się inne, często znacznie doskonalsze 
pod względem artystycznym zabytki czy nawet zespoły architekto
niczne. Bez względu jednak na koleje zawieruchy dziejowej, naszym 
obowiązkiem zawsze musi być odtwarzanie wszelkimi siłami zwią
zanego z danym miejscem, rzeczą czy dziełem sztuki dziedzictwa 
kulturowego, nawet tam, gdzie dziedzictwo to przetrwało w szcząt
kowej formie i gdzie nie mamy już nadziei na to, że nasze wysiłki 
będą w stanie utworzyć z niego powtórnie jednolitą całość.

prof, dr Henryk Samsonowicz:
O TREŚCIACH NIEMATERIALNYCH 
W ŹRÓDŁACH HISTORYCZNYCH

Wszystko, co człowiek po sobie pozostawia, 
jest źródłem historycznym, które przynosi 
różnorodne informacje o przeszłości. Całe na
sze spotkanie zatem poświęcone jest przesła
niom historii, szczególnie tym, które ze wzglę
du na zawarte w nich treści godne są wyróż

nienia i stałego miejsca w naszej zbiorowej pamięci. Omówienie ich 
przekracza oczywiście kompetencje referenta, który chciałby zwró
cić uwagę tylko na dwa zagadnienia.

Pierwsze dotyczy tych przekazów pozostawionych w źródłach 
pisanych, których treść, powszechnie znana, stanowi hasło łączące 
szersze lub węższe wspólnoty ludzkie. W naszej dyskusji może war
to ograniczyć się do jednej tylko - tworzącej społeczność polską. Łą
czy nas, Polaków, wspólny język, wspólne prawo, wspólne teryto
rium. Nie bylibyśmy jednak narodem bez posiadania wspólnej prze
szłości, której świadomość, na różnych szczeblach wiedzy, łączy 
mieszkańców naszego kraju. Ona dostarcza informacji, bardziej lub 
mniej zgodnych z wiedzą uczoną, których treść jest ważnym czynni
kiem w istnieniu narodu. Stanowią one słowa-klucze ułatwiające 
identyfikację wspólnoty i porozumiewanie się jej członków. Przypo
minają hasła bojowe, na które tylko swoi znają odzew. Nie są to ba
nały wyśmiewane niegdyś przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie
go, piszącego „zupa pomidorowa - demokracja ludowa”. Chodzi 
w nich o skojarzenia znane, powszechne, zrozumiałe. Mamy ich 
wiele w naszych źródłach historycznych. „Piast - kołodziej” - to od
wołanie do wspólnych początków, do władcy - swojaka; „Grun
wald” - do zwycięstwa, „Wawel” - do chwały. Do tych haseł należą 
też imiona naszych rodaków. Tych z przeszłości, których ocena jest 
na ogół jednolita (Chrobry, Sobieski, Kościuszko) i tych z czasów 
niepodległych, na które odzew jest dosyć zróżnicowany. Dla jed
nych symbolem narodowej sprawy będzie Piłsudski, dla innych - 
Dmowski, jeszcze dla innych - Witos. Ale wszystkie te trzy nazwi
ska wchodzą do zasobu wspólnej wiedzy Polaków.

Drugie zagadnienie - to historyczne źródła niematerialne, zabyt
kowe, które odwołują się do istnienia pewnych wartości. Oto przy
kład Warszawianki:

„Leć nasz orle w górnym pędzie, 
sławie, Polsce, światu służ.
Kto przeżyje wolnym będzie, 
kto umiera - wolnym już. ”
Czy nie jest to w jakimś sensie synteza tych wartości naszej kul

tury, które w XIX w. stawały się atrakcyjne dla Europy i jej miesz
kańców? Polska nie mogła wówczas imponować swym bogac
twem, kapitałami, dorobkiem legislacyjnym. Jednak chyba była 
atrakcyjna dla tych, którzy stawiali wolność ponad wartość swoje
go życia, widzieli hierarchię wartości, w której na najwyższym po
ziomie były te „służące światu”. Wolność służąca światu... Hasło 
żywe czy zabytkowe? Pozornie może się wydawać, że dzisiejsze po
kolenie Polaków żyjące w okresie prymitywnego kapitalizmu od
chodzi od tej wartości niesionej przez naszą tradycję. Sądzę jed
nak, że tak źle nie jest, że właśnie treści niematerialne zawarte 
w źródłach historycznych stanowią - i zawsze będą stanowić - po
trzebne dla ludzi wzory wartości, których nie sposób zważyć, 
zmierzyć, ocenić finansowo.

Ostatnia sprawa, która się z tym wiąże: czy można je chronić? 
Są one wyrazem pewnych potrzeb psychicznych. Myślę, że człowiek 
w gruncie rzeczy ma w większości jednostkowych przypadków po
trzebę doceniania tych wyższych wartości i odwoływania się do 
nich. Ale tak naprawdę, jeśli chcemy chronić zabytki cenne, ważne 
dla naszej tożsamości i wspólnoty narodowej, ludzkiej, to istnieje 
jedna droga, która do tego prowadzi - drogą tą jest edukacja.
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prof, dr Kwiryna Handke:
0 NAZEWNICTWIE WYMAGAJĄCYM 
PRAWNEJ OCHRONY

Nazwy własne osób i miejsc, ponieważ są 
nadawane urzędowo, powinny podlegać 
ochronie przez sam fakt prawnego umocowa
nia takimi aktami, jak: metryka, akt erekcyjny, 
zapis notarialny, ustawa czy uchwała odpo

wiednich władz. Taka ochrona sprawdza się doskonale w wypadku 
nazw osób oraz nazw miast i wsi. Tutaj, jeżeli chce się dokonać ja
kichkolwiek zmian, potrzebne są skomplikowane zabiegi i długo
trwale procedury. Inaczej ma się sprawa z nazwami niższego rzędu, 
tj. z nazwami składników terytorialnych zasiedleń (miast i wsi) - 
ich stabilizacja i trwałość są bez porównania mniejsze. 1 tak np. na
zwa wsi może być ta sama przez wieki, ale nazwy należących do 
niej terenów (pól, łąk, lasów, stawów itd.) nie mają takiej trwałości 
i mogą być zmieniane z różnych powodów, głównie na skutek 
zmiany właścicieli obiektu (np. dziś jest to Maćkowa łąka, a za ja
kiś czas - Karolowa łąka).

Pewne podobieństwo dostrzegamy również w statusie nazw 
obiektów miejskich, chociaż tutaj stopień ich zoficjalizowania, 
a tym samym - stabilizacji, jest znacznie większy. Jednak także 
w miastach nazwy obiektów wewnętrznych (dzielnic, osiedli, par
ków, dworców, mostów itd., a zwłaszcza ulic i placów) od dawna 
są traktowane jako te elementy przestrzeni, które można bezkarnie 
zmieniać, mimo że i one w przeważającej swej liczbie zaistniały na 
mocy uchwał władz miejskich.

Geneza nazw obiektów terenu - zarówno na wsi, jak i w mieście 
- opiera się głównie na dwóch czynnikach: miejscu (jego charakte
rze i funkcji) oraz przynależności miejsca do określonego właścicie
la. Nazwy powstają jako „pieczęcie” miejsca, jako znaki jego za
właszczenia i tożsamości, a trwają dzięki ich konkretnym właścicie
lom (indywidualnym, zbiorowym, instytucjonalnym) dopóty, do
póki oni rzeczywiście pełnią tę funkcję.

Największą stabilizację zapewnia nazwom miejskim ich realno- 
znaczeniowa motywacja, czyli ścisły rzeczywisty związek nazwy 
i obiektu, tzn. jeżeli w treści nazwy zawarty jest charakter obiektu 
(np. nazwa Mostowa zaświadcza genetyczny związek ulicy z mo
stem, a obecna nazwa ulicy Bugaj wskazuje na pierwotny charakter 
i położenie terenu zalewanego przez rzekę). Gdy w świadomości 
władz miasta i mieszkańców zaciera się genetyczna motywacja 
nazw, stają się one dla nich pustymi znakami. Wówczas otwiera się 
możliwość zastępowania takich nazw nowymi, nie mającymi moty
wacji realnoznaczeniowej, a jedynie motywację symboliczną.

W dziejach Warszawy proces zmian w nazewnictwie miejskim 
spowodowały, ułatwiły i wymusiły następujące zdarzenia: likwida
cja jurydyk (koniec XVIII w.), kolejne akty scalania organizmu mia
sta, a tym samym powiększanie obszaru aglomeracji (trwające od 
końca XIX w.) oraz powstanie typu nazw pamiątkowych (około 
połowy XIX w.), co otworzyło drogę również stałym koniunktural
nym zmianom nazw miejskich. Pojawienie się tego typu nazewni- 
czego zbiegło się z zaborami. Władze carskie, korzystając z okazji, 
zmieniły wiele dawnych nazw realnoznaczeniowych na nazwy pa
miątkowe - czczące rosyjskie osobistości, co z kolei po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości pociągnęło za sobą kolejną zmianę 
nazw tych obiektów, w celu przywrócenia poprzedniego stanu. Nie 
miało to jednak wpływu na zahamowanie rozwoju nazw pamiątko
wych: usunięto nadane przez zaborcę, ale zaczęto tworzyć nowe, 
tym razem dla uczczenia własnych bohaterów. Typ nazw pamiątko
wych okazał się bardzo produktywny i ta produktywność stale ro
śnie, do tego stopnia, że w naszych czasach dominuje i zagraża ist
nieniu pozostałych typów nazewnictwa miejskiego.

W XIX i XX w. (do 1989 r.) zniknęło ze społecznej przestrze
ni Warszawy bardzo wiele nazw obiektów. Mówię tu o „społecznej 

przestrzeni miasta”, ponieważ zjawisko zaniku nazw odnosi się nie 
tylko do ich zniknięcia z tego czy innego miejsca, ale również - do 
usuwania tych nazw ze świadomości i pamięci mieszkańców. 
W Słowniku nazewnictwa Warszawy (1998) opisałam aż 524 daw
ne nazwy obiektów miasta, których już nie ma. Przestały istnieć 
z różnych przyczyn: bądź dlatego, że znikły nazywane przez nie 
obiekty, bądź dlatego, że zmieniono je na inne. I tak np. na skutek 
różnych ograniczeń własnościowych w XIX w. zginęła grupa cha
rakterystycznych nazw posesywnych o wyrazistych formach sło
wotwórczych na -skiel-szczyzna, jak np. Parysowskie, Paryszewsz- 
czyzna. W wyniku zmian fizjograficznych i po części urbanistycz
nych zanikły liczne strumienie spływające ze skarpy do Wisły, 
a wraz z nimi ich nazwy, jak np. Belcząca, Drna/Drzasna/Drzasz- 
na/Drzęsna czy Zurawka. W rezultacie scalania aglomeracji prze
stały istnieć liczne nazwy pierwotnie samodzielnych organizmów, 
jakimi były jurydyki oraz wsie i miasteczka otaczające Warszawę. 
Wiele z nich przetrwało jako nazwy dzielnic lub ulic, np. Czernia
ków, Grzybów, Dynasy, Nowolipki, ale po wielu nie ma już śladu, 
np. po jurydykach Aleksandria czy Bożydar, a po innych pozosta
ły ślady bardzo znikome, jak np. po miasteczku Skaryszew. Taki 
uszczerbek w gromadzonym przez wieki dziedzictwie jest nieodża
łowaną stratą dla nazewnictwa Warszawy. Część tych nazw można 
przywrócić i Zespół Nazewnictwa Miejskiego podejmuje wiele sta
rań w tym zakresie.

Ważniejsza jednak jest ochrona dawnych, ciągle istniejących 
nazw, np. Podwale, Kanonie, Brzozowa, Między murami, Freta, 
Szpitalna, Koszykowa, Rakowiecka, Marszałkowska, które są przed
miotem stałych zakusów mających na celu ich zmianę na inne, no
we, upamiętniające kolejne osoby lub instytucje (podane wyżej na
zwy zostały wzięte z konkretnych wniosków skierowanych w ostat
nich latach do władz miasta). Dlatego, aby uniknąć nieodpowie
dzialnych pomysłów, całe historyczne nazewnictwo miejskie po
winno być objęte ochroną prawną. Istnieją mocne podstawy, żeby 
się o to starać, wystarczy wymienić najważniejsze. W nazewnictwie 
miejskim odzwierciedlone są całe dzieje Warszawy, a w jego najstar
szej warstwie, która charakteryzuje się realnoznaczeniową motywa
cją, zachowały się ówczesne realia społecznej przestrzeni miasta 
(topografia naturalna i topografia miejska, zabudowa i jej charak
ter, sieć ulic i dróg wybiegających z miasta, zasiedlenie, stosunki 
własnościowe, organizacja życia itd.). Zachowanie tych dawnych 
nazw, które ocalały i przetrwały do naszych czasów, pozwala jedno
cześnie ratować równowagę systemu nazewnictwa miejskiego, któ
ry ukształtował się przed wiekami jako zbiór wewnętrznie zróżni
cowany, zawierający rozmaite typy nazw, a który jest zagrożony 
nadmierną ekspansją nazw pamiątkowych.

Dawne nazewnictwo miasta odzwierciedla uniwersalne sposoby 
postrzegania i kreowania przez człowieka otaczającego go świata. 
W każdym europejskim mieście powstałym w okresie średniowiecza 
odnajdujemy podobne typy nazw, po części powtarzające rzymskie 
archetypy. I wreszcie nie można pominąć aspektu edukacyjnego. 
Mieszkańcy Warszawy, zwłaszcza młode pokolenie, dzięki zauważe
niu, poznaniu i zrozumieniu nazw obiektów, ich genezy oraz treści 
i historii, będą łatwiej utożsamiać się ze swoim miejscem na Ziemi.

prof, dr Andrzej Tomaszewski: 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE
ARCHITEKTURY

Zgodnie z zapowiedzią programu dzisiejszej 
panelowej dyskusji powinienem mówić 
o symbolach poczucia tożsamości narodowej. 
Tak się jednak dobrze złożyło, że w tych 
dniach ukazał się zeszyt zawierający tekst mo
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jego grudniowego referatu „Polskie miejsca pamięci”, w którym 
problem ten jest nicią przewodnią. W tej sytuacji chcę przedstawić 
kilka refleksji o wartościach - treściach niematerialnych architektu
ry. A jest po temu okazja rocznicowa, bowiem dokładnie sto lat te
mu w Wiedniu, śmiertelnie już chory profesor tamtejszego uniwer
sytetu i generalny konserwator K. und K. Monarchie Alois Riegl pi
sa! swoją nieśmiertelną rozprawę filozoficzną: Der moderne Denk- 
malkultus. Sein Wesen und seine Entstehung (Nowoczesny kult za
bytków. Jego istota i powstanie). Analizując wartości zabytku (któ
rych nie nazywał jeszcze wartościami niematerialnymi) Riegl wyod
rębnił i postawił na czele Errinerungswert - wartość, którą Ksawe
ry Piwocki tłumaczył jako „pamiątkową”, a Jan Białostocki - jako 
„wspomnieniową”. Najściślejszym jednak odpowiednikiem tego 
niemieckiego terminu jest „wartość upamiętniająca”. Riegl dopa
trywał się jej społecznego dostrzeżenia już we włoskim Quattrocen
to, chociaż - jak pisze - „trzeba było jeszcze kilku stuleci, aby stop
niowo uzyskało swój nowoczesny kształt”.

Wartości niematerialne - „upamiętniające” dzieła architektury 
krystalizują się w dwóch fazach: w okresie jego kreacji i materiali
zacji oraz w okresie jego trwania i funkcjonowania. W odniesieniu 
do pierwszej z nich stanąć trzeba na gruncie idealistycznej wykład
ni Arystotelesa, który dawał bezwzględne pierwszeństwo idei przed 
materią. Idealnym dziełem architektury pojmowanej jako sztuka 
jest jego zamysł - wizja w umyśle - wyobraźni twórcy. Wizja ta ule
ga ograniczeniom w jej realizacji, w pokonywaniu oporu materii, 
w przekładzie niewidzialnego na widzialne. Zmaterializowane 
dzieło jest więc nośnikiem zakodowanych w nim niematerialnych 
wartości - treści, jest „wehikułem przesłań”. Ażeby je odczytać, 
trzeba przejść wstecz drogę twórcy, czyli dokonać przekładu mate
rialnego na niematerialne, widzialnego na niewidzialne. Pół wieku 
po ukazaniu się rozprawy Riegla zbudowane zostały przez innego 
tytana myśli o sztuce - Erwina Panofsky’ego - fundamenty teorii 
tego przekładu.

Metoda ikonologiczna nie jest analizą dzieła materialnego, lecz 
jedynie jego interpretacją, opartą na lekturze dzieła jako podstawo
wego źródła historycznego i na dogłębnej wiedzy o „historii obja
wów kulturowych lub »symboli«. O tym, jak w zmiennych warun
kach historycznych istotne dążności umysłu ludzkiego wyrażane są 
za pomocą specyficznych tematów i pojęć”. Tę wiedzę trzeba dopie
ro sprowadzić na grunt konkretnego dzieła i jego twórcy (nieraz 
anonimowego), aby odczytać „znaczenie wewnętrzne, treść dzieła, 
składające się na świat wartości symbolicznych". Odczytanie takie 
ma zawsze charakter hipotetyczny. Język form, którym przemawia 
do badacza dzieło architektury, jest trudny i nie zawsze jednoznacz
ny, i tylko w wyjątkowych wypadkach zachowały się w źródłach 
zwierzenia samego artysty. Dopiero w naszych czasach medialni ar
chitekci kokietują nas (i inwestora) swoimi pseudofilozoficznymi 
wynurzeniami (przypomnijmy niedawne enuncjacje prasowe, jak to 
kontemplacja Ewangelii, a zwłaszcza Apokalipsy św. Jana wpłynęła 
na kształt projektu Świątyni Opatrzności).

Mimo wszystkich ograniczeń poznawczych i niebezpieczeństwa 
nadinterpretacji rozwój metod badawczych (zwłaszcza ikonologii 
i semiotyki) dał nam możliwość przenikania przez powłokę mate
rialną dzieła architektury i odczytywania jego wewnętrznych treści 
oraz zewnętrznych okoliczności historycznych, które określiły jego 
artystyczną formę oraz ideologiczny i użytkowy program. Dzieło ar
chitektury „upamiętnia” te zjawiska, będąc źródłem do historii kul
tury czasu jego powstania. Do terminologicznych sporów dotyczą
cych różnicy pojęć „architektura” i „budownictwo” dorzucić można 
glosę, że o przynależności do tej pierwszej decydują jej wartości nie
materialne: wewnętrzne treści i przesłania, zrozumiale dla oświeco
nych współczesnych, z trudem dzisiaj przez nas odczytywane.

W odniesieniu do drugiej fazy krystalizowania się „wartości 
upamiętniającej” dzieła architektury - do okresu jego trwania 
i funkcjonowania, w którym przemienia się w „zabytek architektu
ry”, rozpatrzyć trzeba dwa aspekty sprawy. Pierwszy jest przedłuże

niem fazy jego powstawania, drugi - historią jego funkcjonowania. 
Tylko nieliczne dzieła architektury przetrwały stulecia w niezmie
nionym stanie. Zwykle, w wyniku zmieniających się form życia jed
nostki i społeczeństwa oraz ewoluujących poglądów estetycznych, 
podlegały one przebudowom i modernizacjom w tzw. duchu epo
ki, stając się palimpsestem architektonicznym. Był to ciąg dalszy 
procesu ich kreacji, gdzie za każdym razem ulegały „modernizacji” 
również wartości niematerialne. Ikonologiczna interpretacja tych 
przemian wydobywa „wartość upamiętniającą” każdej zmiany for
my i funkcji. Znacznie ważniejsza jest jednak ta wartość w odnie
sieniu do „życia” dzieła - zabytku architektury. Architektura, jej po
jedyncze obiekty i ich zespoły - wnętrza architektoniczne i urbani
styczne - tworzą ramy przestrzenne faktów i wydarzeń. Wydarzeń 
rodzinnych - rodowych, społecznych, kulturalnych i politycznych 
o wadze lokalnej, narodowej lub ponadnarodowej. Im większa ran
ga wydarzenia, tym szerszy odbiór w świadomości społecznej, jego 
utrwalenie w annałach historycznych i osiadanie w pamięci spo
łecznej. Ten ostatni proces ma swój początek bezpośrednio po wy
darzeniu lub jest wywoływany ex post, pod wpływem konkretnych 
zapotrzebowań społecznych, zwykle o zabarwieniu narodowym. 
W ten sposób zabytek architektury, który tworzył ramy przestrzen
ne wydarzenia, był jego „niemym świadkiem”, uzyskuje nowy wy
miar „wartości upamiętniającej”, staje się mianowicie „miejscem 
pamięci”. Riegl przed stu laty nie rozpoznał tego wymiaru. Zatrzy
mał się w pół drogi, stwierdzając jednak proroczo, że wartość hi
storyczna, jedna z trzech - według niego - składowych wartości 
upamiętniającej (obok wartości starożytniczej i pomnikowej) „wy
kazuje tendencję do wychwytywania danego momentu historyczne
go z przeszłości i uwidaczniania go tak wyraziście, jakby należał do 
teraźn iej szóści ”.

Międzywojenne badania francuskich historyków i socjologów 
z Ecole des Annales nad pamięcią społeczną i jej stosunkiem do hi
storii potwierdziły tę intuicyjną obserwację. Dały również w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia początek studiom nad „miej
scami pamięci”, rozwijanym zwłaszcza przez francuskiego history
ka Pierre Nora, za którym poszli historycy kilku krajów europej
skich, publikując obszerne tomy poświęcone „miejscom narodowej 
pamięci”. Są to w niemałym stopniu miejsca - toposy, zawisłe 
„w przestrzeni społecznej, kulturalnej lub imaginacyjnej”. Ale 
w odniesieniu do „fizycznych miejsc pamięci” ich obecny kształt 
przestrzenny nie gra żadnej roli. Dlatego równie dobrze może nim 
być nieistniejąca od ponad dwóch stuleci Bastylia czy od kilkunastu 
lat mur berliński, jak i konserwatorsko „zasuszony” obóz zagłady 
Auschwitz-Birkenau. Nie ulega jednak wątpliwości, że najsilniej za
pisują się i trwają w pamięci, jak i w społecznej wyobraźni te fizycz
ne „miejsca pamięci”, których obecny kształt przestrzenny ma 
„wartość upamiętniającą”.

Prawda ta leży u podłoża konserwatorskiej odbudowy zniszczo
nych zabytków - „miejsc pamięci”. Jedynie tam, gdzie zniszczony 
obiekt jest przesycony niematerialną „wartością upamiętniającą”, 
powstają konserwatorskie repliki, w których murach - jak relikwie 
- umieszcza się zachowane fragmenty „autentycznej” substancji 
materialnej. Rozumiał to już Riegl, pisząc, „że kult wartości histo
rycznej, choć pełną wartość źródłową zastrzega sobie tylko dla ory
ginalnego stanu zabytku, to w przypadku, gdy oryginał (»źródlo«) 
zostaje bezpowrotnie utracony, przyznaje ograniczoną wartość tak
że kopii. W takich sytuacjach nierozwiązywalny konflikt z wartością 
starożytniczą zaistnieje tylko wówczas, kiedy kopia występuje nie 
jako swoisty aparat pomocniczy dla naukowego badania, lecz jako 
pełnowartościowy odpowiednik oryginału, zgłaszając pretensje do 
historyczno-estetycznego uznania (wieża św. Marka).”

Z perspektywy doświadczeń minionego stulecia wydaje się, że 
w tym osądzie znakomity autor pomylił się podwójnie - zabytek 
odbudowany przestaje być źródłem historycznym dotyczącym wła
snych dziejów, a pozostaje jedynie źródłem ikonograficznym, nato
miast z biegiem lat uzyskuje historyczno-estetyczne uznanie jako 
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źródło do historii kultury okresu odbudowy i jej materialne świa
dectwo. Co więcej, w sposób magiczny następuje zjawisko reinkar
nacji. Obiekt przejmuje w odczuciu społecznym niematerialne 
„wartości upamiętniające” zabytku, mimo pełnej społecznej świa
domości obcowania z kopią. Dlatego Monika Żeromska mogła na
prawdę słyszeć w odbudowanym Zamku Królewskim w Warszawie 
odgłos kroków swojego ojca.

prof, dr Zdzisław Żygulski jun.:
O TREŚCIACH NIEMATERIALNYCH 
W DZIEJACH ORĘŻA POLSKIEGO

Zabytkami oręża polskiego zajmuję się od 
wielu, wielu lat i nie tylko mogę oprzeć się na 
źródłach pisanych, które są tak cenione przez 
historyków, ale także na bezpośredniej relacji 
często już nieżyjących kolegów oraz ludzi, 

którzy stykali się z orężem najwyższej klasy. Oręż, czyli broń, jest 
dziwnym instrumentem, który towarzyszy człowiekowi niemal od 
początku cywilizacji, narzędziem zadawania śmierci, ale także 
obrony życia. Z natury rzeczy broń szybko zyskała cechy mistycz
ne i stała się nosicielem określonych idei, także o charakterze pań
stwowym, symbolem władzy, sądu i zwycięstwa.

Chciałbym przedstawić kilka przykładów. Najstarszy i niezwykle 
interesujący zabytek - to włócznia św. Maurycego, łącząca się z po
czątkiem naszej państwowości, ze Zjazdem Gnieźnieńskim w roku 
1000. Przywieziona została przez cesarza Ottona III i wręczona Bo
lesławowi Chrobremu, czyniąc go równorzędnym cesarskim partne
rem. Jak wiadomo, była to kopia włóczni cesarskiej, znajdującej się 
dzisiaj w skarbcu Habsburgów w Wiedniu. Włócznia oryginalna, łą
czona ze św. Maurycym, wodzem tzw. Legii Tebańskiej, jest właści
wie relikwiarzem, zawierającym w środku gwóźdź z Krzyża Męki 
Pańskiej. Wraz z tzw. koroną Karola Wielkiego należała do insygniów 
cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Wykonana na polecenie 
Ottona III kopia jakimś cudem przetrwała do naszych czasów w ka
tedralnym skarbcu krakowskim. Swego czasu zajmowałem się tym 
obiektem w związku z sympozjum na temat wartości kopii, które 
zorganizował w 1971 r. prof. Jan Białostocki w Radziejowicach. 
Wtedy spotkałem się z kanonikiem katedry krakowskiej, Kazimie
rzem Figlewiczem (już nieżyjącym). Opowiedział mi niezwykłe wy
darzenie z dziejów krakowskiej włóczni. Otóż w czasie ostatniej woj
ny dostała się ona w ręce Hitlera, który wierzył w magiczną moc 
włóczni cesarskiej i zabrał ją z Wiednia do swojej kwatery głównej. 
Zrazu odnosił zwycięstwa, ale niebawem zaczął przegrywać. Wtedy 
ktoś mu powiedział, że prawdziwym talizmanem jest włócznia znaj
dująca się w Krakowie. Do ks. Figlewicza przyszło gestapo z żąda
niem wydania tego zabytku. Włócznię dostarczono Hitlerowi, ale nie 
spełniła jego marzeń opanowania świata i z wściekłością kazał ją ode
słać z powrotem.

Ale najszacowniejsza polska broń znajdująca się w Krakowie - to 
Szczerbiec. Miecz, pochodzący z drugiej połowy XIII w., prawdopo
dobnie wykonany w Hiszpanii, noszący miano legendarnego miecza 
Chrobrowego, towarzyszył przy koronacji Władysława Łokietka, 
następnie niemal wszystkim polskim monarchom aż do koronacji 
Stanisława Augusta. Zaginął po pruskiej zagładzie Skarbca Koronne
go w 1795 r., ale potem, w tajemniczych okolicznościach pojawił się 
znowu, przechodził z rąk do rąk, aby dotrzeć do petersburskiego Er
mitażu. Drogą zamiany powrócił na Wawel po traktacie ryskim, lecz 
w 1939 r. wraz ze skarbami wawelskimi znów wywędrował za gra
nicę. Profesor Karol Estreicher opowiedział mi kilka szczegółów 
z wojennych perypetii Szczerbca. Po klęsce Francji płynął on na stat
ku „Chorzów” do Anglii, a konwojował go właśnie Estreicher, ma
jąc przy boku Antoniego Słonimskiego i Aleksandra Jantę Połczyń
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skiego. W strasznych warunkach płynęli na statku węglowym, sie
dząc na pokładzie, pod niebem, z którego zagrażały niemieckie sa
moloty. Wydobyli wtedy z kufra Szczerbiec i przywiązali do deski, 
żeby w razie katastrofy można było jeszcze miecz wyłowić. Z kolei 
prof. Jerzy Szabłowski mówił mi, że w 1959 r. w Ottawie zebrali się 
wszyscy ci, którzy długo i skutecznie walczyli o rewindykację skar
bów wawelskich. Profesor Marian Morelowski wyjmował z kufra 
poszczególne obiekty i nagle zawołał: „Panowie, Szczerbiec!”. Wszy
scy wstali i w milczeniu patrzyli na miecz. Był to moment prawdy - 
objawił się bowiem polski miecz koronny...

Zupełnie nieznana jest związana z tym mieczem trzecia sprawa. 
Był rok 1935 - wielka tragedia narodowa związana ze śmiercią Jó
zefa Piłsudskiego. Już wtedy przeczuwano zbliżanie się straszliwej 
wojny. Wiedziano, że Edward Rydz-Smigły będzie następcą Mar
szałka i ktoś wpadł na pomysł, żeby jego szablę na całą noc włożyć 
do trumny Józefa Piłsudskiego, gdzie miała nasiąknąć esencją zwy
cięstwa. Mimo tego mistycznego zabiegu na zwycięstwo trzeba by
ło czekać bardzo długo...

prof, dr Juliusz A. Chrościcki:
O WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH 
W MALARSTWIE I GRAFICE

Profesor Żygulski mówił wzruszająco o naj
ważniejszych militariach jako pamiątkach na
rodowych i ich losach podczas drugiej wojny 
światowej, wymieniał ich bohaterskich obroń
ców. Uprościłbym sobie zadanie, gdybym 

przypomniał dramatyczne wydarzenia obrazów z historii Polski au
torstwa Jana Matejki w latach 1939-1945.

Pragnę zwrócić uwagę na monumentalne malarstwo freskowe 
i na bardziej kameralne - portrety i malowane sceny historyczne 
(i ich kopie), wreszcie na ryciny i drzeworyty, wydawane w maso
wych nakładach. To, co najważniejsze dla wartości niematerialnych 
malarstwa i rycin - to kwestia odbioru i odbiorców. Bez recepcji 
tych dzieł sztuki niewiele można powiedzieć nowego. Decyduje 
o tym odbiorca, czyli ten, kto, kiedy i jak odbiera dzieła sztuki. Od
biorców można podzielić na bardziej świadomych, mniej świado
mych i prawie nieświadomych wartości niematerialnych. Często 
jest tak, że odbiorca, który niewiele rozumie, też docenia dany 
obiekt, ale nie w tych kategoriach, których moglibyśmy się spodzie
wać od przygotowanych odbiorców dzieł sztuki. Profesor Chrza
nowski opowiadał mi, że widział niezwykłą scenę w swoim dworze 
rodzinnym. W trakcie dramatycznej wędrówki ludzi w okresie dru
giej wojny zawitała do nich pewna rodzina ze służącą. Rankiem słu
żąca klęknęła do pacierzy przed najbliższym obrazem w salonie 
i zaczęła się modlić. Był to obraz nagiej „Wenus z Kupidynem”. Nie 
miał dla niej znaczenia podstawowy fakt, dla nas oczywisty, że był 
to obraz mitologiczny, a nie religijny. Być może przyjechała z takie
go domu, gdzie wisiały tylko obrazy religijne, w każdym razie nie 
zastanawiała się nad tematem obrazu. Nie patrzyła na obraz, mo
dliła się do tej, którą znała jako Świętą Panienkę...

Każdy obraz może być przedmiotem kultu. Nie tylko religijne
go, ale powszechnej adoracji, jak np. „Portret Anny Orzelskiej” 
w pałacu w Nieborowie. Moim zdaniem ten aspekt odbioru malar
stwa czy rycin jest niesłychanie ważny. Są bowiem odbiorcy dzieł 
sztuki zupełnie inaczej reagujący od pozostałych, co wcale nie zna
czy, że ci gorzej wykształceni niczego nie rozumieją. Operując swo
imi kategoriami doświadczenia życiowego mogą dochodzić do wią
zania wyznawanej religii, idei, patriotycznych i lokalnych wierzeń 
przekazywanych przez tradycję ustną. Rola kazań w świątyniach 
różnych wyznań czy głośnych lektur w rodzinie Żywotów Świętych 
ks. Piotra Skargi obecnie wygasa. Tworzą się nowe systemy wyobra



żeniowe i ikonograficzne. Ołtarzyk w M-2 i w chacie - to telewizor 
nakryty obrusem z wazonikami, krucyfiksem, figurkami Madonny 
z Lourdes, obrazkami Matki Boskiej Częstochowskiej, fotografiami 
rodzinnymi, portretami Papieża-Polaka. Dziennik telewizyjny, jak 
i film pornograficzny, oglądany jest pod „czapką” religijno-rodzinną.

Nawet najbardziej prymitywny odbiorca znal stosunkowo do
brze repertuar form karykatur osób czy ośmieszania idei, powszech
ny w danej epoce. Tito, Adenauer, Pius XII - byli pośmiewiskiem 
milionów Polaków w okresie stalinowskim. Gazety, a nie telewizja 
były wówczas głównym nośnikiem popularnych wyobrażeń; dodaj
my jeszcze pochody pierwszomajowe i plakaty w miastach.

Przypominam to, co pamiętamy wszyscy - użyteczne w elektro
nice oporniki. Za ich noszenie w klapie w stanie wojennym można 
było być pobitym i trafić do więzienia. Nikomu prawie nie prze
szkadzała zmiana funkcji przedmiotu na symbol „oporu społeczne
go”. Podobnie za ulotki, za kartkę z życzeniami wielkanocnymi 
z nieodpowiednią formą liternictwa (grafia: SOLIDARNOŚĆ) były 
kary i wyrzucanie z pracy. Były to bardzo krótkotrwałe, ale po
wszechnie rozumiane znaki-symbole. Wreszcie tradycyjna cenzura 
wobec ilustracji graficznej w prasie w XIX w. doprowadziła do ko- 
miczno-politycznych sytuacji. Rycina z ocenzurowanym podpisem, 
utrwalająca jakiś widok Warszawy związany pośrednio z powsta
niem 1863 r. działała jak dokument wydarzenia, którego tam nie 
można było pokazać, a tylko sugerować pośrednio wtajemniczone
mu odbiorcy. Już nie Grób Chrystusa na Wielki Piątek, lecz jego re
produkcja była czytelnym symbolem nadziei Zmartwychwstania 
Ojczyzny około 1900 r. Dokonywano też reedycji starych rycin 
o patriotycznej wymowie, opatrzonych nowymi podpisami, zupeł
nie niewinnymi według cenzora rosyjskiego. Pojawiały się kalenda
rze z pozornie ubogimi treściami, ale wykorzystujące częściowo sta
re ryciny patriotyczne. Przykłady można wyliczać bez końca.

Na koniec chciałbym powiedzieć o niszczeniu wizerunków świę
tych i portretów. Działo się to podczas drugiej wojny światowej. 
Pierwszą czynnością, którą systematycznie wykonywali żołnierze, 
najczęściej sowieccy, w kościołach lub pałacach w Polsce, Austrii czy 
Czechosłowacji, było wydłubywanie bagnetem oczu na portretach 
i wizerunkach świętych. Tym prymitywnym odbiorcom wydawało 
się, że „żywy człowiek” patrzy na nich z portretu, więc trzeba było 
walczyć z urokiem, unieszkodliwić magiczne spojrzenie „świadka” 
ze ściany czy ołtarza. Służył do tego bagnet, rzadziej kula karabino
wa. To nie było zabójstwo in effigiem, jak to jeszcze w XVIII w. 
praktykowano wobec skazańców. Jako lepiej wykształceni odbiorcy 
nie rozumiemy dobrze zachowań tych, którzy robili to ze strachu! 
Był to prawie mistyczny aspekt recepcji dzieła sztuki malarskiej. Po
dziw połączony ze strachem i przerażeniem przed realną obecnością 
innej istoty ludzkiej w portrecie i wizerunku. Jak to oceniamy z dy
stansu naszej wiedzy i głębokiej samoświadomości odbiorcy dzieł 
sztuki? Negatywnie, to oczywiste, ale po dłuższej refleksji stwierdza
my, że była to jedna z wielu prymitywnych form odbioru.

Malarstwo i grafika, zwłaszcza w okresie niewoli czy przełomów, 
odgrywały wielką rolę społeczną, o czym trudno zapomnieć. Były to 
jednak bardzo zróżnicowane kręgi odbiorców, do których bardzo 
wolno docierały wiadomości o faktach i znaczenia symboliczne. 
W wyniku dłuższego procesu stawały się one trwałymi wartościami 
w skali społecznej. Nie przypomina to więc naszej współczesności.

prof, dr Alina Kowalczykowa: 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE 
W LITERATURZE POLSKIEJ

Temat wystąpienia, jakie mi w dzisiejszej dys
kusji przypadło, nie jest w pełni oczywisty. W odróżnieniu bowiem 
od przedmiotu badań historyków sztuki - zabytku ukształtowane

go w wyraziście materialnej formie, w której zawierają się wartości, 
będące refleksem jego ziemskiej, często unikatowej powłoki - w li
teraturze materialny kształt dzieła, czyli to, co dotykalne, jest nie
mal bez znaczenia. Bowiem nie w formie książki tkwią jej wartości, 
lecz w ulotnej, niematerialnej treści. Temat mój - niematerialne 
wartości literatury - może oznaczać i obejmować właściwie wszyst
ko. A warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co zagraża 
wartościom niesionym przez literaturę i jak dbać o to, co zanika.

Stefan Żeromski z niezwykłym uporem zabiegał o zachowanie 
bogactwa języka, próbował przywracać słowa zapomniane. Przy- 
pomnijmy Wiatr od morza oraz Snobizm i postęp - gwałtowny 
sprzeciw wobec zalewu nie tylko obcych idei, ale i obcego słow
nictwa oraz zdecydowaną obronę rodzimości. Przestrzegał przed 
groźbą unifikacji, prowadzącej do ubóstwa językowego (do dziś 
aktualne), i chociaż złudne były jego nadzieje na powstrzymanie 
naturalnych procesów przemian języka, to jednak np. czytając je
go niezwykłej urody opisy krajobrazów widzimy, jak obecnie wraz 
ze słowami zanikają całe przestrzenie naszej wiedzy i wrażliwości 
estetycznej. W życiu rodzinnym i w edukacji szkolnej brakuje cza
su na tradycyjne spacery po lasach i łąkach, na obserwację przyro
dy. A wraz z zacieraniem się umiejętności rozróżniania i nazywa
nia polnych kwiatów, traw, ptaków (pejzaż ojczystej przyrody Ste
fan Żeromski pięknie ukazał m.in. w Pomyłkach) znika zdolność 
rozumnego patrzenia na otaczający nas bliski świat. Widzimy nie 
wilgę czy kraskę, lecz „ogólnego” ptaka, „ogólnie” ukwiecone po
le, dość podobne do tych w całej Europie, niczym szczególnym się 
niewyróżniające. W rezultacie ubożeją nie tylko nasze doznania es
tetyczne. Mówiąc patetycznie, jeśli słabnie zdolność emocjonalne
go odczuwania piękna ojczystego krajobrazu, to uszczerbku do
znają także więzi z ojczyzną. Jak bowiem można kochać coś, cze
go się nie zna, na co od dzieciństwa nie zwraca się szczególnej 
uwagi? I jak można rozumieć polską literaturę, jeśli cały obszar 
motywów pejzażowych znajduje coraz słabsze, coraz mniej kon
kretne odbicie w wyobraźni czytelnika? Dopiero po latach doce
niam zaciekłość, z jaką Monika Żeromska usiłowała namówić mo
jego wnuka, by ptaki i ich głosy rozpoznawał nie podług obrazków 
w komputerze, lecz z natury...

Czy można jakoś ten proces powstrzymać? Sądzę, że obok ape
li o zwrócenie w szkole większej uwagi na te sprawy (np. lekcje pro
wadzone wspólnie przez biologa i polonistę, a może nawet, dla 
hobbistów, powrót do zielników), warto przypominać, że obecnie, 
gdy patriotyzm oparty na ideach walki z wrogiem i wspólnej mar
tyrologii nieco się zdezaktualizował, tym większe znaczenie ma in
na jego podstawa - zwykła miłość do ojczyzny, „wielkiej” i „małej”, 
i do wszystkiego, co w jej krajobrazie jest zawarte. Wiąże się z tym 
- a konkretnie z ewoluującym pojęciem patriotyzmu - inna niepo
kojąca sprawa: narastające w ostatnich latach perturbacje z trady
cją romantyczną. Od pokoleń wartości ideowe i wzorce postaw 
czerpano z dzieł romantyków, gloryfikowano idee poświęcania ży
cia dla ojczyzny, postawy tyrtejskie i szlachetne męczeństwo; taki 
kształt tradycji był powszechnie aprobowany. Ale te wzorce nie 
znajdują uzasadnienia w kraju wolnym - to, co ukazywano jako tra
dycję romantyczną, zdezaktualizowało się gwałtownie po 1989 r., 
a utwory romantyków - najlepiej było to widać w nastawieniu stu
dentów - przestały wydawać się atrakcyjne. I chyba nikt już nie 
chce wychowywać dzieci według makabrycznego wzoru z wiersza 
Do matki Polki...

Patriotyczno-tyrtejski model lektury romantyków stał się ana
chroniczny. Jest to wielka literatura, lecz jeśli chcemy, aby w no
wej sytuacji politycznej kraju mogła ona nadal być dla Polaków 
ważna, to trzeba tradycję romantyczną stworzyć od nowa, odide- 
ologizować, „unormalnić” (choćby smutnie to brzmiało). Najgor
sze bowiem byłoby uporczywe trzymanie się dawnego kanonu lek
tur i interpretacji, eksponującego niezmiennie owe przebrzmiałe 
(miejmy nadzieję!) postawy tyrtejsko-martyrologiczne. Dzisiejszej 
młodzieży nie można wpajać obowiązku identyfikacji z postawami 
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romantycznych bohaterów, z przetworzonymi przez legendę oso
bami księcia Józefa Poniatowskiego, Ordona, Emilii Plater, z mat- 
ką-Polką...

Pojawia się pytanie, czy zawsze wartości będą w tradycji osadza
ne i czerpane za pośrednictwem literatury równie mocno i deklara
tywnie, jak niegdyś. Wcale nie jest to oczywiste - psychiczne uza
leżnienie Polaków od przeszłości często traktowane jest przez cu
dzoziemców jak miły, lecz dziwny anachronizm. A o tym, że niepo
kój o miejsce romantyzmu nie jest pozbawiony podstaw, świadczy 
choćby prowokacyjne eksponowanie go w tytule jednej z ostatnich 
książek Marii Janion Do Europy - tak, ale razem z naszymi umar
łymi, czyli jakby na przekór Europie, wiernie trwając przy naszych 
Wielkich Polakach i wartościach narodowych. Przy Mickiewiczu, 
Słowackim, Norwidzie...

Można natomiast wydobywać inne wartości, tkwiące również 
w romantycznych arcydziełach, dotychczas usuwane w cień. Bo
wiem tradycję tworzymy my, kolejne pokolenia późnych potom
ków, i to my jesteśmy teraz odpowiedzialni za dalsze jej istnienie. 
Obiegowym przekonaniom, że tradycja ma byt obiektywny, że ona 
istnieje, a my do niej nawiązujemy, trzeba przeciwstawić pojęcie 
tradycji świadomie wybieranej. Zmiennej, a przez to żywej. Dlate
go trzeba pogodzić się z tym, że dawne wzorce odchodzą w prze
szłość. Zachowajmy je w pamięci i w sercach, jako świadectwo 
wielkości ducha przodków, ale jeśli tradycja ma pozostać żywa i nie 
martwieć jako szlachetny zabytek przeszłości, to dla potomków wy
bierajmy z romantyzmu inne wartości i inne przesłania. Ukazujmy 
romantyków jako ludzi znakomicie wykształconych (Mickiewicz 
należał do pierwszego pokolenia uczącego się w szkołach według 
zreformowanego programu Komisji Edukacji Narodowej), o umy
słach szeroko otwartych na świat (iluż światowej sławy uczonych 
wyrosło z grona filomatów!), zafascynowanych tajemniczą nie
skończonością wszechświata (od Romantyczności po poszukiwania 
mistyczne), dociekających prawdy (od ciekawości poznawczej 
w Sonetach krymskich po gryzące ironią polemiki Słowackiego 
i Norwida), jako twórców estetycznego przewrotu w sztuce, zafa
scynowanych różnorodnością kultur oraz patriotów niezacieśniają- 
cych hasła walki o wolność do tego, co dzieje się we własnej ojczyź
nie. Jeśli potrafimy ukazać ich intelektualną świetność, to romanty
cy, ci „nasi umarli”, razem z nami wejdą do Europy i do kanonu eu
ropejskiej tradycji.

prof, dr Mirosław Perz:
O TREŚCIACH NIEMATERIALNYCH 
MUZYKI

Kaleka ustawa o ochronie narodowego dzie
dzictwa dowodzi przede wszystkim jego nie

kompletnego pojmowania - brak w niej wartości duchowych. Na
prawa tego błędu nie wymaga jednak nowych argumentów i termi
nów, bo wystarczy tu tradycja, która to dziedzictwo poszerza. Tym
czasem pojęcie „zabytku niematerialnego”, samo w sobie chyba 
możliwe i zapewne utrwalone w określonym środowisku, zawiera 
intencję ochrony przenoszoną z pozytywnych, prawnych doświad
czeń z zabytkami „rzeczywistymi”, ale nie wydaje się ono spójne 
z naturą zjawisk, których miałoby dotyczyć. Zwróćmy uwagę, że 
samoczynnie dodano im od razu „treść”, o której w wypadku za
bytków materialnych zazwyczaj się nie mówi. Przypomnę więc, że 
w przedstawionym niegdyś wykładzie „O naturze zabytków mu
zycznych i polskiej tradycji ich pielęgnacji” łączyłem to pojęcie tyl
ko z narzędziami sprawczymi muzyki, a więc instrumentami i nuta
mi, oportunistycznie unikając deklaracji dotyczących struktur 
dźwiękowych, będących przecież właściwym przedmiotem tej sztu
ki. Pułapki tej dotknął wówczas prof. Juliusz Chrościcki, przypomi

nając o „zabytkach ducha”. Do tego punktu wracamy. Odwieczne 
pytania o to, czym jest muzyka i czy zawiera jakąś treść, zostawmy 
filozofom. Sam cofnę się zaledwie do Erica Satie, który w 1903 r. 
wykpił zarówno wiedeńską „klingende Form”, jak i pseudoseman- 
tyczne i śliczne matactwa muzycznych, paryskich impresjonistów 
swymi „trzema kawałkami w kształcie gruszki” na fortepian. Te 
„gruszki” szybko zgniły, bo nikt ich z tytułu w dźwięki przenieść nie 
zdołał, ale semiotycy odkryli z czasem, że muzyka jest jednym ze 
szkieletów języka służącym komunikacji międzyludzkiej i na tym 
poprzestali, unikając przezornie określenia jego przedmiotu.

Roman Ingarden uznał muzykę za przedmiot realny, istniejący 
w czasie - „realny” to chyba nie to samo, co „materialny” i „fizycz
ny”. Powiedzmy więc, że jeśli muzyka jakąś treść zawiera, to bywa 
ona zawsze „niematerialna” i mieści się w sferze silnych, ale nie
określonych emocji potęgowanych zazwyczaj asocjacjami. Genera
lia przenikają w jej wypadku singularia, te drugie toną w odmętach 
pierwszych, zabytki się rozpływają we własnej substancji. Mamy 
bowiem w wypadku muzyki do czynienia chyba z imponderabilia- 
mi, których działanie spostrzegamy, a nie umiemy określić ich przy
czyny i przedmiotu. Pozostawiając do dyskusji sprawę uznania ta
kich miłych dziwolągów za rzeczywiste, chociaż „niematerialne za
bytki” odpowiednio do ich datowania i okoliczności, spróbujmy 
uczepić się owego działania przez konkretne jego przypadki.

Określone melodie są zazwyczaj nośnikami określonych tekstów, 
które piętnują je semantycznie. W ten sposób dane struktury dźwię
kowe stawały się jednoznacznymi znakami, np. faz roku kościelne
go, wydarzeń historycznych, zachowywanej o nich społecznej, reli
gijnej czy patriotycznej pamięci. Pielęgnowano ją ongiś troskliwie 
przez śpiew, którym łączono społeczną świadomość danych grup. 
Można nim było manipulować pozytywnie, jak i negatywnie. Czy 
ten stan nadal jeszcze trwa i czy starania o to zachowują swój sens?

Intonowanie kolędy w wielkim poście było niemal bluźnier- 
stwem. Boże cos' Polskę fascynowało odwagą i karą, za Pierwszą bry
gadę można było wylecieć ze studiów. Bardzo trudne pieśni wielka
nocne śpiewano w Polsce przez niemal 700 lat tylko kilka razy w ro
ku, a lud je znał i darł się z zapałem. Arcytrudną Chrystus zmar
twychwstał jest tak pokiereszowano twórczo półtonami, że dziwo
wał się temu jeden z pierwszych, międzynarodowych kongresów 
muzykologicznych w Wiedniu w 1909 r. Polska Wielkanoc - to by
ła rezurekcyjna procesja z prastarą, dorycką pieśnią Przez twoje 
święte zmartwychpowstanie, której wtórowały kosy. Była, bo już jej 
nie ma. Pozostał na ironię Wesoły nam dzień dziś nastał. „Dobre ko
mu lubo” - wzdychał sobie pewien polski kopista w czasach bitwy 
pod Grunwaldem. Ulrichowi von Jungingen tylko pozazdrościć: słu
chał sobie Bogurodzicy, która nam została już tylko w karykaturze 
sygnału pewnej kłopotliwej rozgłośni. Dość niedawno przepędzono 
częściowo „pieśni postne starożytne” i mamy teraz Popielec z gita
rą. Ładysław z Gielniowa śpiewał, że „Jezusa Judasz sprzedał za pie
niądze marne”, a my wyrzekliśmy się fragmentu naszej tradycji za 
darmo. „Organista, precz z Czerska ty fałszywcu” - namalował ktoś 
przed laty na płocie, którego już nie ma. Na fali patriotycznych pro
testów w stanie wojennym, nieodżałowanej pamięci Tadeusz Ka
czyński zorganizował „Filharmonię im. Romualda Traugutta”. Za
paleńcy rozgrzewali powstańczymi pieśniami i marszami starsze pa
nie i panów, za plecami których młodzież rozrzucała ulotki, a ube
cja się boczyła. Czy stare formy się przeżyły? Spostrzegamy przecież, 
że czynne wyrażanie śpiewem idei zamieniono w naszych czasach 
w wulgarny amok rocka i mydlinowatych sacrosongów. Profesor Ta
deusz Chrzanowski pytał kiedyś z goryczą, „czy Polakom są potrzeb
ne zabytki?”. Muzyczne pewnie już nie, niezależnie od tego, czy kie
dykolwiek takimi były. Różnica bowiem między zabytkami material
nymi i niematerialnymi polega m.in. na tym, że te drugie nie mogą 
zaistnieć bez rezonatorów ludzkiej świadomości, dyktowanej wolą 
ich słuchania, co wymaga pielęgnacji pamięci, której dekretami 
utrzymać się, a tym bardziej przywrócić - nie da. Trudna to więc 
sprawa z muzycznym dziedzictwem Polaków.
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Wnioski są następujące: 1) pojęcie zabytku niematerialnego 
z trudem przylega do muzyki, ale zważywszy cel, któremu miałoby 
tu służyć, kłopot ten uznamy za małostkowy; 2) niepewne „treści” 
muzyki stają się jednoznacznymi znakami dziedzictwa przez asocja
cje i stają się elementami dziedzictwa, ale ich wartość obumiera; 3) 
ochrona dziedzictwa muzycznego dotyczy pamięci społecznej, pie
lęgnowanej roztropnie w edukacji.

prof, dr Tadeusz Chrzanowski:
O TREŚCIACH NIEMATERIALNYCH 
MIEJSC PIELGRZYMKOWYCH 
I CUDOWNYCH WIZERUNKÓW

Kraj nasz obfituje w miejsca otoczone czcią 
ludzką, zarówno w sferze obszaru „małych ojczyzn”, ale nierzadko 
całego kraju, a owa cześć przekracza granice państwa i ściąga piel
grzymów i czcicieli z odległych okolic naszego kontynentu. Pamię
tam wrażenie, jakie wywarł na mnie pewien Hiszpan poznany 
w Montserrat, w ośrodku kultu jednego z najsłynniejszych sanktu
ariów tego kraju. Dowiedziawszy się, że jestem Polakiem powie
dział: „Czy jednak można Montserrat porównywać z waszą Często
chową? Drugiego takiego sanktuarium nie ma na całym swieciel". 
I na zjawisko to zwrócili uwagę Polakom pisarze już dawno, czego 
jednym z klasycznych przykładów jest Piotr Hiacynt Pruszcz, Pomo
rzanin z Borów Tucholskich, a następnie wieloletni pedel krakow
skiej Akademii, który napisał i opublikował kilka dzieł poświęco
nych sanktuariom krakowskim, a przede wszystkim Morze laski Bo
żej, które Pan Bóg w Koronie Polskiej po różnych miejscach w obra
zach Chrystusa Pana i Matki Jego Przenajświętszej wylewa, które wy
dał w 1662 r. Nie byi zresztą ani pierwszym, a tym bardziej ostat
nim piewcą miejsc i obiektów otoczonych czcią. W XIX i XX w. 
ukazało się wiele monografii sanktuariów, a na czoło wysunęły się 
prace S. Barącza (Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce, 
Lwów 1891), Wacława z Sulgostowa (Edwarda Nowakowskiego, 
kapucyna, O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki 
Boskiej wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, 
Kraków 1902) i A. Fridricha (Historyje cudownych obrazów Naj
świętszej Maryi Panny w Polsce, Kraków 1903-1911). Ostatnio uka
zał się katalog encyklopedyczny ks. Wincentego Zaleskiego SDB 
(w opracowaniu M. i J. Łempickich): Sanktuaria Polskie (Warszawa 
1988). Edward Nowakowski, publikujący swe studia pod pseudoni
mem Wacław z Sulgostowa, poda! w swej podstawowej pracy bar
dzo cenne informacje o obrazkach dewocyjnych wykonanych we
dług opisywanych przez siebie obrazów, a materiały tej kolekcji za
chowane są w Archiwum Ojców Kapucynów w Krakowie i powin
ny były stanowić wprowadzenie do studium analogicznego dla mo
numentalnego dzieła Spamera: Das kleine Andachtsbild, wydanego 
w Niemczech wkrótce po pierwszej wojnie światowej i stanowiące
go podstawę wiedzy o obrazkach dewocyjnych w krajach niemiec
kojęzycznych.

Jest problemem, w jaki sposób rozdzielić materialną stronę za
gadnienia od treści niematerialnych i obawiam się, że jest to niezu
pełnie możliwe z uwagi na to, ze przekaz materialny stanowi fun
dament naszej wiedzy o rozmiarach i charakterze kultu. Do tego 
dochodzą problemy przeobrażeń ikonograficznych, które niejedno
krotnie dokonują się przypadkowo, czego dobrym przykładem jest 
malutka figurka Matki Boskiej w Skępem. Figurka ta pierwotnie, co 
ustalił Tadeusz Dobrzeniecki, przedstawiała trzynastoletnią Maryję 
jako służebnicę w świątyni, a później, wskutek przebrania w srebr
ne sukienki, przeobraziła się w Matkę Boską Niepokalanie Poczętą 
(T. Dobrzeniecki, Ze studiów nad rzeźbą gotycką na Mazowszu, 
„Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, t. VIII, 1964). Po
za tym obrazy otoczone szczególną czcią bardzo często rodziły wła

sne potomstwo, a obserwować to można na przykładzie obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej, którego kilka kopii stało się obiek
tami kultowymi, by wspomnieć tylko Matkę Boską Sokalską czy 
Bocheńską. Spróbujmy jednak dotrzeć do właściwego wątku.

Obiekty o charakterze kultowym mają niejednokrotnie bardzo 
skomplikowane dzieje. Eksplozja kultu obrazów, przede wszystkim 
Matki Bożej, rzadziej Chrystusa oraz poszczególnych świętych, 
przypada na okres baroku. Wówczas, w XVII i XVIII w., odbyła się 
ogromna liczba odświętnych mianowań cudownych wizerunków, 
a do większości z nich dołączone zostały podania o cudownych ich 
pojawieniach się w miejscach, które później zyskały sławę. Reper
tuar owych cudownych pojawień się nie był nazbyt bogaty: wize
runki do miejsc, do których były przeznaczone, spływały bardzo 
często wodą (Topólno pod Grudziądzem) albo odkrywane były na 
drzewach (Święta Lipka) lub wyorywane w polu (jak Matka Boska 
Gidelska lub Pieta w Krośnie pod Ornetą). Przeważnie nie były to 
wybitne dzieła sztuki, a nawet zdarzały się dość skromne obrazki, 
jak ten w Krasnobrodzie pod Zamościem.

Niewiele też robiono sobie z autentyzmu samego obiektu kultu. 
Jak się zdaje w Chełmnie pierwotnie zaczęto czcić gotycką rzeźbę 
Pieta, która znajdowała się w tzw. Kaplicy na Bramce (na piętrze 
bramy Grudziądzkiej), ale potem kult przeniesiono do fary, gdzie 
się bujnie rozwinął i wówczas jego przedmiotem stał się malowany 
obraz z przedstawieniem Matki Bożej trzymającej na kolanach Sy
na i unoszącej w górę ręce. Często także obrazy cudowne, które 
uległy zniszczeniu, jak późnogotycki obraz Zaśnięcia Matki Bożej 
(spłonął w Starej Wsi pod Brzozowym), odrodziły się w wyniku 
wprowadzenia na ich miejsce kopii; obecnie w Starej Wsi czczona 
jest jego kopia, wykonana przez konserwatorkę z Krakowa.

Często zdarzało się też, że wizerunek kultowy nie wyprzedzał 
powstania sanktuarium, ale że sanktuarium nobilitowało obraz lub 
rzeźbę, tworząc dla niej ową objętą aurą świętości przestrzeń. Do
tyczy to przede wszystkim zespołów tworzonych w związku z za
łożeniem jakiejś większej czy mniejszej miejscowości pielgrzymko
wej. Dobrym tego przykładem jest Kalwaria Zebrzydowska, 
w której czczony wizerunek Marii jest chyba równoczesny z fun
dacją, gdy z kolei religijność pątnicza wyraziła się w długim trwa
niu kultu rzeźby z kaplicy „Trzeciego Upadku”. Powtarzano ją 
w szerokim zasięgu w figurach przydrożnych oraz w ogromnej 
liczbie świątków, które - aż do momentu rozkradzenia przez tzw. 
turystów - bardzo licznie zamieszkiwały w wiejskich kapliczkach, 
a także w chatach.

Miejsca kultu podzielić można na takie, które powstały tam, 
gdzie pojawił się wizerunek uznany z różnych względów za nosicie
la łask, albo tam, gdzie postanowiono wykreować ośrodek kultu. 
W tym drugim wypadku bardzo często występowały naśladownic
twa miejsc świętych, zwłaszcza tych odległych i trudno dostępnych. 
Ponieważ Ziemia Święta była pod okupacją Arabów, wyznawców 
islamu, więc najczęściej naśladowano budowle najściślej związane 
z głównymi wydarzeniami pasyjnymi. Już we wczesnej fazie śre
dniowiecza powstało wiele odwzorowań Grobu Chrystusowego, 
by przypomnieć kaplicę w Bolonii, kościółek w Segowii, Grób 
Święty w Górlitz i w Żaganiu, a potem w różnych klasztorach bo
żogrobców (Miechów, Przeworsk). Równocześnie rozwijał się kult 
Drogi Krzyżowej, stając się obowiązkowym elementem wystroju 
świątyń parafialnych. Kiedy rozpoczęto wychodzić na zewnątrz 
świątyń? U schyłku średniowiecza i można w tym zjawisku upatry
wać wpływu późnogotyckiej mistyki oraz devotio moderna. Na na
szych ziemiach do bardzo wczesnych przykładów Drogi Krzyżowej 
wyprowadzonej w otwartą przestrzeń należy powstały na początku 
XVI w. gotycki jeszcze rząd słupów z płaskorzeźbami pasyjnymi 
przy drodze prowadzącej do Kożuchowa na Dolnym Śląsku.

Szczególnym bodźcem stały się w tym czasie drukowane opisy 
Ziemi Świętej, a zwłaszcza ten autorstwa Adrychomiusza, którym 
posługiwał się jeszcze Krzysztof Radziwiłł Sierotka podczas swej 
słynnej peregrynacji. I od tego czasu powstawać zaczęły kalwarie, 
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które przede wszystkim przestrzegały odległości między poszczegól
nymi budowlami, ponieważ naśladować można było tylko budowle 
istniejące, kształt pozostałych wynikał z fantazji i pomysłowości bu
downiczych. Najwcześniej takie rozbudowane zespoły scenografii 
Drogi Krzyżowej powstawały we Włoszech, przybierając nazwę 
Świętych Gór (Monte Sacri), o czym pisała nasza polska specjalistka 
od kalwarii doc. Maria Mitkowska. Pierwszą kalwarię, złożoną z ka
plic upamiętniających wszystkie najważniejsze etapy drogi na Gol
gotę, wzniesiono w Kalwarii Zebrzydowskiej, fundowanej przez Mi
kołaja Zebrzydowskiego po 1600 r. Później powstało ich jeszcze kil
ka, m.in. bardzo malownicza pod Wilnem, zburzona przez walecz
nych żołnierzy radzieckich za rządów cara Chruszczowa.

Innym obiektem naśladowanym w nowożytnej Europie jest tzw. 
Domek Loretański - miejsce, w którym Matka Boska miała ode
brać Zwiastowanie. Za ów domek, wedle legendy mówiącej, że 
anioły przeniosły go z Ziemi Świętej do Włoch, uznano romański 
kościółek wiejski z regionu Abruzzów, który został potem przenie
siony do bazyliki w Loreto i tam przyozdobiony przez średnio
wiecznych malarzy, a w dobie renesansu na zewnątrz reliefami Bra- 
mantego. Wczesnym przykładem polskiego naśladownictwa jest 
Domek Loretański obok kościoła parafialnego w Gołębiu, a następ
ne zbudowano w Lubiążu, Głogówku i wielu innych miejscowo
ściach. Całkowicie nowym odwzorowaniem nagminnie stawianym 
w sąsiedztwie kościołów jest grota z Lourdes.

Jak więc z tego krótkiego przeglądu wynika, sanktuaria były 
rozmaite i w związku z ową rozmaitością powstawały najdziwniej
sze rodzaje świętych przestrzeni, a swobodny rozwój kultu przybie
rał najrozmaitsze formy. Wszystko to prowadziło do szukania róż
norodnych sposobów dawania świadectw uzyskanym łaskom. 
Przede wszystkim pozostawiano w sanktuariach materialne świa
dectwa cudownych uleczeń. Przynoszono więc do nich kule, prote
zy, a przede wszystkim wyobrażenia tych części ciała, na które 
uzdrowiony chorował. W naszej sztuce nie zwracano zbytniej uwa
gi na narracyjną stronę wydarzeń tak, jak to nagminnie praktyko
wano w Italii i Francji, gdzie malowano obrazki ilustrujące drama
tyzm sytuacji. Pamiętam, że w Padwie, oglądając istną galerię takich 
malowanek, zwróciłem uwagę na naiwny obrazek ukazujący młodą 
parę w ubiorach ślubnych stojącą na szosie nad przepaścią górską, 
w którą spadał ich samochód.

Obrazki ilustrujące cudowne zdarzenia trafiają się w naszym 
kraju raczej sporadycznie, np. w Krakowie w kościele Bożego Cia
ła (cuda bł. Stanisława Kazmierczyka), w Piotrawinie, w którym 
św. Stanisław miał wskrzesić rycerza o tym imieniu, w Suchej Be
skidzkiej i w Bardzie Śląskim. W tej ostatniej miejscowości znajdu
je się dość niezwykły obrazek ilustrujący przypadek jakiejś okolicz
nej niewiasty, która przechodząc przez płot nadziała się na ostro 
zakończoną sztachetę. Dla podkreślenia wiarygodności tego wyda
rzenia pod obrazkiem zawieszono fragment ułamanej sztachety, 
zawieszonej na drucie. U nas łaski niebieskie upamiętniano przez 
umieszczanie wokół czczonego wizerunku wotów stosunkowo 
niewielkich plakiet, ale srebrnych z odpowiednimi przedstawienia
mi, wśród których sprawy ludzkie, przede wszystkim zdrowotne, 
mieszały się ze zwierzęcymi, przedstawiano bowiem na plakiet
kach również domową „gadzinę”: konie, krowy, owieczki. Ten 
swojski światek trosk dawnych Polaków jest tyleż naiwny, co wzru
szający. I wcale niemało jest w XVII i XVIII oraz wciąż jeszcze 
w XIX w. fundacji chłopskich, nieustępujących szlacheckim. Z ko
lei montaż owych wotów bardzo często przybierał charakter au
tentycznych kolaży, tworząc wyraziste i frapujące formy plastycz
ne. Oczywiście im większa liczba wotów, tym wrażenie bardziej 
wyjątkowe (Częstochowa, Ostra Brama w Wilnie, Mogiła), ale na
wet niewielkie sanktuaria potrafiły wytworzyć przestrzeń dzięk
czynną o frapującej ekspresji.

Rozważania o formach religijności polskiej można ciągnąć dale
ko i szeroko, ponieważ przybierały one w naszym kraju często cha
rakter wyjątkowy, a najciekawsze są przedstawienia paraliturgiczne, 

wyprowadzające w plener wizje ewangeliczne po części w formie 
spontanicznych happeningów.

dr Małgorzata Szafrańska:
O WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH 
OGRODÓW

Ogród znajduje się w samym środku rozwa
żań o wartościach niematerialnych zabytków, 
ogród kojarzy nam się z rajem, miejscem bło
gosławionym, ulubionym miejscem bogów, 

przestrzenią metafizyczną. A równocześnie ogród jest przecież par 
excellence tworem materialnym, ulepionym z przyrody i do niej się 
odnoszącym. Z gleby tego materialnego ciała ogrodu rodzą się, jak 
z poczwarki motyl, treści symboliczne, pokazując, jak blisko 
w świecie dzieł ludzkich od materii do czegoś nieuchwytnego, 
mniej oczywistego, a więc łatwo ulegającego zniszczeniu.

Spacerując po ogrodzie i podziwiając jego formę, często nie zda- 
jemy sobie sprawy z tego, jak bogate treści i programy symboliczne 
zostały doń wprowadzone. Wprowadzano je nie tylko za pomocą 
posągów „mówiących” swym znaczeniem, wielkich zespołów rzeźb 
związanych z fontannami, inskrypcji na pawilonach ogrodowych. 
Symboliczne znaczenie mieć mogło samo ukształtowanie ogrodu, 
kierunek spaceru, do którego nakłaniały przewodniki pisane przez 
właścicieli. Po dawnych ogrodach nie chodziło się, jak kto chciał; 
komponowaniu ogrodu towarzyszyło ustalanie trasy spaceru, aby 
zwiedzający poznawał w określonej kolejności wnętrza, widoki 
i nastroje ogrodu. Ważne były emocje, jakie budziły w spacerują
cym wnętrza parkowe, jak to pisano w XVIII i XIX w.: „śmiejące 
się”, straszne, melancholijne, wstrząsające lub bukoliczne - świado
mie tworzone w myśl zasad, obszernie wykładanych w podręczni
kach projektowania parków.

Ponieważ nasza dyskusja ma również aspekt praktyczny i ma 
podnieść także sprawy ochrony niematerialnych wartości, chcę 
przedstawić bardzo zły przykład niezrozumienia ich znaczenia i, 
w konsekwencji, zniekształcenia i wyrazu, i nawet formy ogrodu. 
Przykładem tym jest Villa Lante w Bagnaia, w środkowych Wło
szech, znakomite dzieło Vignoli. Ogród miał, odwołując się do Owi
diusza, pokazywać mityczne dzieje cywilizacji - Złoty Wiek, czyli 
erę Saturna, a następnie Wiek Jowisza. Tu mit opowiadały nie tylko 
rzeźby, ale całe ukształtowanie terenu i przyrody. Ogród miał dwie 
części - swobodną i geometryczną. Symbole Wieku Złotego, czasów, 
gdy ludzie żyli w szczęściu i swobodzie, bez praw, wprowadzono do 
części parkowej, swobodnej przyrody, dawnego lasu służącego kie
dyś za zwierzyniec do polowań, po czym zwiedzający docierał do 
Groty Potopu - potopu, który był tym granicznym przeżyciem ludz
kości, który zniszczył stary świat i otworzył wrota ku nowemu. Za
częła się era Jowisza - narzuconych praw, ale równocześnie osią
gnięć cywilizacyjnych. I tu spacerujący wchodził do ogrodu regular
nego, stricte geometrycznego, ostro kontrastującego z parkiem Zło
tego Wieku i schodził dalej tarasami wśród szmeru symbolicznych 
fontann. Niezrozumienie czy raczej niedocenienie tych treści spra
wiło, że muzeum Villi Lante zgodziło się na to, żeby część parkową 
przejęło miasto, czyniąc z kraju Saturna skwer miejski. Pozbawiono 
w ten sposób zabytkowy ogród połowy powierzchni i połowy sen
su. Zwiedzający, kupując bilet, oprowadzani są przez przewodnika 
jedynie po części geometrycznej, nie wiedząc, że stanowi ona ele
ment większej panoramy historiozoficznej; w dodatku są wprowa
dzani od końca XVI-wiecznej, oryginalnej trasy spaceru i kończą 
zwiedzanie dość nieoczekiwanie w Grocie Potopu, który oby po
chłonął historyków sztuki i muzealników, dla których rozumienie 
ogrodu kończy się na rozumieniu tylko tego, co widać. Niepełna 
świadomość treści niematerialnych, jak widzimy, powoduje znisz
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czenie również formy materialnej, bo muzeum, rezygnując z facho
wej opieki również nad tą drugą połową ogrodu Vignoli, skazuje ca
łość dzieła na zniszczenie.

Ogród jest jednym z ważniejszych archetypów. Podstawowe ar- 
chetypiczne treści ogrodu - to miejsce bezpieczne, jak raj, miejsce, 
gdzie przyroda nie tylko nie zagraża życiu, lecz - jak w oazie - ży
cie to ratuje wodą, cieniem, pożywieniem. To są treści, o których 
się wie, ale które trzeba chronić, nie są one same przez się obecne 
w naszych ogrodach bez naszych starań. Ogród musi być azylem, 
a nie skwerem przechodnim (jak np. Ogród Saski w Warszawie). 
Każdy ogród musi być tajemniczym ogrodem. Musi być ogrodzony, 
odizolowany od świata, bo ma być innym światem. Tu można 
wspomnieć o problemie przyszłego ogrodu reaktywowanego przy 
Zamku Królewskim w Warszawie, którego sens podważa wrogie 
dla ogrodu sąsiedztwo Wisłostrady. Niewiele można zrobić. Obsa
dziliśmy już ogrodzenie krzewami, natomiast ustawienie ekranów 
dźwiękoszczelnych byłoby daleko posuniętą ingerencją w cały hi
storyczny krajobraz. Nadzieja w realizacji pomysłu zniknięcia tego 
odcinka Wisłostrady w tunelu. Walka o ciszę w ogrodzie, o warun
ki do kontemplacji, o obecność ptaków i owadów - to zabiegi o za
chowanie podstawowego, archetypicznego wymiaru ogrodu.

Ogród, stworzony z przyrody, jest w oczywisty sposób związany 
z miejscem, w którym powstał: z jego naturą, roślinnością, klima
tem, dziejami geologicznymi, historią. W parku Goethego w Wei
marze jest ołtarz „geniusza miejsca” - ten genius loci jest przedsta
wiony pod postacią węża, który wyłania się z ziemi i oplata ołtarz; 
wąż jest starym znakiem nieśmiertelności i mądrości - mądrości 
wynikającej z kumulowania pokładów tradycji. Ogród może być 
prawdziwą kapliczką „geniusza miejsca”, skarbcem historii. Chcę 
tu przywołać raz jeszcze przykład ogrodu Zamku Królewskiego 
w Warszawie, tego ogrodu, który na nowo urządzono i upiększono 
w czasach Drugiej Rzeczypospolitej, w latach trzydziestych XX w. 
Ten ogród niemal bez uszczerbku przetrwał wysadzenie Zamku 
w powietrze. Powojenne zdjęcia pokazują, w jak doskonałej formie 
istniał, dowodząc, że ogrody są trwalsze od architektury.

Jak widzimy więc, ogród to dziedzina par excellence wartości 
niematerialnych. Związane są one z samym archetypem ogrodu, 
z historią miejsca (również z historią naturalną) i z ewentualnym 
znaczeniem symbolicznym, wprowadzanym przez twórców progra
mu. Niedostrzeżenie ich w procesie renowacji czy adaptacji zabyt
kowego ogrodu prowadzi do degradacji jego formy i wyrazu.

dr Tadeusz Rudkowski:
NIEMATERIALNE TREŚCI CMENTARZY

Cmentarz - to przestrzeń specjalna. Jej bezpo
średni kontakt z największą tajemnicą egzy
stencjalną, jaką jest śmierć, powoduje, że i tre
ści niematerialne z nią związane różnią się 
znacznie od innych. Cmentarz - to również 
przestrzeń sakralna. Wszystkie wyznania chro
nią swoje cmentarze, także przez nadanie im 

drogą pewnych działań kultowych wartości nieuchwytnych, a po
mimo to wysoko cenionych przez wyznawców. W kościołach 
chrześcijańskich osiąga się to poprzez poświęcenie przez kapłana 
ziemi cmentarnej przed rozpoczęciem tam grzebania zmarłych. Akt 
ten ma tak wielkie znaczenie, że jeżeli chrześcijanin z jakiegoś po
wodu jest chowany poza granicami cmentarza, to grób jego powi
nien być specjalnie poświęcony. Inaczej podchodzą do tego wy
znawcy religii mojżeszowej. Tam sam fakt pochowania wyznawcy 
uświęca to miejsce, wykluczając po wsze czasy wykorzystywanie go 
na jakiekolwiek inne cele. Dlatego też ortodoksyjni żydzi domaga
ją się, żeby nawet w wypadku całkowitej likwidacji cmentarza (zja

wisko częste w dzisiejszej Polsce) jego miejsce było oznakowane ta
blicą z odpowiednim napisem.

Cmentarz - to także miejsce pamięci. Celem nagrobków usta
wianych tam, gdzie złożono do ziemi ciała zmarłych, nie jest bynaj
mniej dokładne oznaczenie miejsc pochówku. Takiego zwyczaju 
w tradycji chrześcijańskiej aż do końca XVIII w. nie było. Nato
miast zapisane na pomniku nagrobnym dane osobiste zmarłego są 
adresowane do nas, żywych, bowiem każdy żyje tak długo, jak dłu
go żyją ci, którzy go wspominają. Potwierdzeniem tego są nagrob
ki symboliczne. Nie oznaczają żadnego pochówku, a ich jedynym 
celem jest odwołanie się do naszej pamięci, ewentualnie z zaprosze
niem do zmówienia modlitwy za spokój duszy.

Oprócz tych wartości niematerialnych, związanych z poszczegól
nymi nagrobkami, istnieją również takie, które wiążą się z cmentarza
mi jako pewną integralną całością. Tutaj oczywiście na pierwszym 
miejscu należałoby wspomnieć o duchach, jakie szczególnie chętnie 
mają przebywać na cmentarzach. I zupełnie nie jest ważne, czy one 
rzeczywiście istnieją, czy też nie. Liczy się tylko to, że w świadomo
ści wielu, bardzo wielu ludzi można się z nimi spotkać, zwłaszcza 
przechodząc nocą w bliskim sąsiedztwie cmentarza. Cechą rozpo
znawczą duchów jest to, że nie można ich dotknąć, a więc są niema
terialne i dlatego należy się im wspomnienie w dzisiejszej dyskusji.

Szczególną odmianą cmentarzy są nekropolie wojenne. Ich ce
chy charakterystyczne to: jednoczesność powstania, uniformizm 
nagrobków oraz fakt, że na tej samej ogrodzonej przestrzeni spo
czywają obok siebie przedstawiciele obu walczących stron, nierzad
ko reprezentujący również różne wyznania. W odróżnieniu od in
nych cmentarzy znajdują się one nieraz daleko od ludzkich osiedli. 
Ich właściwy sens najlepiej jest czytelny, przynajmniej w Polsce, na 
przykładzie 400 cmentarzy wojennych w Galicji Zachodniej po
chodzących z lat 1914-1915. Zbudowane zostały przez funkcjonu
jący w armii austro-węgierskiej Oddział Grobów Wojennych, za
trudniający dziesiątki wybitnych architektów i rzeźbiarzy. Każdy 
z tych cmentarzy był zaprojektowany indywidualnie i lokowany 
w miejscu o szczególnych walorach krajobrazowych. Te piękne 
cmentarze - to wyraz wdzięczności i miłości Ojczyzny-Matki 
względem najlepszych synów, którzy oddali życie w jej obronie.

Wartości niematerialne cmentarzy nie zawsze przyczyniają się 
do ich ochrony. Czasami, na szczęście rzadko, mamy do czynienia 
ze zjawiskiem wręcz odwrotnym. Plagą naszych czasów są podej
mowane przez watahy chuliganów, mianujących się satanistami na
jazdy, w rezultacie których dziesiątki nagrobków zostają przewraca
ne i rozbijane. Wrogość ideologiczna odnosi się w takich wypad
kach do nadrzędnych wartości niematerialnych opisanych powyżej, 
ofiarą padają natomiast kamienie nagrobne poświęcone ludziom, 
którzy wandali nie interesują.

Na zakończenie jeszcze jeden przykład cmentarnych wartości 
niematerialnych. Cmentarz Powązkowski w Warszawie w chwili 
powstania zajmował powierzchnię 2,6 ha. Dzisiaj powierzchnia ta 
wynosi 43,5 ha. W latach trzydziestych XIX w. areał ówczesnej ne
kropolii powązkowskiej został podzielony na jednakowej wielkości 
kwatery, które otrzymały numerację bieżącą. Od tego czasu cmen
tarz był powiększany 19 razy. Kwatery na przyłączanych terenach 
otrzymywały dalsze kolejne numery, a ponieważ te przyłączenia na
stępowały z różnych stron, skutkowało to całkowitym chaosem nu
merycznym - poszukujący konkretnych grobów, nawet znając nu
mer odpowiedniej kwatery, do jej odnalezienia musi się posługiwać 
planem cmentarza. Po powstaniu Społecznego Komitetu Opieki 
nad Starymi Powązkami jako komisji Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami otrzymaliśmy sporo listów, których autorzy domagali się 
ujednolicenia numeracji kwater. Nie dopuściliśmy do tego, uważa
jąc, że powstająca sukcesywnie w ciągu przeszło 150 lat numeracja 
uzyskała już wartość zabytkową. W ten sposób Towarzystwo doko
nało pierwszego zabezpieczenia zabytku niematerialnego na wiele 
lat przed powstaniem takiego pojęcia.

(rysunki: Małgorzata Tabaka)
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Sto czterdzieści lat Muzeum Narodowego w Warszawie

Królewska idea
DOROTA FOLGA-JANUSZEWSKA

uzeum warszawskie uważane jest przez wielu history- 
ków-muzeologów za urzeczywistnienie idei króla Stani

sława Augusta Poniatowskiego. Ostatni monarcha chciał, aby po
wstało Museum Polonicum mające prezentować pierwsze polskie 
zbiory narodowe. Jego idea rodziła się wspólnie z planem powoła
nia pierwszej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przedłożonym 
królowi Stanisławowi Augustowi przez Marcello Bacciarellego 
w 1767 r. W projekcie tym wymieniano pracownie, mistrzów, tryb 
zajęć i ewentualne dalsze drogi kształcenia adeptów dzięki podró
żom zagranicznym. Połączenie żywej działalności artystycznej z de
terminacją króla jako mecenasa sztuki, tworzącego kolekcję obra
zów, rzeźb, rycin, rysunków, daje podstawy, aby zrozumieć intencję 
współistnienia pierwszej Akademii Sztuk i pierwszego Muzeum Na
rodowego w Polsce. Niestety, rozbiory i upadek polskiej państwo- 

nych, odlewy gipsowe pochodzące z Biblioteki Rządowej, a także ga
binet numizmatyczny, pamiątki historyczne i archeologiczne, wzory 
rysunkowe. Ustawa przewidywała, że muzeum rozwijać się będzie 
dzięki nabytkom i zakupom. Istotnie, już w sierpniu 1862 r. dyrektor 
Justynian Karnicki wyjechał do Kolonii i wziął udział w aukcji, na któ
rej sprzedano znakomitą kolekcję malarstwa kolońskiego architekta - 
Johanna Petera Weyera. Karnicki zakupił dla nowego muzeum 36 ob
razów, spośród których Muzeum Narodowe w Warszawie do dzisiaj 
posiada: „Madonnę z Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicielem” Pintu- 
ricchia (XV w.), Jeana Bellegambe „Tryptyk Opłakiwania Chrystusa” 
(1495-1500), Gerbranda van den Eechhout „Sen Jakuba” (1642) oraz 
Jacoba Jordaensa „Świętą Rodzinę w otoczeniu Aniołów” (1616- 
-1617). W pierwszych latach działalności do zbiorów kupowano 
przede wszystkim dzieła malarstwa europejskiego różnych szkół, naj
chętniej malarstwa holenderskiego i flamandzkiego oraz tzw. szkół 
północnych, a także malarstwa włoskiego i francuskiego, zbiory rzeź-

wości nie pozwoliły otworzyć pierwszego mu
zeum narodowego w XVIII w. Nie pojawiło się 
więc w Warszawie na podobieństwo Luwru pu
bliczne muzeum utworzone ze zbiorów królew
skich. Pierwszym muzeum dla publiczności było 
otwarte w 1800 r. Muzeum Towarzystwa Przy
jaciół Nauk, wzbogacane licznymi darami społe
czeństwa. W 1805 r. udostępniono publiczności 
warszawskiej świetną i już wówczas słynną ko
lekcję Stanisława Kostki Potockiego w Pałacu 
w Wilanowie. W 1811 r. Stanisław Kostka hra
bia Zamoyski w tzw. Pałacu Błękitnym w War
szawie udostępnił swoją bibliotekę i zbiory. 
W 1814 r. Warszawa zyskała pierwszą publiczną 
(za biletami) Galerię Sztuk księcia Józefa Kajeta
na Ossolińskiego. W 1819 r. rozpoczęto organi
zowanie cyklicznych Wystaw Sztuk Pięknych.

Po powstaniu listopadowym nastąpiło, nieste
ty, zamknięcie istniejących muzeów i udostępnia
nych publiczności kolekcji prywatnych. W ra
mach represji władze carskie rozwiązały w 1831 r. zarówno Towarzy
stwo Przyjaciół Nauk, jak i pierwsze muzeum w stolicy. Zamknięty 
został także powstały w 1816 r. oddział Sztuk Pięknych przy Uniwer
sytecie Warszawskim. Odtworzenie po popowstaniowych represjach 
muzeum o charakterze narodowym nie było łatwe. Udało się to do
piero Aleksandrowi Wielopolskiemu w 1862 r. przez wprowadzenie 
aktu założenia instytucji muzealnej do „Ustawy o wychowaniu pu
blicznym w Królestwie Polskim” (20 maja 1862 r.). Tak powstało 
Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, które mogło być przemiano
wane na Muzeum Narodowe dopiero w 1916 r.

Zbiory Muzeum Sztuk Pięknych miały charakter przede wszystkim 
edukacyjny: składały się nań zbiory rycin Biblioteki Rządowej i Szko
ły Sztuk Pięknych, obrazy olejne znajdujące się w Szkole Sztuk Pięk

by oraz w niewielkim zakresie zbiory starożytności i kopie rzeźb kla
sycznych. Ponieważ w 1860 r. powstało w Warszawie Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych gromadzące sztukę polską, muzeum dopiero 
po odzyskaniu niepodległości i przemianowaniu na Muzeum Narodo
we w 1916 r. rozpoczęło konsekwentne gromadzenie współczesnej 
i dawnej sztuki polskiej. Wpływ na to miały zarówno liczne darowi
zny i zapisy, jak i nowa sytuacja polityczna. Oprócz darów od prywat
nych donatorów, muzeum otrzymało także przekazy od Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości, od Muzeum Starożytności przy 
Uniwersytecie Warszawskim i Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Inicjatywy różnych towarzystw i osób prywatnych doprowadziły 
do powstania olbrzymiej instytucji gromadzącej wszystko, co ważne 
dla duchowej i materialnej kultury narodu. W tym sensie muzeum 
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warszawskie zaczęło upodabniać się do typowych dla Europy w koń
cu XIX i na początku XX w. wielkich muzeów narodowych, w któ
rych gromadzono zabytki kultury materialnej, ludowej, zbiory przy
rodnicze, a tylko marginalnie zbiory artystyczne.

Od momentu powstania warszawskie Muzeum Sztuk Pięknych 
zmagało się z problemami lokalowymi. Zbiory mieściły się w róż
nych lokalach Szkoły Sztuk Pięknych, na Uniwersytecie Warszaw
skim, potem w byłym pałacu Paca przy ul. Miodowej, w gmachu by
łych Głównych Dyrektorów Komisji Finansów przy ul. Rymarskiej, 
w domach przy ul. Leszno 12 i Wierzbowej 11. W 1898 r. narodzi
ła się idea przekazania zbiorów miastu, ponieważ władze państwo
we nie zdobyły Się ani na budowę, ani na wynajęcie pomieszczeń dla 
potrzeb muzeum. Magistrat warszawski zaproponował wiele lokali
zacji, jednak wszystkie propozycje paraliżował brak środków finan
sowych. W 1911 r. Zarząd Miejski rozpoczął pertraktacje o nabycie

1. Gmach Muzeum Narodowego w Warszawie 
przy Al. Jerozolimskich, 2001 r.
2. Pierwsza Galeria Sztuki Starożytnej otwarta
w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1938 r.
3. Wizyta Pabla Picassa w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1948 r.

Problemy lokalowe muzeum nadal były nierozwiązane. Czasowo 
gościło w Szpitalu Ujazdowskim, było planowane w Parku Ujazdow
skim, przy ul. Frascati, w Instytucie Maryjskim (obecny gmach Sejmu 
przy ul. Wiejskiej), w gmachu użytkowanym przez policję przy ul. 
Chłodnej, w gmachu przy Podwalu lub przy Krakowskim Przedmie
ściu. Trwała dyskusja w prasie warszawskiej i coraz bardziej rosła po
wszechna świadomość konieczności posiadania w Warszawie repre
zentatywnego muzeum sztuki. W 1924 r. ogłoszono konkurs archi
tektoniczny, nie dal on jednak spodziewanych rezultatów. Miasto po
wierzyło więc zadanie zaprojektowania nowego gmachu architekto
wi Janowi Heurichowi, lecz zmarł on przed ukończeniem prac pro
jektowych. W 1926 r. ogłoszono konkurs ograniczony, w wyniku 
którego zaakceptowano szkic i koncepcję Tadeusza Tołwińskiego. 
Projekt, będący znakomitym przykładem architektury funkcjonali- 
zmu, przewidywał osiem połączonych pawilonów układających się 
w cztery skrzydła boczne prostopadłe do al. 3 Maja (Al. Jerozolim
skich), spięte od południa jednym korpusem (trzy pawilony) oraz do
datkowo dobudowaną halę armat, przeznaczoną dla Muzeum Wojska 
między dwoma skrzydłami od wschodu i zamkniętą ogrodzeniem od 
strony ulicy. W latach 1931-1932 dwa skrzydła nowego gmachu by
ły gotowe i rozpoczęto przeprowadzkę z dotychczasowej siedziby 
przy ul. Podwale. Pierwszym zapełnionym skrzydłem był tzw. Pawi
lon I od strony Nowego Światu. Wprowadzono doń biura, pracow
nie, Gabinety Rycin i Rysunków, zbiory numizmatyczne i bibliotekę; 
pozostają one tutaj do dziś. W salach pierwszego piętra znajdowały 
się działy sztuki zdobniczej. W drugim skrzydle umieszczono glipto- 
tekę (zbiór odlewów gipsowych i rzeźb obcych i polskich, zdepono
wanych przez Fundusz Kultury Narodowej). 14 stycznia 1932 r. do
konano poświęcenia gmachu i otwarto dla publiczności pierwszą sta-

placu przy Al. Jerozolimskich. Zakończyły się one w 1912 r. kup
nem od Konsystorza Prawosławnego dla Muzeum Sztuk Pięknych 
tego terenu i fragmentu ziemi należącej niegdyś do ogrodów na 
Książęcem. Pierwszy projekt gmachu na tej nowej działce wykonał 
w 1913 r. architekt Stefan Szyller, autor gmachu Zachęty, ale nie 
wzbudził on entuzjazmu władz i elit, dlatego wkrótce zdecydowano 
się ponownie rozpisać konkurs architektoniczny (1914 r.). Wybuch 
pierwszej wojny światowej przerwał te starania.

W 1915 r., po wyjściu z Warszawy wojsk rosyjskich, Zarząd Mia
sta powierzył kierowanie Muzeum Sztuk Pięknych specjalnej komi
sji, a w 1916 r. po publicznej dyskusji muzeum przemianowano na 
Muzeum Narodowe w Warszawie i jego dyrektorem został Bronisław 
Gembarzewski. Dyrektor Gembarzewski zaproponował stosunkowo 
nowoczesny na owe czasy model muzeum i w 1921 r. Rada Miejska 
zatwierdziła jego statut. Statut ten, przechowywany obecnie w archi
wum muzealnym, jest pierwszym nowoczesnym dokumentem praw
nym określającym organizację tej instytucji. Liczne dary (w tym dar 
warszawskiego Towarzystwa „Zachęta”) wpłynęły na intensywny 
rozwój zbiorów. W ciągu kilkunastu lat od przemianowania muzeum 
na narodowe zbiory powiększyły się o blisko 100 tysięcy ekspona
tów, zasilone wspaniałymi kolekcjami, ofiarowanymi m.in. przez An
toniego Strzałeckiego (sztuka zdobnicza), Władysława Semerau-Sie- 
mianowskiego (numizmaty), Dominika Witke-Jeżewskiego (rysunki 
i ryciny). Magistrat przeznaczał także spore sumy na zakupy wybit
nych dzieł malarstwa, do zbiorów trafił w ten sposób m.in. „Stań
czyk” Jana Matejki.

lą galerię Sztuki Zdobniczej. W dawnej siedzibie przy ul. Podwale 
otwarto Galerię Obrazów Polskich od XV do XX w., w której ekspo
nowano sztukę od średniowiecza do współczesności, nie wprowadza
jąc charakterystycznych dla innych muzeów europejskich tego czasu 
podziałów na sztukę dawną i nowoczesną.

W 1936 r. na stanowisko wicedyrektora Muzeum Narodowego 
w Warszawie mianowany został Stanisław Lorentz, który od 1938 r. 
jako dyrektor kierował muzeum nieprzerwanie do 1982 r. Zarząd 
Miasta, dyrektor Lorentz i kierownik rozbudowy - Antoni Dygat 
powołali Komitet Budowy Muzeum i prace ruszyły. W 1938 r. udo
stępniono zwiedzającym galerię Sztuki Starożytnej, 18 czerwca 1938 
r. nastąpiło uroczyste otwarcie Nowego Gmachu Muzeum Narodo
wego w Warszawie. Prezentowało ono, poza wcześniej otwartymi, 
także Galerię Malarstwa Polskiego, Galerię Malarstwa Obcego oraz 
sale wystawowe Gabinetu Grafiki i Działu Numizmatyki. Na począt
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ku 1939 r. zbiory varsavianow i zbiory historyczne przeniesione zo
stały do trzech staromiejskich kamienic na Rynku Starego Miasta, 
gdzie w 1940 r. otwarte miało zostać Muzeum Dawnej Warszawy.

W przeczuciu wybuchu drugiej wojny światowej duża część zbio
rów muzeum w nowym gmachu została latem 1939 r. spakowana 
w skrzynie i zniesiona do podziemi, dzięki czemu zbiory nie uległy 
natychmiastowemu zniszczeniu. W czasie obrony Warszawy we wrze
śniu 1939 r. podziemia muzeum przy al. 3 Maja służyły jako schron 
dla innych zbiorów i kolekcji warszawskich (zbiory z Łazienek, z pa
lącego się Zamku Królewskiego, wiele dzieł prywatnych). Stanisław 
Lorentz, który prowadził akcje zabezpieczenia i pospiesznej inwenta
ryzacji, pisał, że „w chwili kapitulacji Warszawy (28 września 19.39) 
podziemia muzealne przepełnione były ocalałymi zbiorami własnymi 
i obcymi”. W październiku pojawiło się w muzeum gestapo i „rozpo
częło zalegalizowany i systematyczny rabunek zbiorów” (S. Lorentz, 
Muzeum Narodowe w Warszawie w latach 1939-1954, „Rocznik Mu
zeum Narodowego w Warszawie”, t. II, 1957, ss. 8, 15). Największe

4. Inauguracja obchodów 140-lecia Muzeum Narodowego
w Warszawie, 11 stycznia 2002 r.
5. Jedna z koncepcji rozbudowy Muzeum Narodowego
w Warszawie, opracowana przez Martę Smarzyńską, 1998 r.

(zdjęcia: 1,4- Wiesław Wudzki, 2 - Archiwum MNW,
3 - Henryk Romanowski)

straty poniosło muzeum w czasie powstania warszawskiego. 3 sierp
nia profesor Lorentz wraz z pracownikami został zamknięty w jed
nym z pawilonów gmachu, skąd obserwował akty kradzieży i wanda
lizmu. Ofiarą padły zabezpieczone zbiory gołuchowskie Czartory
skich, cenne starodruki, zbiory starożytne. W styczniu 1945 r. mu
zeum przygotowane zostało przez Niemców do wysadzenia w powie
trze. Na szczęście akcja fikcyjnego pakowania przez pracowników 
muzeum dla nazistów pozostałych kolekcji, stale przeciągana i odwle
kana do 16 stycznia 1945 r., uchroniła budynek i nieliczne pozostałe 
obiekty przed zniszczeniem i zdetonowaniem.

W chwili wyzwolenia Warszawy, 17 stycznia 1945 r., Stanisław 
Lorentz i kilkunastu pracowników muzeum znajdowało się w gma
chu, a 19 stycznia po południu oprowadzali już po zdewastowanym 
muzeum pierwszą wycieczkę zagranicznych dziennikarzy. Biuro Od
budowy Stolicy włączyło częściową rekonstrukcję i remont muzeum 
do najpilniejszych działań; w 1945 r. zbiory upaństwowiono.

Po częściowej odbudowie zniszczonych partii muzeum otwarto 
nowe galerie, m.in. w 1947 r. Galerię Sztuki Średniowiecznej prezen
tującą uratowane ze spalonych i rabowanych kościołów zabytki rzeź
by i malarstwa od XII do XVI w., w 1949 r. Galerię Sztuki Starożyt
nej, w 1952 r. Narodową Galerię Sztuki Polskiej, w 1952 r. Galerię 

Malarstwa Szkół Północnych. Zbiory rozrastały się także dzięki zaku
pom. Było coraz ciaśniej. W latach 1958-1960 profesor Lorentz po
wołał komisję, która opracowała założenia rozbudowy muzeum; pro
jekt przedstawili architekci: Mieczysław Piprek i Stanisław Jankow
ski. Zaproponowano wybudowanie pawilonu poświęconego sztuce 
współczesnej, połączonego z częścią środkową istniejącego budynku 
na południe od głównego gmachu. Uzupełnieniem planów rozbudo
wy miała stać się jednocześnie rekonstrukcja sąsiadującego cennego 
zespołu zabytkowego - dawnego romantycznego parku projektu Szy
mona B. Zuga wraz ze znajdującymi się tam, zachowanymi w przy
ziemiu budynkami Eliseum z grotą, kuchnią, minaretem, pawilonem 
ogrodowym i pałacykiem, wtapiając tym samym muzeum w obręb 
większego otoczenia zabytkowo-parkowego. Muzeum coraz bardziej 
cierpiało na brak miejsca dla zbiorów sztuki współczesnej, zwłaszcza 
że te właśnie zbiory rozwijały się bardzo szybko. Od strony południo
wej dobudowano wówczas według projektu Karola Goławskiego 
i Stefana Kozińskiego tzw. ryzalit (1965-1972), mieszczący oprócz 
magazynów sztuki współczesnej, Działu Oświatowego i kawiarni, 
także dwie sale wystaw czasowych. Te ostatnie zmieniły wyraźnie 
program działalności muzeum i stały się ważnym składnikiem jego 
funkcjonowania oraz prowadzenia działalności oświatowej.

W 1972 r. otwarta została w muzeum Galeria Faras, jedyna w Eu
ropie kolekcja fresków nubijskich pochodzących z chrześcijańskiego 
starożytnego Pachoras (współczesne Faras) w Sudanie. Malowidła 
uratowane przez prof. Kazimierza Michałowskiego i zespół jego pra

cowników z zalanego przez wody Nilu kościoła, pochodzące z okre
su VII-XII w., po przewiezieniu do Warszawy wyeksponowane zo
stały w jednym z dwóch środkowych skrzydeł muzeum. Także 
w 1972 r. otwarta została poszerzona Galeria Sztuki Średniowiecz
nej, zaprojektowana przez kuratora doc. Tadeusza Dobrzenieckiego, 
istniejąca do dzisiaj. Parter muzeum zapełniły więc: sztuka starożyt
na (ekspozycja wzbogacona depozytem dzieł egipskich i klasycznych 
z Luwru), wczesnochrześcijańska i średniowieczna. W latach 1993- 
-1999 otwarto Galerie Sztuki Zdobniczej: Polskiej i Europejskiej, 
prezentujące niewielki zaledwie ułamek zbiorów muzealnych.

Ważnym rozdziałem w aktywności muzeum była od 1938 r. dzia
łalność wystawowa. Kilka lub kilkanaście wystaw rocznie, w tym 
wiele sprowadzanych niemal z całego świata, sprawiło, że instytucja 
ta stała się częścią międzynarodowej wymiany kulturalnej, same zaś 
ekspozycje przyciągały ogromną liczbę widzów.

Koniec XX stulecia upłynął pod znakiem kłopotów z miejscem 
i planów nowej rozbudowy warszawskiego muzeum. W 1996 r. do
konano reorganizacji zbiorów, zmienione zasady prowadzenia tego 
rodzaju instytucji wpłynęły w znaczny sposób na sposób jej funkcjo
nowania. Początek XXI w. mimo trudności finansowych był okre
sem wyjątkowej intensywności działań.

Dorota Folga-Januszewska
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jednego zabytku

Widok Janowca
Na osiemnastej aukcji warszawskiego domu au

kcyjnego „Ostoya”, 11 listopada 2001 r. wysta
wiono na sprzedaż niezwykle malowniczy i nastrojo

wy „Pejzaż z zamkiem i rzeką" Franciszka Ruśkiewi- 
cza (1819-1883). Obraz (olej na płótnie o wymiarach 
77 x 100 cm, sygnowany z lewej na dole: „Ruśkie
wicz’), rozpoznany jeszcze przed licytacją jako „Wi
dok Janowca" (o czym aukcjoner zdążył poinformo
wać zebranych), jak łatwo się domyślić, największe 
zainteresowanie wzbudził u pracowników muzeum 
zamkowego w Janowcu nad Wisłą oraz w jego ma
cierzystej jednostce - Muzeum Nadwiślańskim 
w Kazimierzu Dolnym. Cóż, kiedy ogólnie znane 
trudności finansowe naszych muzeów oraz zbyt 
krótki czas na pozyskanie sponsora 
skłonnego zakupić to płótno dla 
zamku w Janowcu nie pozwoliły na 
włączenie go do zbiorów tego mu
zeum. Obraz - sprzedany podczas 
aukcji po cenie wywoławczej 10 ty
sięcy zł - szczęśliwie nie zniknął jed
nak z pola widzenia. Tyle tylko, że 
szansa na to, by malowidło trafiło 
ostatecznie do Janowca jest zniko
ma. A szkoda, gdyż jest to praca nie 
tylko odznaczająca się swoistym 
urokiem, ale także mająca duże zna
czenie dla ikonografii jednego ż naj
piękniejszych naszych zabytków ar
chitektury.

Jak wyglądał zamek pod koniec 
pierwszej połowy XIX w. wiemy np. 
z opisu zmieszczonego w Starożyt
nej Polsce pod względem historycz
nym, jeograficznym i statystycznym 
opisanej Michała Balińskiego i Ty
moteusza Lipińskiego (Warszawa 
1844): „Na wyniosłej kamienno-wapiennej górze, 
z takiegoż kamienia zbudowany zamek, panuje nad 
okolicą. Okazały ten i ogromny gmach, mający dwa 
dziedzińce, sal wielkich 7, pokojów 98, ozdobiony 
kolumnami, marmurowemi posadzkami it.p., wspa
niały przedstawia obraz zamożności mieszkań daw
nych panów polskich. Po Firlejach przeszedł w po
siadanie Tarłów, Lubomirskich, a około 1780 r. stal 
się własnością Junoszów Piaskowskich. U podnóża 
góry leżące miasteczko, ma piękny kościół farny, 
który w 16 wieku zajmowany był przez aryanów". Au
torzy przytoczonego opisu zapomnieli jednak wspo
mnieć, że po śmierci Piaskowskiego (1803) nieza- 
mieszkany zamek z wolna zaczął popadać w ruinę. 
W 1809 r. zaczęto pozyskiwać z niego materiał bu
dowlany, a po czterdziestu latach brakowało mu już 
nie tylko dachu, ale i wielu wewnętrznych ścian 
i stropów. Stan ten pogłębiał się zresztą z każdym 
rokiem. Dlatego nie dziwi nas podpis, jaki umieścił 
pod akwarelą przedstawiającą tenże zamek w 1852 
r. jej autor, Teodor Chrząński: „Ruina zamku Jano- 
wieckiego od strony bramy wjazdowej" (praca wyko
nana w ramach prowadzonej pod przewodnictwem 
Kazimierza Stronczyńskiego inwentaryzacji zabyt
ków starożytności w Królestwie Polskim). Nawet, je

śli wydaje się nam, że widoczna na niej bryła zamku 
jest niemal nienaruszona.

Podobnie możemy mówić o widoku namalowa
nym przez Franciszka Ruśkiewicza. Widoczne na 
obrazie niektóre szczegóły architektury tego zabyt
ku, np. zadaszenie wieży wschodniej, rozmieszcze
nie otworów okiennych, nawet wysmukłe drzewa 
(zapewne topole) z prawej strony przy bramie wjaz
dowej - zbliżone są do odpowiadających im ele
mentów na akwareli Chrząńskiego. Może jedynie 
owe drzewa na płótnie są nieco bardziej wybujałe. 
A jeśli tak (i jeśli rzeczywiście są nimi szybko rosną
ce topole), dzięki nim mielibyśmy już pierwszą prze
słankę do datowania interesującego nas obrazu - 

około 1860 r. Przyjęcie tej przybliżonej daty namalo
wania obrazu pozostaje w zgodzie nie tylko z wyglą
dem popadającej w coraz większą ruinę zabytkowej 
budowli - znanej z akwareli „Zamek w Janowcu" Na
poleona Ordy (ok. 1880 r., Muzeum Narodowe 
w Warszawie) i z wykonanej na jej podstawie przez 
Alojzego Misierowicza litografii do Albumu widoków 
historycznych Polski - lecz także z otaczającym ją 
drzewostanem. Na widoku Ordy nie ma już bowiem 
ani jednej topoli. Być może wycięto je, gdy zaczęły 
zagrażać użytkownikom przebiegającej w pobliżu 
zamku drogi (dawnego traktu z Radomia do Lublina, 
z widoczną na obrazie Ruśkiewicza przeprawą 
przez Wisłę) lub (co może bardziej prozaiczne, ale 
i prawdopodobne) dla pozyskania drewnianego bu
dulca. Rozrosły się natomiast inne, ledwie zazna
czone na omawianym tu płótnie drzewa. I to one 
wprowadziły u Ordy - choć samo ujęcie bliskie jest 
widokowi z obrazu Ruśkiewicza - tę nieco odmien
ną aurę wokół janowieckiego zamku.

Trudno powiedzieć, czy datowanie obrazu - ok. 
1860 r. - pozostaje w zgodzie z nieznanym nam iti- 
nerarium Franciszka Ruśkiewicza. W materiałach 
dotyczących życia i twórczości tego mało znanego 
i niezbyt dziś cenionego malarza znajdziemy taką na 

przykład informację, że „Ruśkiewicz nie miał wzorów 
mistrzowskich, szukał ich więc w naturze, skąd wy
nikało, iż pracował w kierunku rodzajowym, malując 
przeważnie krajobrazy. Błonia ojczyste i lasy miały 
dlań wiele uroku: ilekroć nadarzyła się sposobność 
kryl się w nich po dni kilka, kopiując z natury." Gdzie 
indziej odnajdujemy jednak owego mistrza, czyta
jąc, że „roboty jego w stylu Ruisda[e]la nabywane 
były chętnie, jako rzeczy mile wpadające w oko". 
Natomiast co do wydedukowanej daty wiadomo, że 
właśnie w 1860 r. (lub nieco wcześniej) malarz prze
bywał zapewne w okolicy Kazimierza nad Wisłą, 
skoro jeszcze w tym samym roku wystawił w kra
kowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych ob

raz zatytułowany „Okolica wsi Wą
wolnicy w Lubelskiem”, a w roku na
stępnym, tym razem w warszawskiej 
„Zachęcie”, krajobraz „Wąwolnica 
w guberni lubelskiej". Podczas tego 
samego wyjazdu mógł więc wyko
nać szkice do „Widoku Janowca". 
A warto dodać, że nie były to jedyne 
jego pejzaże z ruinami zamków. 
W latach następnych wystawił bo
wiem m.in. takie obrazy, jak: „Zamek 
pieskoskalski po spaleniu, widok 
wzięty od wsi Sutoszowej" (TZSP - 
1861), „Resztki zamku Liwskiego 
pod Węgrowem" (TPSP - 1863, 
TZSP - 1864), „Zwaliska zamku Ka- 
zanowskiego w Kazanowie pod 
Końskimi” (TZSP - 1870) i „Ruiny 
zamku w Modliborzycach" (TZSP - 
1875).

Franciszek Ruśkiewicz byl samo
ukiem, malarzem-ąmatorem, który 
„lubo nie dobił się wyżyn sztuki, to 

jednak, z zamiłowaniem pracując, pozyskał po
chlebne uznanie u ogółu”. Podobno tylko około 
1840 r. wziął kilka czy może kilkanaście lekcji w pry
watnej szkole Aleksandra Kokulara w Warszawie. Na 
co dzień w tym samym mieście pozostawał skrom
nym pracownikiem Banku Polskiego. Malował 
w chwilach wolnych: „z zamiłowania" i „dla Chleba”. 
Chyba nieźle mu to wychodziło, skoro w samej tylko 
„Zachęcie” pokazał swoich obrazów ponad 130 (I), 
z czego większość sprzedał, wzbudzając przy tym 
uzasadnioną zazdrość takich uznanych już wów
czas malarzy, jak Józef Szermentowski czy Maksy
milian Gierymski, którzy w swoich listach do kraju 
bez ogródek naśmiewali się z obrazków samouka. 
Początkowo „zarzucano mu konwencjonalność 
układu, zbytnią wyrazistość konturów i monotonię 
kolorytu" - czytamy w biogramie artysty. „Z czasem 
jednak zaistniały w malarstwie Ruśkiewicza dwa 
przymioty, których w dawniejszych obrazach do
strzec się nie udało: miękkość i ciepło kolorytu". Ta
ki też „miękki i ciepły” jest omawiany tu „Widok Ja
nowca” - obraz, którego Ruśkiewicz wstydzić się nie 
powinien.

Wojciech Przybyszewski

Franciszek Ruśkiewicz. „Pejzaż z zamkiem i rzeką”
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Wrota Europy
a dalekich Kresach, 40 km na 
wschód od Bobrujska i 20 km 
na zachód od Rohaczewa, mię
dzy Berezyną a Dnieprem 

i Drucią, nad jej dopływem Dobrzycą le
ży niewielka miejscowość Cichinicze. 
Dzisiejsza wieś była niegdyś miastecz
kiem w województwie mińskim (prawa 
po 1784 r.), własnością i siedzibą Oskier- 
ków, ze wzniesionym przez nich pała
cem. W 1811 r. Rafał Oskierko wybudo

cza. Według jej pamiętnika Wańkowicz 
w 1926 r. napisał opowiadanie Szpital 
w Cichiniczach, po wojnie należące do li
teratury zakazanej i wznowione dopiero 
w 1993 r. Ono z kolei posłużyło jako 
podstawa scenariusza filmu Jerzego Wój
cika Wrota Europy z 1999 r. Znakomity 
film wydobył z niepamięci wstrząsającą 
historię, ale powstawał niezbyt daleko 
od Warszawy, bez szans na penetrację 
odległego o 700 km miejsca wydarzeń.

budził już potem zainteresowania. Jedy
ny opis, a właściwie impresję niemożli
wą do zweryfikowania, znajdziemy 
u Wańkowicza: „Stary dwór jakichś mo
skiewskich Niemców, po ich wysiedleniu, 
od początku wojny pusty. Teraz od pól 
roku rozgrabiony (...) bez tradycji, którą 
zabiło powstanie i konfiskata, a niemiec
kie rządy zatarły. (...) Landara ta ma po
koi, sal, skrytek, galerii szklonych 
i otwartych, schodów kręconych, przy
budówek - bez liku. Na dole - hall (sień 
raczej) i sale z chorymi. Na górze - my, 
a więc: jadalny, »krokodylarnia«, to zna
czy bogobojny pokój starszych sióstr 
i »koziarnia«, to znaczy owa »kaplica«, 
w której to piszę. (...) Wokoło domu jakiś 
umarły pseudopark, pseudosad, z drugiej 
strony czerwona ściana gorzelni o kro
ków trzysta, z trzeciej coś, co kiedyś było 
gazonem, czy tam klombem, a z czwartej 
dziedziniec i o kilkaset kroków pierwsze 
domy miasteczka”.

To, co z dawnego założenia palaco- 
wo-parkowego pozostało, znajduje się 
nieco na zachód od centrum Cichinicz, 
wyznaczonego sowieckimi pomnikami 
i nową cerkiewką z białej cegły (po sta
rej, a także po kaplicy Oskierków nie ma 
śladu). W braku dokumentacji opierać 
się trzeba na wskazówkach mieszkań
ców, bardzo zresztą przybyszom życzli
wych, gromadzić cząstkowe, nieraz 
sprzeczne informacje. Poczynione w ten 
sposób ustalenia trudno uznać za abso
lutnie pewne.

wał kaplicę Najświętszej Marii Panny, 
a pod koniec XIX w. stanęła murowana 
cerkiew. Za udział w powstaniu stycznio
wym dobra Oskierków zostały skonfi
skowane, a Cichinicze dostały się niezna
nym bliżej Reinhardtom, pozostając 
w rękach tej rodziny do pierwszej wojny 
światowej.

W styczniu 1918 r., podczas krwa
wych walk I Korpusu Polskiego 
(Wschodniego) generała Józefa Dowbo- 
ra-Muśnickiego z prącymi na ziemie Rze
czypospolitej bolszewikami, w opusz
czonym cichinickim pałacu ulokowano 
szpital wojskowy. Gdy ruszyło wrogie 
natarcie, nie wszystkich zdołano ewaku
ować. Po bohaterskiej, ale beznadziejnej 
obronie szpital został zdobyty. I wówczas 
doszło do zbrodni - bolszewicy wymor
dowali większość personelu oraz ran
nych i chorych żołnierzy. Ocalałe siostry 
miłosierdzia same musiały ich pochować 
pod jesionem w głębi dworskiego parku. 
Jedną z tych sióstr była Zofia Wańkowi- 
czówna, kuzynka Melchiora Wańkowi-

We wrześniu 2001 r. ruszyła zatem do 
Cichinicz wyprawa Straży Mogił Pol
skich na Wschodzie, by to miejsce po
znać i upamiętnić.

Jak wyglądał pałac w Cichiniczach, 
właściwie nie wiadomo, bo obiekt, który 
tak dawno wyszedł z polskich rąk, nie 

Na miejscu zburzonego w bliżej nie
znanym czasie pałacu rozciąga się dziś 
majdan, zarośnięty krzakami i drzewa
mi, a gdzieniegdzie zasypany stertami 
gruzów i śmieci, pod którymi kryją się 
może ślady fundamentów. W pobliżu 
stał do niedawna drewniany dom, który 
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jedna z mieszkanek nazywała „pała
cem”, zapewne jakaś oficyna. Podczas 
wojny urzędowało w nim gestapo czy ra
czej żandarmeria, rozebrany został w la
tach dziewięćdziesiątych XX w. W nie 
najgorszym stanie przetrwała dawna 
dworska gorzelnia, przebudowana na 
mieszkania. Poza nią widnieje budynek 
bez wahania określony przez osiemdzie
sięcioletniego staruszka, inwalidę wojen
nego, jako „pańska” stajnia koni wyjezd- 
nych. Sąsiednią stajnię koni roboczych 
zburzono podczas wznoszenia sowcho- 
zowej fermy drobiu, obecnie także w ru
inie - jak całe państwowe gospodarstwo. 
Dawne czasy pamiętać też może duża 
drewniana stodoła, użytkowana, więc 
pokryta eternitem.

Z dawnego parku ocalało niewiele. 
Okazalsze drzewa niewątpliwie szybko 
wycięto i stanęły tu nowe wiejskie domy.
Wśród młodych drzew-samosiejek 
z pewnością nie ma starego jesionu, któ
ry byłby widoczny z daleka - a to ozna
cza, że zbiorowej mogiły pomordowa
nych, nawet jeśli przetrwała w głębi zie
mi, dziś już zlokalizować nie sposób. 
Miejscowi niczego nie wiedzą, a może 
nie chcą wiedzieć...

Pozostał natomiast niewielki cmen
tarz, na południe od majątku, wśród pól. 
Bywała na nim Wańkowiczówna: „Dróż
ką wydeptaną w śniegach, polami - idę 
zawsze w tym samym kierunku - na 
cmentarz wiejski. (...) Przechodzę przez 
spróchniałe i osunięte bierwiona cmen

tarnej zagrody. Chłopski cmentarz. Bia
łoruskim zwyczajem brzozy między gro
bami, a groby same - każdy kryty zmur
szałą kapliczką. Jak w Mickiewiczow
skich »Dziadach«. Dziwnie te wiejskie 
cmentarze są zaciszne i pogodne”. Ogro
dzenie ze skromną bramką wygląda po
dobnie, brzozy rosną nadal, ale malow
niczych kapliczek już nie ma, nawet 
krzyży drewnianych niewiele - nowe 
groby wyparły stare. Tylko w narożniku 
cmentarza widać fragment rozbitego 
sklepienia podziemnego grobowca, 
a w zaroślach leżą dwa uszkodzone na

Tuż obok grobowca rośnie potężny, 
dwupienny dąb, górujący nad okolicą. 
Pod tym dębem właśnie, na ziemi cmen
tarnej i w miejscu szczególnym stanął 22 
września 2001 r. krzyż Straży Mogił Pol
skich, poświęcony - jak głosi mała ta
bliczka - pamięci żołnierzy I Korpusu 
Polskiego. Przede wszystkim zaś pamięci

1. W tym miejscu stai paiac-szpital
2.3. Dawna dworska gorzelnia (2)
i stajnia koni wyjezdnych (3)
4. Pozostałości dworskiego parku
5. Krzyż Straży Mogit Polskich 
na cmentarzu w Cichiniczach

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

grobki z rosyjskimi napisami: Michaiła 
Fedorowicza Klatco, zmarłego 18 listo
pada 1901 r. i Marii Georgiewny Klatco, 
zmarłej 1 października 1909 r. Przygod
na informatorka mówiła o pochowa
nych tu „panu i panience”, ale więcej 
dodać nie umiała.

spoczywających w zapomnianej mogile, 
o której Melchior Wańkowicz napisał: 
„Grób, niezdarnie zasypany pod jesionem 
w parku, pozostał. I dotąd tkwi w dale
kich Cichiniczach, jak krwawa pieczęć 
kanclerska Rzeczypospolitej”.

Jarosław Komorowski
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D
uż przy granicy z Polską, 
w dawnym powiecie jawo
rowskim, 18 km na zachód od 
Jaworowa, przy drodze do 
Radymna, leży miasteczko Krakowiec, 

zwane w przeszłości Krakowce. Usytu
owane jest na terenie nizinnym, wśród 
piasków i moczarów, nad potokiem 
Szkło (Krakowka) i utworzonym prze
zeń wielkim, zarośniętym stawem. Oko
ło 1880 r. liczyło 1891 mieszkańców 
(w tym 381 Polaków i 610 Rusinów), 
a w 1938 r. - 2600 mieszkańców. Para
fia rzymskokatolicka należała do deka
natu jaworowskiego diecezji przemy
skiej i obejmowała 16 wsi. Data pierw
szej jej fundacji jest nieznana. W XVI w. 
Stanisław Fredro, wojski Samborski, za
łożył tu zbór kalwiński. W 1604 r. świą
tynię przywrócono katolikom. W 1609 
r. odnowiła fundację parafii Anna, księż
na na Ostrogu, dziedziczka Jarosławia, 
Kańczugi i Krakowca.

Krakowiec wchodził początkowo 
w skład starostwa przemyskiego. 
W 1423 r. król Władysław Jagiełło na
dał tę wieś rodzinie Fredrów. Metryka 
koronna zawiera przywilej „miasta Kra
kowca w ziemi przemyskiej” z 1520 r. 
W 1549 r. przy dziale dóbr po Fran
ciszku Fredrze dostał się on jego synowi 
Jerzemu i powstała linia Fredrów kra- 
kowieckich. Później dobra te były wła
snością Aleksandra hr. Ostrogskiego, 
wojewody wołyńskiego (zm. 1603), 
który około 1590 r. wzniósł tu zamek 
(dziś nie istnieje). Następnie dobra te 
przeszły do Bełżeckich, a na koniec - 
drogą małżeństwa - na okres trzech po
koleń przejęli je Cetnerowie. Herb mia
steczka przedstawiał w polu niebieskim 
trzy srebrne ryby (jedna nad drugą, 
środkowa zwrócona głową na wschód, 
dwie skrajne na zachód); nad tarczą 
widniała złota korona.

Pierwszym właścicielem Krakowca 
z rodu Cetnerów był Józef, kasztelan 
wołyński, następnie jego syn Antoni, 
starosta żytomierski i korytnicki, wresz
cie Ignacy, wojewoda bełzki (1728- 
-1800), który najtrwalej zapisał się 
w dziejach miasteczka. Na początku pa
nowania króla Stanisława Augusta zało
żył on tu jeden z pierwszych w Polsce 
sławnych na skalę europejską ogrodów 
i zbudował przy nim rezydencję. Bogusz

Krakowiec
M. Stęczyński pisał o ogrodzie: „najob
szerniejszy i może naj ozdobniej szy 
w Galicji, który nawet do najpierw- 
szych w Polsce porachować można i to 
już obok Zofiówki i innych położyć’’. 
W ogrodzie tym przyroda - w przeci
wieństwie do Zofiówki - nie przyłożyła 
się zupełnie do jego piękności. Położe
nie Krakowca temu nie sprzyjało, więc 
o kształcie ogrodu zadecydowała sztu
ka, która, podobnie jak w Zofiówce, 
„na skinienie woli pańskiej czarodziej
ską złotą laską wyczarowała tu na jało
wej płaszczyźnie prawdziwą oazę ogro
dową”.

Park w Krakowcu, przy współudziale 
dziedzica, zaprojektował Francuz Ta- 

zbiory muzealne i biblioteka, „były ko
lekcje obrazów, portretów, koperszty- 
chów, ksiąg, numizmatów, tabakier, 
marmurów, muszli, ptaków i wszystkie
go tego, co mogło pomnożyć wiadomo
ści o historii i przyrodzie kraju”.

Wykopany na osi pałacu szeroki ka
nał, przecinający park na dwie części 
miał brzegi obsadzone różnymi gatun
kami drzew i krzewów, specjalnie do
bieranymi. Przez obie części parku prze
biegały liczne alejki i ścieżki, z krętymi 
labiryntami. W głębi stała drewniana 
chatka pustelnika, obłożona mchem 
różnych odcieni. Warto dodać, że „pu
stelnikiem” był płatny sługa, „mający 
obowiązek żywą komedię dodawać do 
komedii drewnianej”.

Kosztowne zbiory Ignacego Cetnera 
już wkrótce przepadły. Po jego śmierci 
Krakowiec odziedziczyła jego córka An
na, quatro voto księżna lotaryńska, 
ostatnia z krakowieckiej linii Cetnerów.

cher de la Pagerie. Wojewoda zainwe
stował w to dzieło duże pieniądze, spro
wadził rzadkie drzewa, krzewy zamor
skie, kwiaty z różnych krajów i do koń
ca życia ozdabiał ogród. Tu też Cetner 
wzniósł swą rezydencję, składającą się 
z głównego domu mieszkalnego i dwóch 
bocznych oficyn. Niestety, korpus głów
ny już w 1835 r. musiano rozebrać ze 
względu na grożące zawaleniem się ścia
ny, a oficyny przetrwały do drugiej woj
ny światowej. W Geografii Galicji 
(1786) Ewaryst A. Kuropatnicki wspo
mina, że w zamku Cetnera były bogate 

Nie potrafiła utrzymać schedy po ojcu 
i sława Krakowca zaczęła blednąc. 
Część zbiorów wywiózł do swej posia
dłości Sewerynówka na Podolu kolejny 
właściciel - Leon Potocki. Pozostałe 
uległy rozproszeniu.

Pod koniec XIX w. Kazimierz Łubień
ski (1843-1906) w prawej oficynie prze
znaczonej na rezydencję po rozbiórce 
pałacu zgromadził własne meble i dzieła 
sztuki, m.in. galerię portretów rodzin
nych. Wszystko to zostało rozgrabione 
w czasie pierwszej wojny światowej. 
Ocalały po pałacu dawny ganek wejścio-
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1. Kościół św. Jakuba Apostoła
2. Kaplica grabowa Lubieńskich
3. Nagrobek rodziny Transfeldów

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

wy, z dwiema żeliwnymi latarniami 
i sfinksami, przeznaczono na malowni
czą altankę obrośniętą bluszczem. Do 
dawnych oficyn Łubieński dobudował 
zaprojektowane przez siebie głębokie 
portyki. Do 1939 r. przetrwał też czę
ściowo piękny park, założony przez Cet- 
nera i podziwiany przez półtora wieku.

W 1914 r. wokół parkowej alei lipo
wej toczyły się ciężkie walki pozycyjne 
austriacko-rosyjskie. Ostatnią właści
cielką Krakowca była córka Kazimierza 
Łubieńskiego - Kazimiera Morawska 
(zm. 1942). Oficyny pałacowe i park 
zniszczone zostały ostatecznie w czasie 
drugiej wojny światowej i po jej zakoń
czeniu.

Przetrwał natomiast, choć w opłaka
nym stanie, wspaniały kościół klasycy- 
styczny św. Jakuba Apostoła, przypisy
wany Dominikowi Merliniemu, wznie
siony z ciosowego kamienia w 1787 r. 
(restaurowany w 1854 r.) i ufundowany 
także przez Ignacego Cetnera. Fasada 
świątyni akcentowana była portykiem 
o dwóch parach kolumn jońskich, wspie
rających pokryte girlandowym fryzem 
belkowanie i trójkątny fronton. Pole 
frontonu wypełniały alegoryczne rzeźby 

Nadziei i Miłości, w postaci dwóch pół
leżących niewiast. Po obu stronach por
tyku znajdują się półkoliste wnęki na po
sągi, a naroża są opilastrowane. Ponad 
portykiem biegnie szeroki fryz z emble
matami papieskimi w metopach. Powy
żej wieńczącego gzymsu ciągnie się atty- 
ka, dzielona na podłużne pola z rozeta
mi. W jej środku znajduje się trzecia pła
skorzeźba przedstawiająca alegorię Wia
ry. Attykę wieńczą smukłe wazony ka
mienne, a pośrodku trójkątny szczyt, on
giś z zegarem, zakończony żeliwnym, de
likatnie kutym krzyżem. Pod szczytem 
widniał napis: „Deo et Populo”.

Wnętrze nakryte było drewnianym 
sufitem. Wielki barokowy ołtarz pocho
dził z pojezuickiego kościoła w Przemy
ślu. Wyposażenie obejmowało też liczne 
malowidła, m.in. obrazy „Ukrzyżowa
nie” przypisywane szkole Rubensa 
i „Koronacja Matki Bożej” oraz alego
ryczną kompozycję, przedstawiającą 
młodego rycerza w zbroi, w błękitnym 
płaszczu z szarfą, trzymającego w obło
kach na poduszce z koroną podobiznę 
Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po lewej 
stronie tego obrazu widoczny był orzeł 
polski, dzierżący berło i jabłko. Była tam 
też tablica z panegirycznym napisem, 
wysławiającym zasługi rodu Cetnerów. 
W prezbiterium znajdował się nagrobek 
Anny księżny lotaryńskiej z odpowied
nią inskrypcją i jej owalnym portretem 
na blasze. Były tam też obrazy urodzo

nego w Krakowcu (i tam pochowanego) 
artysty Tomasza Antoniego Lisiewicza, 
ucznia Matejki, przedstawiające św. Izy
dora i św. Teresę. Dwa ołtarze boczne 
z drugiej połowy XVIII w. wykonane 
były specjalnie dla Krakowca.

We wrześniu 1939 r., w czasie walk 
polsko-niemieckich, kościół spłonął 
wraz z plebanią i wikarówką. Po wojnie 
wykorzystano ocalałe mury i przebudo
wano go na fabrykę. Ksiądz z Jaworowa 
ma nadzieję na odzyskanie kościoła, 
o co od dawna zabiega. Na razie funk
cję kościoła parafialnego pełni grobowa 
kaplica Łubieńskich na cmentarzu - 
drugi ocalały obiekt dawnego Krakow
ca. Kaplica ta dekorowana jest gzymsa
mi i pilastrami, przy wejściu widnieją 
epitafia rodowe Łubieńskich. Na rozle
głym i już nieczynnym cmentarzu znaj
dują się interesujące nagrobki, m.in. 
wielka kanelowana kolumna z wierszo
waną inskrypcją, zwieńczona krzyżem 
oplecionym draperią na grobie Teresy 
z Kostrzewskich Tarnawskiej (zm. 
1860), nagrobek Józefa i Franciszki 
Transfeldów, sygnowany przez Mar
kowskiego ze Lwowa, którego stela 
zwieńczona jest kamiennym krzyżem, 
Ludwiki Jabłońskiej (zm. 1867) ze stelą 
zwieńczoną wazonem oplecionym dra
perią, z opartą o nią rzeźbą zatroskanej 
kobiety.

Zbigniew Hauser
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Zaproszenie
do archeologii krajobrazu

by uprawiać archeologię krajo
brazu, nie potrzeba akademickie
go wykształcenia ani zezwoleń 
od konserwatora zabytków, nie 

musimy też trudzić się nad archeologicz
nym wykopem, co więcej - w ogóle nie mu
simy zagłębiać łopaty w ziemi. Potrzeba 
nam natomiast zamiłowania do miejsc, do 
których rzadko zaglądają zwyczajni turyści, 
o których nie wspominają turystyczne prze
wodniki. Trzeba nam też wiedzy o tym, 
w jaki sposób człowiek przez swą różnorod
ną działalność przekształca krajobraz natu
ralny w krajobraz kulturowy, a także o tym,

jak to kulturowe piętno jest zacierane wraz 
z upływem czasu, co z niego trwa dłużej, co 
najszybciej ulega zatarciu, jakich sposobów 
trzeba, aby z okruchów i niejasnych oznak 
odczytać to, co istniało wcześniej. Konkret
nie więc, aby zasmakować przygody z ar
cheologią krajobrazu, trzeba wytrzymałych 
nóg, uważnych oczu i umiejętności odczyty
wania subtelnej gry, jaką od tysiącleci pro
wadzą ze sobą człowiek i przyroda.

Prekursorem tego rodzaju poszukiwań 
w naszym kraju nie był bynajmniej żaden 
uniwersytecki profesor, ale eseista i pisarz, 
miłośnik „lokalnych ojczyzn” i wszelkiej 
„swojszczyzny” - Jerzy Stempowski 
(1894-1969), znany również ze swych pe- 
rypatetycznych zamiłowań i zwany z tej ra
cji „niespiesznym wędrowcem”. Jeszcze 
przed wojną, recenzując pierwszy tom wie- 
loksięgu Stanisława Vincenza Na wysokiej 

połoninie, napisał zdanie mogące być ma
nifestem miłośników archeologii krajobra
zu: „Na starych polanach i lewadach [le
wady - to przejrzyste miejsca otoczone 
drzewami - Z. S.J, u źródeł, dookoła sta
rych drzew, na ścieżkach i miedzach, uważ
ni obserwatorzy czuli zawsze niewidoczni} 
obecność wieków i tysiącleci, które upłynę
ły wśród tych samych przedmiotów, w tym 
samym krajobrazie. Archeologia wiejska 
umiała odczytać przeszłość ze ścieżek, 
miedz i kamieni”. W książce Ziemia ber
neńska, będącej popisem praktycznego za
stosowania zasad archeologii krajobrazu, 
Stempowski zaleca „baczne studiowanie 
przebiegu zapomnianych dróg, szeregów 
drzew porzuconych pośród pól i stosów ka
mieni tam ułożonych”. One bowiem „raz 
ustanowione, trwają przez stulecia niosąc 
przesianie z przeszłości”.

Własną przygodę z archeologią krajo
brazu najlepiej rozpocząć od miejsc najbliż
szych, będących od lat tłem naszej codzien
nej krzątaniny, tak opatrzonych i oczywi
stych, że prawie już niedostrzeganych. Do
piero, gdy spojrzymy na nie uważnie, gdy 
odkryjemy pośród nich pozostałości daw
niejszych krajobrazów, ślady wielokrotnych 
przemian i przekształceń, zauważymy, jak 
nikła i powierzchowna była nasza wiedza 
o rodzinnej okolicy, którą podobno - w na
szym złudnym mniemaniu - znaliśmy „jak 
własną kieszeń”. Takie zaskakujące do
świadczenia były również moim udziałem. 
Jako teren eksperymentalny w zakresie ar
cheologii krajobrazu wybrałem odcinek 
mazowieckiej rzeczki Jeziorki, teren dobrze 
mi znany z codziennego bytowania od po
nad ćwierćwiecza. Odcinek ten liczy około 
10 km, a rozciąga się po obydwu stronach 
rzeczki - od Chyliczek w gminie Piaseczno 
do papierni Mirków w gminie Konstancin- 
-Jeziorna.

Pierwsze wrażenia nie były zachęcające. 
Obszar ten od kilkudziesięciu lat jest tere
nem ożywionej działalności budowlanej, 
związanej z rozwojem osiedli letniskowych 
- Chylić, Skolimowa i Konstancina. Coraz 
gęściejsza zabudowa dochodzi do samej Je
ziorki, a płoty oddzielające posesje - wbrew 
obowiązującym przepisom gwarantującym 
swobodny dostęp do cieków i zbiorników 
wodnych - uniemożliwiają wędrówkę 
wzdłuż jej brzegów. Dodatkową przeszkodę 
stanowią gromadzone w tych miejscach od 
dziesięcioleci rozległe hałdy śmieci, gdyż 
właśnie rzekę płynącą na zapleczu posesji 
ich właściciele uznali za najbardziej dyskret
ne i najtańsze, wręcz bezpłatne wysypisko.
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1. Miejsce akcji: 1 - dwór w Chyliczkach,
2 - dwór w Chylicach, 3 - dwór 
w Skolimowie, 4 - mtyn w Skolimowie,
5 - willa „Zaglobin” w Skolimowie,
6 - zakład „Hugonówka” w Konstancinie,
7 - papiernia górna w Jeziornie,
8 - papiernia dolna w Jeziornie
2. Jeziorka - to jedna z piękniejszych 
i nadal dzikich rzek na Mazowszu, 
dziś zatruta
3.4. Dwory w Chyliczkach (3) i Chylicach (4) 
5. Most w Chylicach, niegdyś kolejowy

stulecie przyprószonych patyną czasu, au
tentyczne budowle z XVII i XVIII w. były 
nie do odróżnienia, tym bardziej że i one 
poddane być musiały kolejnym remontom, 
przebudowom i modernizacjom. A o tym, 
że nad Jeziorką istniały tego rodzaju bu
dowle, informowały źródła pisane (np. tzw. 
lustracje województwa mazowieckiego spo
rządzone po zniszczeniach szwedzkiego 
„potopu” 1655-1660), opracowania histo
ryczne (jak studia Tadeusza Lalika do dzie
jów Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego) 
oraz Katalog zabytków sztuki w Polsce obej
mujący powiat piaseczyński.

Najmłodsze z tych opracowań pochodzi 
jednak z początku lat siedemdziesiątych XX 
w., ale już od tego czasu zaszły wielkie 
zmiany w krajobrazie kulturowym interesu
jącego nas obszaru. W naszych poszukiwa
niach bardziej więc niż na wiedzy „książko
wej” będziemy musieli polegać na własnej 
umiejętności odczytywania owej „niewi
docznej obecności wieków” wpisanej 
w krajobraz.

Najpierw warto wyobrazić sobie krajo
braz sprzed kilku stuleci, z czasów, gdy 
brzegi wartkiej, jak na nizinne warunki Ma
zowsza, Jeziorki wolne były od osadniczego 
tłoku. A następnie zadać sobie pytanie, któ
re miejsca nad jej brzegami mogły zdobyć 
szczególne uznanie staropolskich inwesto
rów planujących np. wystawienie dworu. 
O tym zaś, że nasi przodkowie mieli w tym 
zakresie wielkie doświadczenie i bardzo ści
słe wymagania, świadczy wydrukowany 

No i jeszcze zapach kloaki, emitowany 
przez tę słynną z czystości jeszcze w okresie 
międzywojennym mazowiecką rzeczkę (ku
racjuszom w uzdrowisku Konstancin zale
cano wówczas picie z niej wody w celach 
leczniczych). W tym ostatnim wypadku wi
nę ponosi Piaseczno, które na fali gospo
darczej prosperity z miasteczka kilkuty
sięcznego przemieniło się w kilkudziesięcio- 
tysięczne, a równocześnie skąpi na rozbu
dowę i modernizację oczyszczalni ścieków.

Rozczarowały również wstępne poszuki
wania starszych niż z wieku XX śladów 
dawnego krajobrazu kulturowego. Szcze
gólne trudności w tym zakresie wystąpiły 
na terenie zakładanych tu na początku tego

stulecia osiedli letniskowych, a to z tego po
wodu, że ówcześni projektanci letnisko
wych willi i pensjonatów wielką estymą da
rzyli wszelkiego rodzaju style historyczne - 
neogotyk, neorenesans, neobarok oraz 
„neosarmatyzm”, który w latach dwudzie
stych awansował nawet do rangi stylu naro
dowego, zwanego też „stylem dworko
wym”. Wśród tych historycznych naśla- 
downictw, dobrze wykonanych i już przez 

w 1659 r. specjalistyczny, przypisywany Łu
kaszowi Opalińskiemu traktat zatytułowa
ny Krótka nauka budownicza dworów, pa
łaców, zamków podług nieba i zwyczaju 
polskiego. Położenie nadrzeczne miało tu 
preferencje oczywiste, zapewniało dostęp 
do wody pitnej, komunikację i spław pro
duktów (jeszcze w XVIII w. Jeziorka była 
rzeką splawną), wykorzystanie napędu 
wodnego do poruszania młynów i foluszy,
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wreszcie zapewniało malowniczą oprawę 
dworskiego założenia, sprzyjało urządzaniu 
naturalnych parków. Takie miejsca także 
dziś czytelne są w krajobrazie, nawet jeśli 
budowle dworskie zniknęły całkowicie, 
a po założeniach parkowych też niewiele 
pozostało.

Na ślad dworu m.in. w Chyliczkach na
prowadzają nas otaczające go wokół stawy 
powstałe w wyniku spiętrzenia Jeziorki. 
Dziś nad ich brzegami zasiadają wędkarze, 
ale przekazy historyczne donoszą, że nie
które z nich powstać mogły już pod koniec 
XVIII w., kiedy, wykorzystując istniejący tu 
już wcześniej młyn zbożowy, dzierżawca 
starostwa piaseczyńskiego i równocześnie 

wpływowy kamerdyner króla Stanisława 
Augusta - Franciszek Ryks urządził fabrykę 
prochu. Od tej pory kamienie młyńskie za
miast ziarna rozkruszały siarkę i saletrę, 
a szczególne zapotrzebowanie na ich pro
dukt pojawiło się za czasów kościuszkow
skiej insurekcji. Młyn zniszczyli Austriacy 
w 1806 r. i wszystko wskazuje na to, że pu
ścili również z dymem wystawiony przez 
Ryksa drewniany dworek oraz karczmę 
przynoszącą rocznie niebagatelny zysk 256 
złotych. Na miejscu owego dworku 
w pierwszej połowie XIX w. zbudowano 
dwór murowany, który został pod koniec 
tego stulecia wyposażony w dwukondygna
cyjny, drewniany ganek. Dziś budynek ten 

i otaczający go park znajduje się w rękach 
prywatnych i mieści restaurację o pretensjo
nalnej nazwie „Acapulco”. Wieść lokalna 
z uporem powtarza, że właśnie w jego po
kojach bratanek królewski, sławny później 
książę Józef Poniatowski, spotykał się z kur
tyzanami.

Nie tak łatwo uda nam się odszukać 
dwór położony 3 km w dół rzeczki, w Chy- 
licach. O tym, że w tej miejscowości był 
dwór, przekonuje nas Lustracja Dóbr Kró
lewskich Województwa Mazowieckiego, spo
rządzona w 1660 r. Czytamy tam o „wsi 
Chylice w ziemi czerskiej nad rzeką Jeziorną 
położonej” i o tym, że „jest w tej wiosce 
dwór drzewiany”, a w nim „piec zielony,
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6.7. Mtyn (6) i mostek z zachowanymi 
torami kolejki (7) w Skolimowie
8. Dwór w Skolimowie
9.10. Wille: „Zaglobin” po remoncie (9)
i niszczejąca barona Zacherta (10) 
w Skolimowie
11. Resztki bramy do zakładu 
„Hugonówka” w Konstancinie
12. Fragment fabryki papieru w Jeziornie

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

okna s'klane w ołów oprawione dobre”. Nad 
rzeką „browar, przy nim izdebka, w niej piec 
z kafli białych, oźnica [suszarnia słodu piw
nego - Z. S.] i karmik przed browarem no
wo zbudowane”, a obok „młyn dobry o dwu 
kolach a przy nim mieszkanie młynarskie”. 
Mamy więc tu całe założenie dworskie - bu
dynek mieszkalny i folwark z urządzeniami 
produkcyjnymi. Na pierwszy rzut oka do 
naszych czasów nic z tego nie przetrwało. 
Chylice - to dziś osada letniskowa, zabudo
wywana coraz ciaśniej, zajmująca również 
szczelnie brzegi niewiarygodnie tu zaśmie
conej Jeziorki. Gdzie szukać dworu?

Ale oto pojawia się przed nami ulica 
o nazwie Dworska - taka jak inne: asfalto
wa, prosta, otoczona nowymi domami, ale 
przecież nie bez powodu „dworska”. Idąc 
nią dochodzimy do rzeki i tuż przed mo
stem napotykamy idealne miejsce na uloko
wanie dworu „podług nieba i zwyczaju pol
skiego” - nieznacznie wyniesione ponad te
ren, położone w zakolu Jeziorki, opadające 
stromo do jej koryta, nadające się do prze
grodzenia go w tym miejscu i postawienia 
młyna. Rosną tu wiekowe drzewa i stoi 
dom niezwykły, jakby złożony z samych 
przybudówek, jednopiętrowy, rozciągnięty 
w długości, znaczony różnymi wątkami mu- 
ru i różnym tynkiem. Niczym nie przypo
mina dworu z podręczników historii archi
tektury, a jednak jest to właśnie dwór 
w Chylicach, co potwierdza młody właści
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ciel posesji mieszczącej dziś zakład ślusar
ski. Twierdzi, że jego dom nie jest wpraw
dzie zabytkiem (podkreśla, że nie jest wpi
sany do rejestru zabytków), ale w jego mu- 
rach kryją się fragmenty starego dworu. 
„Jak starego?” - dopytuję się. „Z czasów 
»Ogniem i mieczem« albo nawet starszego” 
- odpowiada bez wahania. Fotografuję ten 
niby-dwór.

Po młynie i browarze w Chylicach nie 
pozostało śladu, ale idąc dalej w dół rzeki, 
natrafiam w okolicach wytwórni wody mi
neralnej „Evita” na dziwny mostek przezna
czony tylko dla pieszych, lecz jednocześnie 
za solidny i za szeroki dla potrzeb ruchu 
pieszego. Tak, jakby pierwotnie służył in
nym celom, a dopiero później przeznaczo-

syp, po którym biegnie dróżka prowadząca 
do mostku. Jestem już pewny, że to nie dla 
wygody pieszych włożono tak wiele pracy 
w budowę nasypu. Mostek i nasyp - to po
zostałość po odgałęzieniu kolejki wilanow
skiej, zbudowanej w ostatnich latach XIX 
w. i zlikwidowanej w 1973 r., prowadzącej 
z pl. Unii Lubelskiej, później z Wilanowa 
w Warszawie do Piaseczna, przez Powsin, 
Konstancin, Skolimów i Chylice. Na tym 
odcinku jej trasa biegła wzdłuż drogi Jezior- 
na-Piaseczno, jedna z bocznic odchodziła 
do uzdrowiska Konstancin, a druga, wła
śnie przez ten mostek, wiodła do cegielni 
w Chylicach. Po pierwszej odnodze też po
został mostek przeznaczony dla pieszych 
i dziwny nasyp, o którego pierwotnym 

no go do obecnej funkcji. Poza tym umiesz
czony on jest w miejscu dziwnie odludnym, 
jak na zatłoczone osiedle. Na rozwiązanie 
zagadki naprowadza mnie długi ziemny na

przeznaczeniu pamięta coraz mniej miesz
kańców Konstancina.

Wędrując dalej w dół Jeziorki, na pogra
niczu Chylić i Skolimowa, przy ul. Chylic- 
kiej natrafiamy wreszcie nie tylko na miej
sce po młynie, ale na prawdziwy młyn wraz 
z zachowanymi urządzeniami - jazem pię
trzącym wodę, zagadkową machiną służącą 
do podnoszenia zastawek, młynówką i ob
szernym budynkiem zamienionym dziś na 
dom mieszkalny, ale nadal manifestującym 
swe pierwotne przeznaczenie. Młyn ten po
wstał w drugiej połowie XIX w., należał ko
lejno do rodziny Reglów, Masnych, Sudy- 
ków i Kordów. Po ostatniej wojnie, gdy 
władze państwowe wprowadziły zakaz pry
watnej produkcji i handlu mąką, ostatni 
właściciele byli świadkami upadku młyń
skiej tradycji nad Jeziorką. Kiedy przestano 
spiętrzać wody Jeziorki, w Konstancinie 
i Skolimowie zaczęły usychać sławne stulet
nie sosny, a w studniach zabrakło wody. 
Problemy te pozostały zresztą do dziś.

Mostem prowadzącym nad młyńskim ja
zem musimy teraz przejść po raz pierwszy 
na przeciwległą, północną stronę rzeczki. 
Tam bowiem, przy ul. Kołobrzeskiej, nad 
malowniczym rozlewiskiem w starorzeczu
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(w dolinie Jeziorki tego rodzaju „jezior” jest 
wiele - stąd jej nazwa) poszukiwać będziemy 
dworu Skolimowskiego. Sprawa tylko po
zornie wydaje się łatwa, odkąd przed kilku 
laty trafili tu niestrudzeni penetratorzy ma
zowieckich dworów i rezydencji, Tadeusz S. 
Jaroszewski i Waldemar Baraniewski. Zi
dentyfikowali budynek dworski i malowni
czy park pośród owych rozlewisk, a na po
żegnanie napisali: „W obecnym stanie badań 
niewiele o tym dworze wiemy. Wiek tej bu
dowli wyznacza być może park krajobrazo
wy ciągnący się do brzegu rzeczki Jeziorki, 
datowany przez specjalistów na pierwszą po
łowę XIX wieku. Ale potwierdzona przez źró
dła czterowiekowa historia Skolimowa po
zwala przypuszczać, że starsze relikty dworu 
kryją się gdzieś' głęboko pod późniejszymi 
przebudowami”. I rzeczywiście - budynek, 
na który natrafiamy pod wskazanym przez 
historyków sztuki adresem, oprócz niewiel
kiego ganku przywodzącego na myśl podla
skie zaścianki, w niczym nie przypomina 
dworu. Stan ten - to efekt radykalnej prze
budowy i modernizacji przeprowadzonej 
w 1950 r. dla potrzeb pracowników utwo
rzonej właśnie w tym obiekcie Stacji Badaw
czej Zwierząt Futerkowych. Obecnie miesz
czą się tu mieszkania prywatne, ale przepro
wadzone w czasach stalinowskich celowe 
zatarcie ziemiańskiego pochodzenia budow
li okazało się trwałe. Przewodniki i mapy tu
rystyczne nie wspominają o dworze w Sko
limowie, okoliczni mieszkańcy też o nim nie 
słyszeli. Nawet na szczegółowej mapie dołą
czonej do fachowego, historyczno-zabytko- 
znawczego opracowania opublikowanego 
z okazji stulecia uzdrowiska Konstancin- 
-Skolimów w wydawnictwie „Mazowsze” 
(nr 1-2, 1997) dwór Skolimowski występuje 
jako... ferma hodowli lisów.

Teraz wracamy do młyna na pograniczu 
Chylić i Skolimowa oraz na prawy brzeg 
rzeczki. Tuż za mostem w pobliżu młyna 
czeka na nas pięknie niedawno odrestauro
wana eklektyczna willa „Zaglobin”, należą
ca przed pierwszą wojną światową do Hu
gona Seydla, honorowego konsula Serbii 

i właściciela wielkiego przedsiębiorstwa 
handlu winem w Warszawie. Posesja ta sły
nęła w Skolimowie z rozległego parku, 
w którym znajdowały się stawy zaopatry
wane w wodę przez wykopaną dla potrzeb 
pobliskiego młyna odnogę Jeziorki oraz 
z królewskich złotych karpi pływających 
w stawach. Z parkiem graniczy położona 
na wyniosłym brzegu posesja należąca nie
gdyś do barona Aleksandra Zacherta, po
chodzącego z zamożnej rodziny łódzkich 
fabrykantów, do której należały również 
przed pierwszą wojną światową fabryki 
włókiennicze w Białymstoku i pobliskiej Su
praśli. Dziś zarówno park, jak i położona 
w nim willa są w głębokim stadium zanie
dbania i upadku, i aż trudno sobie wyobra
zić, że przy zasypanym hałdami śmieci brze
gu Jeziorki znajdowała się wówczas przy
stań kajakowa, z której urządzano wyciecz
ki do pobliskiego Konstancina.

Pierwszą przystań położoną w niewiel
kiej odnodze rzeczki oferował jedyny wów
czas w Konstancinie zakład przyrodoleczni
czy, należący do wspomnianego już właści
ciela „Zagłobina”, warszawskiego winiarza 
Hugona Seydla i dlatego nazwany zastał 
„Hugonówką”. Położony jest przy ul. Mo
stowej, w pobliżu mostu zamienionego dziś 
na kładkę dla pieszych, dawniej dźwigające
go tory kolejki wilanowskiej, która w tym 
miejscu za pośrednictwem bocznego odga
łęzienia wjeżdżała do centrum Konstancina. 
Wspomniana przystań - to dziś miejsce za- 
bagnione i porośnięte krzakami, a o tym, że 
panował tu niegdyś porządek, świadczą tyl
ko - zagadkowe dla niewtajemniczonych - 
dwa słupy dźwigające dawniej bramę (obec
nie nie istnieje), prowadzącą z „Hugonów- 
ki” nad brzeg Jeziorki. Dzisiejsi kuracjusze 
dziwią się, po co zbudowano te „drzwi” do 
rzeki? Z „Hugonówką” graniczy już kon- 
stanciński Park Zdrojowy, w którym nie
gdyś królowało sławne „Casino” - obszerny 
drewniany budynek mieszczący restaurację 
i pokoje gościnne, a teraz znajduje się 
uzdrowiskowa tężnia solankowa wybudo
wana w latach siedemdziesiątych XX w.

W tym miejscu, porzucając pokusę za
głębienia się w aleje jedynego na Mazow
szu uzdrowiska i podziwiania majsterszty
ków budownictwa willowego z czasów bel
le epoque, przechodzimy po mostku na le
wy brzeg Jeziorki i ścieżką wiodącą szczy
tem przeciwpowodziowego wału podąża
my z jej nurtem. Po przebyciu kilkuset me
trów ujrzymy staw, a za nim budynek, któ
ry choć zniszczony, pozbawiony dachu, 
przytłoczony dziś masztem wielkiego dźwi
gu, nasunie nam skojarzenia z fabryczną ar
chitekturą połowy XIX w. I nie będziemy 
w błędzie, bo nasze oczy oglądają jedną 
z zabytkowych budowli (a raczej jej resztki 
po fatalnym pożarze w 1984 r.) należących 
do najstarszej na Mazowszu i jednej z naj
starszych na ziemiach Polski fabryki papie
ru. Początki zakładu datowane są na 1775 
r. i podobnie jak w wypadku fabryki pro
chu w Chyliczkach, pierwszym źródłem 
energii wykorzystywanej w procesie pro
dukcji był istniejący tu wcześniej młyn zbo
żowy. Budynek papierni, którego resztki 
mają być wkomponowane we wznoszone 
w tym miejscu centrum handlowe, projek
tował sam Jan Jakub Gay (1803-1849), na
dworny architekt Banku Polskiego z cza
sów Królestwa Polskiego, współtwórca 
(wraz z Antonim Corazzim) gmachu Gieł
dy i Banku Polskiego przy pl. Bankowym 
w Warszawie oraz monumentalnego spi
chlerza zbożowego w Kazuniu u ujścia Bu- 
go-Narwi, naprzeciwko modlińskiej twier
dzy. Za budynkiem papierni otwiera się 
wielka przygoda dla miłośników archeolo
gii krajobrazu - udoskonalany przez cały 
XIX w. system hydroenergetyczny porusza
jący niegdyś maszyny stale rozbudowywa
nej papierni. Nadal w dobrym stanie za
chowane są stawy retencyjne i odpływowe, 
kanały, jazy i przepusty. Na pierwszy rzut 
oka system jest skomplikowany, trudny do 
ogarnięcia, ale tym większa radość dla 
tych, którzy odszukają go w terenie, połą
czą w całość i zrozumieją jego działanie.

Zdzisław Skrok

ALEJA

CJ mazowieckich wierzbach pisaliśmy w czerwcu 
2001 r. Oto następny przykład z Siennicy koto Miń
ska Mazowieckiego. Wierzby rosną przy starej 
i mocno zniszczonej dworskiej drodze, która wybu
dowana została dla potrzeb majątku ziemskiego. Na 
terenie majątku, w pięknym parku stal do lat sześć
dziesiątych XX w. modrzewiowy dwór, jednak tak 
dwór, jak i park zostały zniszczone i jedynym śladem 
jest właśnie droga z wierzbami. Wierzby osiągnęły tu 
monstrualne rozmiary, niektóre z zachowanych 21 
egzemplarzy mają w obwodach ponad 4 m średni
cy. Większość ma wypróchniale pnie i podłużne 
pęknięcia, które rozchylają się. Korony nie są obci-

WIERZB

nane, tworzą plątaninę gałęzi i wiotkich witek. Takich 
wierzb z pewnością nigdzie się już nie spotka!

Ta swoista „Aleja Starych Wierzb” powinna być 
prawem chroniona, należy też przeprowadzić nie
zbędne zabiegi konserwacyjne, aby wierzby mogły 
przetrwać dla następnych pokoleń. Jest to tym bar
dziej konieczne, że te pospolite - wydawałoby się - 
drzewa zaczynają gwałtownie znikać z mazowiec
kiego pejzażu i w wielu rejonach prawie się ich już 
nie spotyka.

Zdzisław Budzyński

(fot. Zdzisław Budzyński)
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Zamek w Dobczycach
malowniczej okolicy Pogórza 
Wielickiego wznosi się na stro
mej, niedostępnej z trzech 
stron skale dobczycki zamek, 

który pilnował szlaku handlowego z Wę
gier do Krakowa i dalej, aż na Śląsk. 
Obronne miejsce i piękna okolica budziły 
zainteresowanie rycerzy, wielmożów, 
książąt i rabusiów. Na podstawie przepro
wadzonych na górze zamkowej badań ar
cheologicznych wynika, że już w czasach 
Mieszka I istniała tu drewniana osada wa
rowna. Wyniki wykopalisk potwierdzają 
legendę, która mówi o niejakim Dobku 
czy też Dobiesławie, woju księcia Polan. 
Miał on przybyć nad środkową Rabę 
i oczarowany okolicą tu postanowił się 
osiedlić. Wzniósł gród otoczony drewnia
ną palisadą, w centralnym punkcie majda
nu postawił dwór. Po śmierci Dobiesława 
gród przeszedł w ręce jego synów, zwa
nych Dobczycami i stąd pochodzi nazwa 
miasteczka.

Pierwsze informacje o zamku zapisano 
pod datą 1266 r. W tym czasie biskup 
krakowski Prandota nadał dziesięcinę 
z Dobczyc klasztorowi mogilskiemu. Jeże
li możemy się tylko domyślać istnienia 
zamku w XIII w. i dociekać, czy byl drew
niany, czy może już murowany, to w XIV 
w. z przekonaniem stwierdzamy, że muro
wany zamek już stał. Musiała to być do
brze ufortyfikowana rezydencja, skoro 
wybrał ją na swą siedzibę Władysław Ło
kietek. W 1311 r., podczas trwającego 
w Krakowie buntu wójta Alberta, król 
Władysław właśnie w Dobczycach plano
wał posunięcia przeciw buntownikom 
i wydał tutaj dokument pozbawiający 
„niesfornych” mieszczan krakowskich 
dóbr. O miejscu schronienia swojego ojca 
pamiętał Kazimierz Wielki, który w 1362 
r. nadał miastu przywilej lokacyjny na 
prawie magdeburskim, otoczył Dobczyce 
murami, rozbudował i umocnił zamek. 
Celowa była lokalizacja miasta i zamku na 
sąsiednich wzgórzach oddzielonych fosą 
w ten sposób, by droga do warowni pro
wadziła między zabudowaniami miejskimi, 
i aby dostać się do zamku należało zdobyć 
bramę miejską, następnie po drewnia
nym, zwodzonym moście nad fosą dojść 
do potężnej, okutej żelazem bramy. Na 
zamku dolnym postawiono izbę mieszkal
ną dla straży zamkowej, naprzeciwko 
znajdowała się kuchnia. Po stopniach 

wchodziło się na zamek górny, który zbu
dowano na planie trójkąta z umieszczo
nym pośrodku dziedzińcem i studnią. 
W południowo-wschodnim narożniku 
znajdowała się wysoka wieża - najstarsza 
część dobczyckiej warowni; dzisiaj pozo
stały po niej grube mury piwniczne. 
Skrzydło południowe i północno-zachod
nie zajmowały pomieszczenia mieszkalne.

Gotycką twierdzę przebudowali na re
nesansową rezydencję w latach 1593- 
-1594 Lubomirscy. Założono wtedy zegar 
na wieży, wzniesiono kaplicę w miejscu 
bramy z XIII w., a dla nadania uroku re
zydencji wybudowano fontannę. W 1620 
r. zamek miał 70 pomieszczeń, w jednym 

z nich do dzisiaj znajduje się wspaniały 
kominek z pierwszej ćwierci XVII 
w. W misternie i bogato urządzonych 
komnatach zamku średniowiecznego, 
później renesansowego przebywali często 
najwyżsi dostojnicy państwa. Oprócz 
Władysława Łokietka za czasów Jagiello
nów zawitał w mury dobczyckiego zamku 
Władysław Jagiełło z żoną Jadwigą. Na 
pamiątkę wizyty królowej wyrzeźbiono 
herb Andegawenów, który można oglądać 
w zamkowym muzeum. Zamkowymi gość
mi byli też Władysław Warneńczyk i Kazi
mierz Jagiellończyk. Na dobczyckim zam
ku dzieci Jagiellończyka wychowywał Jan 
Długosz. W 1473 r. przez kilka miesięcy 
przebywał tu królewicz Kazimierz powra
cający z nieudanej wyprawy po koronę 
węgierską. W czasach Lubomirskich rene
sansowa rezydencja przeżywała lata świet
ności, m.in. w 1611 r. odbyło się tu hu
czne i wystawne wesele córki Sebastiana

1

1. Widok na zamek od strony wzgórza, na którym znajdowało się miasto
2. Brama i zrekonstruowany most prowadzący do zamku
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3. Studnia na dziedzińcu zamku górnego
4. Kominek z pierwszej ćwierci XVII w., 
z czasów Lubomirskich

(zdjęcia: Kacper Śledziński)

Lubomirskiego, Barbary z Janem Zebrzy
dowskim, na które zjechał biskup kra
kowski Piotr Tylicki.

Od początku istnienia zamku odwiedza
li go też „nieproszeni goście”. W XIII w. 
dwukrotną próbę opanowania warowni 
podjęli bez powodzenia Tatarzy. Spokojne 
lata zburzył w 1467 r. najazd tzw. Braci Że
braków, czyli niepłatnych polskich żołnie
rzy, którzy zdobyli zamek i trzymali się 
w nim tak długo, aż wojsko Kazimierza Ja
giellończyka wyrzuciło ich z warowni i roz
biło na Górze Wapiennej, nazwanej po tym 
wydarzeniu „Trupielec”. Na ogól jednak 
położenie blisko stołecznego Krakowa czy
niło z Dobczyc miasto bezpieczne. Dopiero 

w 1655 r., kiedy cały kraj zalały wojska Ka
rola X Gustawa, Dobczyce zostały zajęte, 
obrabowane i spalone. Po dwóch latach 
Rzeczpospolita stawiła opór Szwedom oraz 
walczącym przy ich boku wojskom Jerzego 
Rakoczego, księcia Siedmiogrodu. Działa
nia wojenne ponownie odbiły się na Do
bczycach - Rakoczy zniszczył miasto, ale za
mek nie został zrujnowany. Po zakończeniu 
wojny szwedzkiej w 1660 r. starosta Michał 
Jordan wzmocnił mury, a gdzie było trzeba 
„ścianę a fundamentis wymurował”. Jednak 
nie na wiele zdały się trudy Jordana. Rok 
1702 przyniósł nowe nieszczęścia - przesta
rzały zamek stał się łatwym łupem nowo
czesnej armii szwedzkiej i zdobyta rezyden
cja z każdym rokiem zamieniała się w ruinę. 
W latach konfederacji barskiej Dobczyce 
padły ofiarą walczących ze sobą wojsk pol
skich, austriackich i rosyjskich. W zrujno
wanej rezydencji zamieszkiwali kolejni sta
rostowie, ale żaden z nich nie kwapił się do 
odbudowy zamku. Kiedy w 1782 r. służąca 
bawiąca się z dziećmi przypadkowo odkry
ła zamurowane w ścianie naczynie z klejno
tami, zamek stał się celem poszukiwaczy 
skarbów. Od tego momentu pomału rozbie
rano mury warowni, a pierwszeństwo w tej 
dewastacji mieli sami starostowie. Z uzyska
nego kamienia postawiono kościół i dwór; 
mieszkańcy Dobczyc używali go przy wzno
szeniu domów w nowym mieście. Rozebra
ny, zrujnowany i porzucony zamek porastał 
chwastami. Zapomniano o jego dawnej 
świetności. Dopiero w ramach obchodów 
Tysiąclecia Państwa Polskiego postanowio
no przypomnieć społeczeństwu świetność 
dobczyckiej warowni.

Kacper Śledziński

MIESZKAŃCY RATUJĄ NEPOMUKA

W grudniu ubiegłego roku miesz
kańcy wsi Wróblewo spostrzegli, że fi
gura św. Jana Nepomucena od 1785 r. 
stojąca w północnej części wsi, przy 
drodze do Wronek, przechyla się. Soł
tys wsi Zbigniew Kaczmarek w obawie, 
że figura w każdej chwili może się prze
wrócić i ulec zniszczeniu, postanowił 
działać. Jeszcze przed świętami Boże
go Narodzenia z pomocą mieszkań
ców figurę podparto i wykonano pod 
nią ławę fundamentową: „Czekamy na 
wiosnę. Gdy tylko zrobi się cieplej wo
kół figury chcemy wykonać chodnik, 
a samą figurę odrestaurować. Pienią
dze na ten cel wygospodarujemy 
z wiejskich funduszy" - mówi Z. Kacz
marek. Mieszkańcy zdają sobie spra
wę, że wszystkie planowane zabiegi re
montowe powinny zostać uzgodnione 
z konserwatorem zabytków.

Miejscowi wierzą, że odmawiając 
przed figurą św. Nepomucena litanię 
do Najświętszej Maryi Panny - Zdro
waś Mario, uzyskają odpuszczenie 
grzechów. To wierzenie zdaje się po
twierdzać napis na figurze, który brzmi: 

„ 1785 Pilus (chodzi o papieża Piusa) VI 
Pozwoli siedem lat odpustu mówiącym 

litanię do N. Panny przed tą figurą
Z pracy święty Jan Nepomucen stawny 

dobry stawny patronie
Franciszek Grzesznik prosi o Zdrowaś 

Maria
Przybywamy wam w ostatnim zgonie 

oddajem twojej obronie.".
Anna Wilk

1. Figura św. Jana Nepomucena
2. Prowizoryczne zabezpieczenie 
z grudnia 2001 r.

(zdjęcia: Anna Wilk)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Pierwsza zań jest zastosowanie systemu korytarzowo- 
-amfiladowego w przestrzeni parteru.

Wymienione podobieństwa wskazują, że

praca architekta
ilkadziesiąt kilometrów na po
łudniowy wschód od Warszawy, 
nieopodal Grójca, znajduje się 
miejscowość Mala Wieś. Za

chował się w niej przepiękny i poprawnie 
utrzymany zespół pałacowo-parkowy. 
Obecny pałac ufundował w 1783 r. 
w miejscu starego dworu Bazyli Walicki,

przypuszcza ich odkrywca Marek Kwiat
kowski, na jeden z konkursów architekto
nicznych Akademii rzymskiej. Najbardziej 
widoczna jest zbieżność w opracowaniu ele
wacji ogrodowej małowiejskiego założenia 
i elewacji frontowej w projekcie konkurso
wym. W obu rozwiązaniach został zastoso
wany jako najważniejszy element portyk 

projekty Zawadzkiego stanowiły inspirację 
dla Szpilowskiego. Mimo to ten początku
jący architekt stworzył dzieło oryginalne, 
o niezwykle interesującym detalu architek
tonicznym. Swoją klasę artystyczną Szpi- 
lowski ujawnił w zrealizowanych według 
jego projektów wnętrzach pałacu w Małej 
Wsi. Inspiracje twórczością swego mistrza 
oraz budowlami innych architektów do
strzegalne są przynajmniej w kilku budow
lach Szpilowskiego z początkowego okresu 
jego samodzielnej kariery architektonicz
nej. Wydaje się, że tego rodzaju zależności 
są typowe dla młodych osobowości, rozpo-

przyjaciel króla Stanisława Augusta i wy
bitna postać doby oświecenia w Polsce. 
Autorem małowiejskiego pałacu był Hila
ry Szpilowski i jest to jego pierwsza, po
twierdzona archiwalnie samodzielna pra
ca. Ten zdolny i bardzo płodny architekt 
przełomu XVIII i XIX w. pobierał nauki 
u Stanisława Zawadzkiego, który przed 
powrotem do Polski był profesorem Aka
demii św. Łukasza w Rzymie.

Plan pałacu w Malej Wsi oparty jest na 
formie prostokąta. Elewacja frontowa ma 
w części środkowej ryzalit akcentowany 
kolumnowym portykiem, a w elewacji 
ogrodowej znajduje się płytki ryzalit ujęty 
w formę opartego na pilastrach portyku 
przyściennego. Całość budowli zwieńczo
na jest fryzem tryglifowo-metopowym. Po 
obu stronach dziedzińca usytuowane są pa
ry oficyn na planie kwadratu, które we
dług pierwotnego zamierzenia miały być 
połączone z pałacem ćwierćkolistymi gale
riami. Cały zespół otoczony jest kilkudzie- 
sięciohektarowym parkiem, którego istot
na część znajdująca się na osi założenia ma 
charakter regularny. Oprócz tego z daw
nych elementów tworzących krajobraz 
kulturowy okolic malowiejskiej rezydencji 
zachowały się stawy (częściowo osuszone), 
sady i część budynków gospodarczych.

Dla okoliczności powstania pałacu waż
na jest geneza jego form architektonicz
nych. Szpilowski, będąc uczniem i pomoc
nikiem Zawadzkiego, musial znać dobrze 
jego dorobek twórczy. Pewna część rysun
ków architektonicznych Zawadzkiego za
chowała się w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie. Pochodzą one z kolekcji wila
nowskiej, przekazanej w dwudziestoleciu 
międzywojennym narodowi polskiemu 
przez Adama Branickiego. Zdaniem autora 
artykułu w czasie projektowania pałacu 
w Małej Wsi za inspirację posłużyły Szpi- 
lowskiemu znajdujące się w tym zbiorze ry
sunki Zawadzkiego przygotowane, jak

czynających dopiero własną drogę twórczą.przyścienny oparty na pilastrach, z których

1.2. Elewacja frontowa pałacu w Matej Wsi (1) 
i konkursowy projekt pałacu wiejskiego 
autorstwa Stanisława Zawadzkiego (2)

(fot. Andrzej Wąsowski)

zewnętrzne są jednostronnie zdwojone. Ko
lejnym podobieństwem jest ujęcie narożni
ków budowli w formę boni oraz zwieńcze
nie budowli fryzem tryglifowo-metopowym 
(w projekcie Zawadzkiego ozdobionym bu- 
kranionami i innymi elementami). Istotną 
analogią jest usytuowanie gzymsów oddzie
lających obie kondygnacje. W obu obiek
tach kondygnacja parteru zwieńczona jest 
parą gzymsów, ponad którą znajduje się 
przestrzeń wypełniona w malowiejskim pa
łacu fartuszkami podokiennymi, zaś w pro
jekcie Zawadzkiego - tralkową balustradką. 
Przestrzeń tę ujmuje z kolei gzyms pod- 
okienny pierwszego piętra. Gzymsy wień
czące obramienia okien tego piętra w oby
dwu porównywanych obiektach usytuowa
ne są na cienkiej listwie bezpośrednio pod 
belkowaniem. Wszystkie te elementy znaj
dują się w niemal jednakowej dyspozycji 
względem siebie. Istotną cechą obu rozwią-

Palac w Malej Wsi należał w XIX w. do 
przedstawicieli wielu wybitnych polskich 
rodów, m.in. Zamoyskich i Lubomirskich, 
w dwudziestoleciu międzywojennym wła
ścicielami byli członkowie rodziny Moraw
skich. Po wojnie pałac został zagospodaro
wany przez Urząd Rady Ministrów (obec
nie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) na 
ośrodek wypoczynkowy i we władaniu te
go gospodarza pozostaje do dziś.

Andrzej Wąsowski

29



(fo
t. J

ac
ek

 Z
w

ie
rz

yń
sk

i) 
(fo

t. J
óz

ef
 K

ęd
zi

er
sk

i)
ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW

Miejscowość: Bydgoszcz.
Bliższa lokalizacja: dzielnica Stary Fordon.
Rodzaj i nazwa obiektu: późnobarokowa synagoga z końca XVIII w. 
Właściciel i użytkownik: Urząd Gminy w Bydgoszczy.
Stan obiektu: zerwane pokrycie dachowe, przegniła więżba, odpa
dające tynki i fragmenty muru.
Inne informacje: miasto występowało do Gminy Żydowskiej 
w Gdańsku o zrzeczenie się praw do obiektu; trzy lata temu pokryto 
dach folią, którą zerwał wiatr, obecnie budynek otoczono płotem dla 
zabezpieczenia przechodniów przed spadającymi cegłami.
Dane bibliograficzne: J. Kędzierski, Wyrok na synagogę, „Spotka
nia z Zabytkami”, nr 4, 2001, s. 39; E. Bergman, J. Jagielski, Zacho
wane synagogi i domy modlitwy w Polsce, Warszawa 1996.

Józef Kędzierski 
Bydgoszcz

Miejscowość: Kościerni- 
ca, gm. Polanów, pow. 
Koszalin, woj. zachodnio
pomorskie.
Bliższa lokalizacja: 200 m na 
południowy wschód od fol
warku.
Rodzaj i nazwa obiektu: 
eklektyczna kaplica gro
bowa z XIX w. rodu von 
Eichmann.
Właściciel: Urząd Gminy 
w Polanowie.
Stan obiektu: tragiczny - 
kopulasty dach pokryty 
łupkiem grozi zawaleniem, 
runęła już ściana południo
wa, krypta jest otwarta 
i zbezczeszczona; czę
ściowo zachowane poli
chromie i zdobienia krokwi. 
Inne informacje: jest to 
jedyny tego rodzaju zaby
tek w pow. koszalińskim

i powinien zostać wyremontowany przynajmniej z szacunku dla daw
nych mieszkańców tych ziem.
Dane bibliograficzne: przewodnik Trasa Chełmska Góra-Święta 
Góra, Gdynia 1999.

Jacek Zwierzyński 
Koszalin

1.2. Elewacja frontowa pałacu (1) i herb na tympanonie (2)

Miejscowość: Chobienice, gm. Siedlec, 
pow. Wolsztyn, woj. wielkopolskie.
Bliższa lokalizacja: Chobienice przy 
drodze Babimost-Wolsztyn.
Rodzaj i nazwa obiektu: klasycystyczny 
pałac sprzed 1765 r.
Właściciel: Urząd Gminy w Siedlcu. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zaawansowana ruina, 
park całkowicie zdziczały.
Inne informacje: pałac wybudowany dla 
wojewody Józefa Mielżyńskiego, portyk

dobudowano na początku XIX w. (na tympanonie herb Nowina); 
obiekt nadaje się jeszcze do remontu, choć przy dużych nakładach 
finansowych.
Dane bibliograficzne: W. Fiszerowa, Dzieje moje własne i osób po
stronnych, Londyn 1975; M. Libicki, Dwory i pałace w Wielkopolsce, 
Poznań 1996.

Jerzy Doliński 
Strzelce Opolskie

Miejscowość: Borowie, pow. 
Garwolin, woj. mazowieckie.
Rodzaj i nazwa obiektu: kla
sycystyczny kościół św. Trój
cy z 1831 r.
Właściciel: parafia w Borowie. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: postępujące 
zniszczenie - odpadające 
tynki, zawilgocenia murów.
Inne informacje: kościót 
przestał być użytkowany, kie
dy obok postawiono nowy; 
przez okna widać wewnątrz 
obrazy i kaplicę fundatorów 
z rodziny Moszyńskich z trum
nami; dostęp do obiektu bar
dzo łatwy przez zniszczoną 
barokową bramę-dzwonnicę 
z początku XVIII w.

Hanna Gałązka 
Siedlce
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Kamienne krzyże
■ rusno - to niewielka wieś na Rozto

czu, kilka kilometrów na północ od 
Horyńca, między Lubaczowem 
i Hrebennem. Przed ostatnią wojną 

Brusno składało się z trzech części. Najbardziej 
na zachód położone było Nowe Brusno za
mieszkane przez Polaków i Ukraińców. Nieco 
na wschód, w górę biegu potoku Brusienka le
żała osada Deutschbach, założona w 1788 r. 
i zasiedlona przez Niemców. Jeszcze bardziej na 
wschód znajdowało się Stare Brusno, którego

mieszkańcami byli Ukraińcy. Po drugiej wojnie 
światowej wysiedlono z tych terenów ludność 
ukraińską, sprowadzając osadników z innych 
rejonów kraju. Dawne Nowe Brusno - to obec
nie Brusno, nowa nazwa wsi Deutschbach brzmi 
Polanka Horyniecka, Stare Brusno natomiast 
przestało istnieć. W krajobrazie pozostały pa
miątki po dawnych mieszkańcach, m.in. charak
terystyczne kamienne krzyże. Są wszędzie - na 
każdym skrzyżowaniu, we wsiach, na cmenta
rzach, czasem nawet na pustych polach, znacząc 

ślady dawnych dróg. Jedne są toporne, niepo
radne, inne wymyślne, ozdobione motywami, 
które trudno znaleźć w innych częściach kraju. 
Z bliska widać napisy, w większości ukraińskie, 
czasami polskie lub niemieckie, niektóre niewy
raźne, pozacierane przez czas.

W Nowym Bruśnie znajduje się drewniana, 
trójkopułowa cerkiew, wzniesiona w 1713 r. i no
sząca wezwanie św. Paraskewii. Mocno zniszczo
na, znajduje się obecnie w trakcie remontu. Kil
kadziesiąt metrów za cerkwią, na niewielkim 
kopcu, stoi pierwszy krzyż. Trochę pochylony, 
z krótkimi, rozszerzonymi na końcach ramiona
mi, wsparty na kamiennym cokole - to cechy naj
bardziej charakterystyczne dla bruśnieńskich 
krzyży. Tuż za krzyżem położony jest cmentarz - 
mocno zarośnięty, z daleka widoczny jako zwar-

1. Typowy krzyż bruśnieński, w głębi 
cerkiew św. Paraskewii w Nowym Bruśnie 
2.3. Różne nagrobki na cmentarzu 
w Nowym Bruśnie
4. Trójkątny nagrobek niemiecki

ta kępa drzew i krzewów, zachował jednak niepo
wtarzalny klimat. Na cmentarzu można w ciągu 
krótkiej chwili poznać olbrzymie bogactwo twór
czości bruśnieńskich kamieniarzy. Wśród stoją
cych i poprzewracanych nagrobków znajdują się 
proste krzyże ozdobione jedynie inskrypcjami, na 
innych widać mniej lub bardziej prymitywne wi
zerunki ukrzyżowanego Chrystusa, u stóp które
go często stoją dwie postacie w długich szatach 
(niewiasty opłakujące śmierć Jezusa?). Obok nich 
trafiają się też umieszczone na postumentach 
piękne figury, jak choćby przedstawiająca zamy-
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z cierniowymi koronami, 
krzyże porośnięte mchem, 
krzyże zapadnięte w ziemię, 
krzyże niezgrabne i krzyże 
eleganckie. Podobnie jak 
w Nowym Bruśnie, tak i tutaj 
większość nagrobków po
chodzi z XIX w., najstarsze 
z początku tego stulecia. 
W odróżnieniu jednak od 
poprzedniego cmentarz 
w Starym Bruśnie jest zadba
ny, w latach osiemdziesiątych 
XX w. został uprzątnięty, na
grobki na nowo poustawia
ne, krzaki i zarośla usunięte.

5. Połamany krzyż przy 
polnej drodze w okolicach 
Starego Brusna
6.7. Położony w lesie 
dawny cmentarz wsi Stare 
Brusno (6)
i charakterystyczne dla 
tych nagrobków 
płaskorzeźby dwóch Marii 
pod krzyżem (7)

śloną, może raczej rozpaczają
cą kobietę (Maria?) czy sąsied
nia - mężczyznę z dzieckiem 
na ręku (święty Józef?). Na 
skraju cmentarza zachowało 
się kilka dziwnych nagrobków. Mają one formy 
niewysokich słupków, na których umieszczono 
trójkąty, skierowane wierzchołkami do góry. Na
pisy, niektóre bardzo dekoracyjne, wykonano 
w języku niemieckim. Są to pochodzące z XIX w. 
nagrobki niemieckich kolonistów mieszkających 
w dzisiejszej Polance Horynieckiej. Również z te
go stulecia pochodzi większość krzyży ukraiń
skich, a tylko na niewielu widać daty z pierwszej 

połowy XX w. Przedzierając się 
przez gęste krzaki cmentarza, 
można zadać sobie pytanie: dla
czego nikt nie zajmuje się tym 
miejscem i dlaczego duża część 
nagrobków jest poprzewracana, 
a niektóre połamane?

Droga do Starego Brusna 
wiedzie lekko pod górę, a towa
rzyszą jej stojące obok białe 
krzyże: jeden na rozstaju, tuż za 
zabudowaniami Polanki Hory
nieckiej, drugi nieco dalej, na 
polu, z ramionami przewiąza
nymi kamienną chustą, trzeci 

już w lesie, trochę podobny do krzyża obok cer
kwi w Nowym Bruśnie, z datą „1848”. Za tym 
ostatnim krzyżem leśna droga doprowadza do 
niezwykłego miejsca. Ukryty wśród drzew 
cmentarz - w pobliżu niewielki wzgórek wska
zuje miejsce, gdzie stała cerkiew - a na nim po
nad trzysta kamiennych krzyży, małych i więk
szych, między którymi jak maszty stoją pojedyn
cze krzyże-giganty. Krzyże z chustami, krzyże

Przyczyną rozwoju kamieniarstwa w tym re
jonie są występujące tu złoża miękkiego wapie
nia i twardszych piaskowców. Początkowo 
w Bruśnie wyrabiano głównie kamienie młyń
skie i przedmioty użytkowe, a od XIX w. przede 
wszystkim ozdobne nagrobki. Sprzedawano je 
potem w okolicznych wsiach oraz na targach 
w Jarosławiu, Tomaszowie, nawet w Zamościu 
czy Lwowie. Dzieła bruśnieńskich kamieniarzy 
były znane i cenione. Jeden z nich, Grzegorz 
Kuźniewicz, był autorem kilku rzeźb zdobiących 
gmachy lwowskich urzędów, a po wyjeździe do 
Ameryki rzeźbił jedno z prezydenckich popiersi 
na skale Black Hills w Dakocie. Niestety, pielę
gnowane od pokoleń zwyczaje i stale doskona
lone umiejętności zderzyły się z drugą wojną 
światową. Roztocze podzielone zostało między 
okupantów, później rozpoczął się konflikt pol
sko-ukraiński, który ostatecznie przesądził o lo
sach tej ziemi. Razem z wysiedlanymi ukraiński
mi rodzinami musieli też odejść bruśnieńscy ka
mieniarze, zostawiając zapadające się w ziemię 
krzyże.

Hadrian Jakóbczak

ZAPOMNIANE
Nadleśnictwo Dobrzejewice wchodzi w skład Re

gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. 
Położone jest między Toruniem i Włocławkiem, na 
wschód od Wisty. Jego obszar znajduje się na tere
nie ziemi dobrzyńskiej, która w latach drugiej wojny 
światowej została wcielona do Trzeciej Rzeszy. Na
pływała tu ludność niemiecka w ramach „parcia na 
wschód" („Drang nach Osten”). Po kilku latach lu
dzie ci uciekali z powrotem przed zbliżającym się 
frontem wschodnim. Pozostawili jednak groby swo
ich bliskich. Takie poniemieckie cmentarze na tere
nie Nadleśnictwa Dobrzejewice można znaleźć kolo 
położonych w leśnych ostępach wsi Silno, Lęk- 
-Osiek i Wilcze Kąty. Panuje na nich wyjątkowo mi
styczny nastrój, sprawiają wrażenie zapomnianych. 
Pod koronami starych dębów, sosen i robinii ukry
wają się groby pokryte grubą warstwą mchów, zdo
bią je tylko kępy zdziczałych bzów i śnieguliczki. Nikt 
tutaj nie zapala zniczy, nikt nie przynosi kwiatów, nie
używane ścieżki dawno już zarosły, kamienne mogi
ły powoli niszczeją. Niestety, nie tylko czas pozosta
wia na nich swój ślad, częściowo zostały także zde
wastowane przez wandali. Z wielu nagrobków ze
rwano i skradziono marmurowe i granitowe płyty. Je-

CMENTARZE
den z miejscowych leśniczych opowiadał o działal
ności „hien cmentarnych”; kilka lat temu przyjechali 
podobno jacyś obcokrajowcy z zamiarem przepro
wadzenia nielegalnej ekshumacji, zależało im na 
czaszkach pochowanych tu ludzi, a za każdą płacili 
20 dolarów. Wśród miejscowych znalazło się kilku, 
którzy nie zawahali się dokonać profanacji... Do dziś 
wiele płyt nagrobnych leży odwalonych, z otwartych 
grobów wieje chłodem. Obok jednego z nich widzia
łem ludzką kość...

Mało kto pamięta o istnieniu starych niemieckich 
cmentarzy zagubionych wśród dobrzejewickich 
kniei. Ci, którzy o nich wiedzą, nie interesują się ich 
losem. Ale sumienie podpowiada, że należałoby 
otoczyć je opieką, zmarłym oddać cześć, a dla po
tomnych zachować przestrogę: memento mori.

Marek Bodyt

1. Silno, fragment nagrobka z napisem:
„Za wcześnie rozdzieleni, spoczywajcie w boskim 
spokoju"
2. Lęk-Osiek, grobowiec zdewastowany przez 
ludzi i przyrodę

(zdjęcia: Marek Bodyt)
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Relikt sprzed barykady
iosną 1979 r. zbierałem mate
riały do artykułu o zbrodniach 
hitlerowskich, popełnionych 
w okresie powstania warszaw

skiego na cywilnej ludności dzielnicy Ocho
ta. W sierpniu 1944 r. mieszkańców Ocho
ty stopniowo wysiedlano na obszerny plac 
targowy u zbiegu ulic Grójeckiej i Opa- 
czewskiej, zwany „Zieleniakiem”. Brygada 
SS-RONA pod dowództwem SS-Brigade- 
fiihrera Mieczysława Kamińskiego zamordo
wała tam około tysiąca cywili. W zbiorach 
ówczesnej Warszawskiej Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich natrafiłem 

część fotografii. Do 1979 r. wszystkie słupy 
wymieniono. Wszystkie, oprócz jednego, 
zaznaczonego na zdjęciu strzałką. Masywny 
słup kratowy przetrwał modernizację, 
przed wymianą uratowała go zapewne so
lidna konstrukcja. Dokładnie obejrzałem re
likt i odnalazłem na jego powierzchni kilka
naście śladów po uderzeniu odłamków oraz 
kilka okrągłych przestrzelin. Ślady odłam
ków na betonowym cokole były najlepszym 
dowodem, że słupa nie przeniesiono tu po 
wojnie z innego rejonu miasta. Nikt wów
czas nie myślał o chronieniu tak nietypowej 
pamiątki. Nie było zresztą takiej potrzeby: 

przede wszystkim na zeznania świadków 
i protokoły ekshumacji. Odnalazłem jednak 
również interesujące zdjęcie ul. Grójeckiej, 
wykonane latem 1945 r.; fotografia nie by
ła wcześniej publikowana.

Zdjęcie miało dla mnie szczególne zna
czenie: postanowiłem na jego podstawie 
wskazać wszystkie relikty dawnego krajo
brazu Grójeckiej, pozostałe mimo ogrom
nych przeobrażeń tego miejsca, jakie doko
nywały się w ciągu trzydziestu czterech po
wojennych lat. Fragment ulicy widoczny na 
zdjęciu związany był nie tylko z martyrolo
gią ludności cywilnej Ochoty. Od 8 do 27 
września 1939 r. na skrzyżowaniu ulic Gró
jeckiej i Opaczewskiej znajdowała się głów
na polska zapora obronna - słynna baryka
da, upamiętniona stojącym tam od 1979 r. 
pomnikiem. Z tego miejsca padly pierwsze 
strzały do niemieckich czołgów, atakujących 
Warszawę i choć zdjęcie powstało w 1945 r., 
ten fragment Ochoty wyglądał identycznie 
we wrześniu 1939 r.

W końcu lat siedemdziesiątych widoczne 
po lewej stronie obiekty: dom administracji 
„Zieleniaka” i mur targowiska, dawno już 
nie istniały. Zachowano natomiast i rozbu
dowano zlokalizowaną po przeciwnej stro
nie ulicy kamienicę numer 104. Pustkę arte
rii biegnącej w kierunku Okęcia wypełniły 
osiedla wzniesione w latach 1960-1963. 
Zwróciłem uwagę na rząd tramwajowych 
słupów trakcyjnych, zajmujący centralną 

słup nadal pełnił swoją funkcję, co gwaran
towało jego systematyczną konserwację.

Latem ubiegłego roku zauważyłem 
w jednej z warszawskich gazet informację 
o generalnym remoncie trakcji tramwajo
wej na ul. Grójeckiej. Przypomniałem sobie 
o przedwojennym słupie. Byłem pewien, że 
wykonawca remontu potraktuje relikt na 
równi z innymi konstrukcjami przeznaczo
nymi na złom, nie miał przecież pojęcia 
o jego historycznej wartości. Na miejscu 
okazało się, że obawy o los pamiątki były 
całkowicie uzasadnione. Obok reliktu stał 
już nowy słup, podtrzymujący sieć trakcyj
ną i wycięcie dawnego było kwestią najbliż
szych dni. Robotnicy potwierdzili, że szy
kują się do usunięcia starej konstrukcji. 
Słup zapewne wylądowałby w składnicy 
złomu, gdyby nie energiczne działanie 
dwojga ludzi, którzy natychmiast zareago
wali na moją interwencję. Kierujący Zakła
dem Urządzeń Elektrycznych Tramwajów 
Warszawskich inż. Konrad Bitner wydał 
polecenie zachowania i odnowienia reliktu. 
Słup został oczyszczony i starannie pokryty 
lakierem. W tym samym czasie naczelnik 
Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Dzielni
cy Ochota Halina Gąsiorowska postanowi
ła oznakować pamiątkę, przygotowała 
tekst tabliczki informacyjnej i zleciła jej wy
konanie. 8 września 2001 r. podczas ob
chodów kolejnej rocznicy obrony Warsza
wy kombatanci z zainteresowaniem ogląda-

1. Ulica Grójecka latem 1945 r. - zachowany 
slup oznaczony strzałką, po prawej stronie 
- fragment kamienicy nr 104
2. Slup po konserwacji i oznakowaniu;
w tle rozbudowana kamienica 
przy ul. Grójeckiej 104
3. Fragment konstrukcji z widocznym 
śladem po kuli

(zdjęcia: 2,3- Janusz Sujecki)

li podziurawioną odłamkami konstrukcję. 
Niektórzy robili zdjęcia. Jeden z nielicz
nych już obiektów, noszących ślady walk 
drugiej wojny światowej, został uratowany.

Opisane działania były dla mnie cieka
wym doświadczeniem, obejmującym zaini
cjowanie i obserwację procesu nadawania 
wartości przedmiotowi przez osadzenie go 
w kontekście konkretnego historycznego 
wydarzenia. W ciągu zaledwie dwóch tygo
dni przeznaczona na złom, „anonimowa” 
konstrukcja znalazła się w centrum zaintere
sowania władz dzielnicy, kombatantów 
i dziennikarzy. W wielu wypadkach ratowa
nie zabytku daje się sprowadzić do takiego 
właśnie procesu. Wyłaniamy z otaczającej 
nas rzeczywistości relikt, który - pozosta
wiony następnym pokoleniom - będzie 
skłaniał do każdorazowo innego, indywidu
alnego odczytywania jego znaczenia w pro
cesie budowania emocjonalnej więzi miesz
kańców z miastem.

Janusz Sujecki
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Na ratunek
„Koprówce” 

tam w 1927 r. willę z pięciohektaro- 
wym ogrodem. Wybudowano ją na 
początku lat dwudziestych XX w., 
w stylu tak modnego wówczas histo- 
ryzmu. Projektantowi tzw. Koprówki 
najbliższy był romantyzm, o czym 
świadczy nieregularność planu, asy
metryczne zestawienie brył i odmien
ny charakter budowli z każdej strony.

rzed chorobą zwaną heine- 
medina, czyli porażenie 
dziecięce, nie można się by
ło uchronić aż do 1954 r. 

Wtedy właśnie w pracowni amery
kańskiego lekarza Jonasa Salka wyna
leziono skuteczną szczepionkę. Do
stały ją również polskie dzieci, a ofia
rodawcą był współpracownik Salka, 
Hilary Koprowski, mieszkający w Sta
nach Zjednoczonych od czasu wojny, 
kiedy z powodu swojego pochodzenia 
musiał uciekać z Polski.

Przed 1939 r. państwo Koprowscy 
mieszkali w Warszawie, a na wakacje 
wyjeżdżali do pobliskiego Celestyno- 
wa. Ojciec prof. Koprowskiego kupił

Dzieli się ona na część reprezentacyj
ną i wypoczynkową. Pierwsza, fron
towa - to kolejna wariacja na temat 
polskiego dworku, bryłę pokrywa 
wysoki, uskokowy dach, tzw. polski. 
Elewacja ma silnie zaznaczoną oś sy
metrii, trójosiowa część środkowa zo
stała podwyższona o kondygnację, za
opatrzona w czterokolumnowy por
tyk i taras na wysokości drugiej kon
dygnacji. Na frontonie widnieją litery 
„SP” (inicjały poprzedniego właści
ciela), a nad nimi owalny okulus. 
Część wypoczynkowa, ogrodowa jest 
sześcioosiowa, od trzeciej osi dwu
kondygnacyjna. Asymetrię podkreśla 
tu trój osiowy ryzalit i narożna wielo- 
boczna wieża z balkonikiem. Prze
stronny taras z zejściem do ogrodu 
stanowi łącznik między ryzalitem 
i wieżyczką. Całość jest bardzo ma
lownicza, pełna zaskakujących detali 
i właśnie dzięki nim harmonijna. 
Znajdują się tu liczne gzymsy, balu
strady, opaski okienne i owalne oku- 
lusy. Wrażenie bajkowości potęguje 
obiegająca wieżę rynna z rzygaczem 
w kształcie smoczej głowy.

Niestety - od chwili opuszczenia 
willi przez szkołę jej stan jest coraz 
gorszy. Wojewódzki konserwator za
bytków nie wpisał jej do rejestru, za
pewne nie dostrzegł ani wartości arty
stycznych, ani historycznych. A prze-



1.2. Willa
Koprowskich 
w Celestynowie
- elewacja 
frontowa (1) 
i ogrodowa (2)
3. Rozpadająca się 
wieża „Koprówki”

(zdjęcia: Wojciech
Siedlecki)

-------------------------------------- TO TEŻ SĄ ZABYTKI 

cięż jest to gniazdo rodzinne wybitne
go, światowej sławy naukowca, który 
nie tylko nie obraził się, że ówczesny 
rząd nie podziękował mu za lek ratu
jący wiele polskich dzieci, ale założył 
Fundację Koprowskich i postanowił, 
że jej siedzibą będzie dom rodzinny 
w Celestynowie. Chciał umieścić 
w nim nowoczesne centrum naukowe 
z biblioteką komputerową. Jednak po 
kilku latach starań w 1991 r. zrezy
gnował z planów, gdyż nie miał siły do 
dalszej walki z biurokracją i rosnącymi 
trudnościami. Jedynymi jego sprzy
mierzeńcami okazali się mieszkańcy 
gminy Celestynów, a Wiesław Mu
szyński, redaktor lokalnej gazety „Ce- 
lestynka” rozpętał na jej łamach istną 
„prokoprowską” kampanię. Niestety, 
nic to nie dało, ponieważ budynek nie 
należy do gminy. Mimo to jej władze 
próbowały skłonić konserwatora do 
wpisania obiektu do rejestru zabyt
ków, jednak bezskutecznie...

Maria Bryzgalska

Dziękuję pp. Wiesławowi Muszyńskiemu 
i Wojciechowi Siedleckiemu za udostępnienie 
„Celestynki” z tekstem p. Agaty Jastrzębskiej 
oraz wszelkie dodatkowe informacje.

OSTATNI TAKI KRAN

W raz ze zmianami gospodarczymi odchodzą do 
historii dawne warsztaty naprawcze taboru kolejowe
go (ZNTK). Nikomu niepotrzebne zabytkowe hale re

montowe i parowozownie wraz z cennym wyposaże
niem najczęściej rozbiera się, w najlepszym wypadku 
niszczeją. Lubań, od 1865 r. położony przy linii kolejo
wej Węgliniec-Jelenia Góra, stal się ważnym węzłem 
kolejowym. Tu właśnie w 1868 r. zbudowano warszta
ty kolejowe, specjalizujące się od lat dwudziestych XX 
w. w naprawach elektrotrakcji i elektrowozów. Tu la
tem 1945 r. uruchomiono polskie Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego. Latem 2001 r. miasto Lubań za
kupiło od syndyka upadłego ZNTK SA 12 ha terenu 
z zabudowaniami w celu utworzenia Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Pomimo rabunkowej działalności syn
dyka (m.in. na złom pocięto zabytkowe suwnice), 
w pobliżu parowozowni zachował się jeszcze kom
pletny zabytkowy kran wodny (żuraw). Powstał on 
w słynnej Krausewerk Neusalz (Oder), odlewni i ema- 
lierni Krausego w Nowej Soli, znanej w Europie od 
1827 r. z produkcji odlewów żeliwnych, naczyń, urzą
dzeń wodociągowych, maszyn i armatury kolejowej. 
Lubański zabytek należy do typu kranów kolejowych 
z końca XIX w., ale ma nieco młodszą metrykę - wid
niejąca na korpusie głowicy nazwa firmy pochodzi 
z 1924 r. Kran odlany został z żeliwa, składa się z czę

ści podziemnej, umieszczonej w murowanym kanale, 
mieszczącym zawór odcinający, regulujący i reduktor 
ciśnienia, oraz części nadziemnej: pokrętła zaworu, 
umieszczonego na zdobionej kanelurami podstawie 
i kolumny, na której znajduje się obrotowa głowica 
z ramieniem, lampą oświetleniową i prowadnicą. Po
stawiony został po 1924 r. w czasie kolejnej rozbudo
wy warsztatów. Szczęśliwie przetrwał zniszczenia 
z 1945 r. i późniejsze dewastacje. Dawniej na każdej 
stacji węzłowej, przy parowozowni, warsztatach znaj
dował się taki kran do napełniania wodą zbiorników 
w parowozach. Po wycofaniu parowozów, zapewne 
przez kolejarski sentyment, jeszcze przez długi okres 
krany stanowiły charakterystyczny element stacji ko
lejowych. Lubański kran jest jednym z ostatnich za

bytków „wieku pary” na terenie działalności słynnej 
Schlesische Gebirgsbahn (Śląskiej Kolei Górskiej). 

Może znajdą się jeszcze środki i dobra wola na prze
niesienie zabytku na pobliską stację kolejową, na któ
rej z powodzeniem mógłby być ozdobą peronu i chlu
bą Lubania - miasta, które tak wiele zawdzięcza kolei 
żelaznej.

Andrzej Wilk

1.2. Widok kranu (1) i zaworów pod ziemią (2)
(zdjęcia: Andrzej Wilk)
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WOKÓŁ TRADYCJI

Miejsce pamięci
kompleksie lasów Siekierno- 
-Rataje w Górach Święto
krzyskich położony jest re
zerwat Wykus. Obszar o po

wierzchni około 50 ha objęty został 
ochroną w 1978 r. jako teren o walo
rach przyrodniczych, krajobrazowych 
i historycznych. W jego obrębie znajdu
ją się: tzw. Obóz Langiewicza - według 
tradycji miejsce ćwiczeń powstańców 
z 1863 r., kapliczka poświęcona żołnie
rzom Armii Krajowej ze Zgrupowania 
„Ponurego” i „Nurta” oraz kilka mogił 
partyzantów AK.

W czasie powstania styczniowego na 
samym Wykusie nie były prowadzone

niej znajduje się umieszczony w okresie 
międzywojennym żeliwny odlew ze sło
wami: „OBÓZ fENERAŁA/MARJA- 
NA/LANGIEWICZA/W 1863 R.”, po
niżej sygnatura „KAMIENNA JAN WI- 
TWICKI”, u góry orzeł w koronie. 
Obok zawieszono malutką drewnianą 
kapliczkę z figurą Chrystusa Frasobliwe
go. Tutaj z inicjatywy środowiska sku
piającego byłych żołnierzy Świętokrzy
skich Zgrupowań Armii Krajowej 
w czerwcu 1985 r., w 122. rocznicę po
wstania, odsłonięto pamiątkowy głaz. 
Umieszczono na nim okolicznościowy 
napis oraz powstańczy herb Rzeczypo
spolitej i znak Polski Walczącej.

W 1993 r. mieszkańcy Wąchocka 
uporządkowali teren. Wytyczono alejki, 
wybudowano wypoczynkowy krąg ka
mienny, urządzono plac na ognisko. 
Przed pomnikiem wmurowano tablicę 
z tekstem: „BŁOGOSŁAWIENI, KTÓ
RZY ŁAKNĄ I PRAGNĄ SPRAWIEDLI
WOŚCI / 1863 1993 / W 130 ROCZNI
CĘ / OBOZOWANIA POWSTAŃ
CZYCH / ODDZIAŁÓW GEN. MA
RIANA LANGIEWICZA.” Daty roz
dziela wizerunek powstańców na ko
niach. Warto dodać, że w pobliżu wypły
wa strumień funkcjonujący w miejscowej 
tradycji jako Źródło Langiewicza.

W odległości około 2,5 km od tego 
miejsca, idąc w stronę Siekierna, w głębi 
lasu na polanie znajduje się kapliczka - 
„Partyzanckie Sanktuarium”, tzw. uro
czysko Wykus. Tu od 1957 r. spotykają 
się dawni żołnierze Jana Piwnika „Ponu
rego” i Eugeniusza Kaszyńskiego „Nur
ta”. Przybywają z całej Polski z dziećmi, 
wnukami, wierni swoim dowódcom. 
Przez pierwsze 12 lat zjazdy były organi
zowane jesienią w rocznicę walki z nie
miecką obławą 28 października 1943 r. 
Od 1969 r. uroczystości te odbywają się 
w czerwcu - na pamiątkę śmierci „Ponu
rego”, poległego na dalekiej Nowogród- 
czyźnie w Jewłaszach 16 czerwca 1944 r.

Kapliczkę, w której umieszczony jest 
obraz Matki Boskiej Bolesnej wykonany 
przez żołnierza AK Halinę Wierzejską, 
zaprojektował dr arch. Mieczysław 
Twardowski. Środki na jej budowę po
chodziły z dobrowolnych składek byłych 
partyzantów, poświęcono ją 15 września 
1957 r. Została wybudowana z piaskow
ca, nakryta czterospadowym daszkiem 
z czerwonej dachówki, wyryto na niej 
pseudonimy 123 żołnierzy AK, którzy 
polegli w czasie wojny i napis: „PRZE-

walki zbrojne, jednak organizowanie 
w pobliskim Wąchocku od 23 stycznia 
do 3 lutego 1863 r. narodowego wojska 
pod dowództwem gen. Mariana Langie
wicza zostawiło trwały ślad w świado
mości okolicznych mieszkańców. 
W 1925 r. staraniem radomskiego Koła 
Weteranów Powstania 1863 r., w poro
zumieniu z Dyrekcją Okręgową Lasów 
Państwowych w Radomiu, miejsce, 
gdzie „miał swój szałas pierwszy dykta
tor powstania” („Gazeta Kielecka” z 15 
lutego 1925 r.) wraz z drzewostanem 
wydzielono, jako pozostające pod 
ochroną i niemające być nigdy wycina
nym. Na polanie, około 3 km od Wą
chocka w stronę Bodzentyna, rośnie so
sna będąca pomnikiem przyrody. Na
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WOKÓŁ TRADYCJI

CHODNIU! / PONIEŚ WIEŚĆ, ŻE 
ZGINĘLIŚMY ZA OJCZYZNĘ.” Na 
wewnętrznej stronie tylnego murku ka
miennego ogrodzenia przytwierdzono 
212 metalowych tabliczek podkomend
nych „Ponurego” i „Nurta”. Znajdują się 
na nich nazwiska, daty urodzin i śmierci, 
otrzymane odznaczenia. W każdym roku 
powiększa się ten „panteon zmarłych”, 
poświęcony tym, którzy odchodzą na 
„wieczną wartę”. Z przodu na dwóch 
słupach przedstawiono historię działają
cych w regionie oddziałów partyzanc
kich, zaczynającą się od słów: „... Więc 
szumcie nam jodły piosenkę/Rodacy po
dajcie nam rękę/Wśród lasów, wertepów, 
na ostrzach bagnetów [Wolności niesiemy 
jutrzenkę”; jest to refren wiersza ułożo
nego w 1943 r. na Wykusie przez An
drzeja Gawrońskiego (utwór najczęściej 
śpiewany w czasie „rocznicowych spo
tkań”).

Legenda Jana Piwnika zrodziła się na 
Wykusie. W rodzinne Góry Świętokrzy
skie przybył w maju 1943 r., tu pełnił 
funkcję komendanta Zgrupowania Par
tyzanckiego Kedywu Armii Krajowej 
Okręgu Kieleckiego. Wykus był „stolicą” 
zgrupowania, stąd oddziały wychodziły 
na akcje i tutaj wracały, tu odbywały się 
odprawy, all lipca uroczysta przysięga 
wojskowa. Tu miały miejsce tragiczne 

1. Teren tzw. Obozu 
Langiewicza
2. Sosna z tablicą i kapliczką
3. Uroczysko Wykus
4. Kapliczka i mur pamięci

(zdjęcia: Urszula Oettingen)

wydarzenia - niemieckie obławy we 
wrześniu i październiku 1943 r. Starania 
rodziny o sprowadzenie prochów Jana 
Piwnika, który spoczął w Wawiórce ko
ło Lidy, trwały 18 lat. W dniach 10-12 
czerwca 1988 r. odbyły się uroczystości 
pogrzebowe. Kondukt przemierzał miej
sca, gdzie Jan Piwnik urodził się (Jano
wice), spędził dzieciństwo i walczył. Jego 
szczątki złożono w klasztorze oo. cyster
sów w Wąchocku. Szczyt płyty zakrywa
jącej urnę zwieńczył orzeł w koronie wy
kuty z jasnego piaskowca i sztandar Rze
czypospolitej.

Na Wykusie znalazł ostatnią przystań 
Eugeniusz Kaszyński, dowódca oddzia

łów po odwołaniu „Ponurego” w grud
niu 1943 r. Zmarł on w 1976 r., przeby
wając na emigracji w Londynie, w 1994 
r. jego prochy sprowadzono do Polski 
i pochowano przy kapliczce, co upamięt
nia kamienna płyta z napisem i symbo
lem cichociemnych. W ten sposób obaj 
wybitni dowódcy powrócili na ziemię 
świętokrzyską do swoich żołnierzy.

Wykus jest więc miejscem szczegól
nym, to rezerwat przyrody, ale również 
miejsce pamięci, gdzie kultywuje się tra
dycję walk niepodległościowych i po
szukuje własnej tożsamości.

Urszula Oettingen
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Dzwon po zawale
inął już ponad rok od momentu, 
kiedy najsławniejszy z wszystkich 
polskich dzwonów, wawelski 
„Zygmunt” nie zadzwoni! w drugi 

dzień Świąt Bożego Narodzenia 2000 r. i za
milkł na ponad trzy miesiące. Ten spiżowy ko
los został odlany w Krakowie w 1520 r. przez 
ludwisarza z Norymbergi, Hansa Behema i za
wieszony 13 lipca roku następnego na specjal
nie do tego celu nadbudowanej starej wieży 
obronnej. Fundatorem dzwonu był król Zyg
munt I Stary, w zamyśle którego miał on dzwo
nić nie tylko Bogu Najwyższemu, ale także na

cania się serca, w trakcie uderzania w kielich. 
Nie da się precyzyjnie obliczyć, ile razy w cią
gu ponad 480 lat pracy serce uderzało 
w „Zygmunta”. Prawdopodobnie będzie to 
rząd milionów razy, bowiem dzwon był eks
ploatowany bardzo często. Według opinii dr. 
M. Rokosza, najlepszego znawcy historii 
„Zygmunta”, w czasach Pierwszej Rzeczypo
spolitej w ciągu roku dzwon bił ponad 100 
razy. Oprócz dzwonienia kanonicznego do
chodziły inne, np. z okazji wejścia biskupa do 
katedry, koronacji i pogrzebów królów, uro
dzin następców tronu itd.

1. Dzwon Zygmunta
2. Ślad pęknięcia serca dzwonu
3.4. Czop z łożyskiem (3) i wieszak 
dzwonu po konserwacji (4)
5.6. Nowe serce wyjmowane z pieca (5) 
i montowane w kielichu dzwonu (6)

Serce wykonane było z miękkiej stali pu- 
dlarskiej, a więc o znacznym zanieczyszczeniu 
żużlem z procesu metalurgicznego. Ponadto 
w stopie odnotowano podwyższoną zawartość 
fosforu, a dodatek tego pierwiastka powodu
je, że metal jest twardszy, ale równocześnie

chwałę domu Jagiellonów i Królestwa Polskie
go. W czasach niewoli urósł do rangi jednego 
z najważniejszych symboli narodowych.

Każde dzwonienie jest bacznie obserwo
wane i kontrolowane; zarówno w wigilię Bo
żego Narodzenia 2000 r., jak i w dniu następ
nym „Zygmunt” bił nierówno. W wyniku 
przeprowadzonych oględzin dzwonnicy za
uważyli wyraźną rdzawą kreskę biegnącą po 
obwodzie trzonu serca - dzwon swoim niena
turalnym biciem dawał do zrozumienia, że 
nastąpił „zawał”. Odpowiedź na pytanie, jak 
doszło do pęknięcia, dały badania naukow
ców z Akademii Górniczo-Hutniczej i z Insty
tutu Odlewnictwa w Krakowie oraz badania 
autora w Pracowni Archeometalurgii i Kon
serwacji Zabytków Instytutu Archeologii UJ. 
Analizy wykazały, że pęknięcie nastąpiło na 
skutek zmęczenia materiału, w miejscu naj
bardziej narażonym, tj. nieco poniżej kuli, 
gdzie pojawia się koncentracja naprężeń, 
w wyniku minimalnego, ale stałego odkształ-

Anatomia dzwonu

Wysokość kielicha dzwonu wraz z koroną do zawieszenia wynosi 2,58 m, średnica u dołu 2,42 m, ob
wód w najszerszym miejscu prawie 8 m, a grubość ścian 7-21 cm. W górnej części umieszczona jest ła
cińska inskrypcja, która w tłumaczeniu na język polski znaczy: „BOGU NAJLEPSZEMU, NAJWIĘKSZEMU 
I DZIEWICY BOGARODZICY, ŚWIĘTYM PATRONOM SWOIM, ZNAKOMITY ZYGMUNT KRÓL POLSKI TEN 
DZWON GODNY WIELKOŚCI UMYSŁU I CZYNÓW SWOICH KAZAŁ WYKONAĆ ROKU ZBAWIENIA 

1520". Poniżej znajdują się dwie plakiety: z jednej strony wyobrażenie św. Stanisława, z drugiej króla Zyg
munta w pełnej zbroi, płaszczu i z insygniami władzy monarszej. Po obu stronach plakiet znajdują się go
dła państwowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Orzeł w koronie i litewska Pogoń. Poniżej znajduje się 
imię i nazwisko Behema w języku łacińskim i niemieckim oraz jego gmerk i rok wykonania. Wewnątrz 
dzwonu, na żelaznym uchwycie, wisi piękne gotyckie serce, zawieszone na pasie z wolowej skóry, który 
w najgrubszym miejscu składa się z 12 warstw. Długość serca wynosi 218,5 cm, a jego waga 323 kg. Ser
ce składa się z ucha, trzonu oraz kuli, która bezpośrednio uderza w kryzę, tj. najgrubsze miejsce kielicha 
dzwonu. Na końcu znajduje się ogon, który stanowi swoisty napęd serca i nadaje mu odpowiednią pręd
kość. „Zygmunt" należy do grupy dużych dzwonów o klasycznym sposobie zawieszenia, tzn. na prostym 
drewnianym wieszaku z przeciwwagą, które wykonane są z dwu nałożonych na siebie belek dębowych, 
o przybliżonej wadze około 1,5 tony. Pod koronę dzwonu podłożone są stalowe sztaby doczepione do że
laznych taśm, które obejmują drewniane belki zespolone u góry stalowymi łaszami (obejmami). Dawniej 
jarzmo dzwonu spoczywało na czopach umieszczonych w otwartych, żelaznych panewkach, które pełni
ły funkcję łożysk. W 1929 r. dzwon wyposażono w szwedzkie łożyska o wadze 30 kg i średnicy 280 mm.
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bardziej kruchy. Kruchość żelaza fosforowego 
zwiększa się w niskich temperaturach, co po
świadczają odnotowane wyłącznie zimowe, 
wcześniejsze awarie serca. Prawdopodobnie 
zjawisko to było także jedną z przyczyn zato
nięcia „Titanica”, którego stal poddana bada
niom wykazała znaczne ilości fosforu (warto

wspomnieć, że kilkanaście dni po awarii 
„Zygmunta” pękło również serce dzwonu 
w bazylice Mariackiej).

W poszukiwaniu informacji na temat po
przednich napraw dzwonu natrafiono na kilka 
interesujących wzmianek archiwalnych, z któ
rych wynika, że pierwszą od 1520 r. wiado

mość o pęknięciu serca zanotowano dopiero 
pod koniec 1859 r. Wtedy szybko uporano się 
z naprawą; jak donosi krakowski „Czas” 
z 1860 r., „już w wigilię Trzech Króli słyszeli
śmy na nowo poważny głos Zygmunta z Wa
welu”. Serce zostało zreperowane w krakow
skiej fabryce Zieleniewskiego i, jak należy się 
domyślać, naprawa polegała na zgrzaniu pęk
niętego miejsca. Można zatem sądzić, że od 
momentu zawieszenia dzwonu aż po XIX w. 
serce pracowało bez zarzutu. Następne dwa 
pęknięcia zanotowano w krótkich odstępach 
czasu. W 1865 r. podczas dzwonienia w syl
westra odłamał się ogon i zanim uwiązł 
w konstrukcji wieży, spadając uszkodził brzeg 
niżej wiszącego dzwonu. Tym razem naprawę 
wykonano w fabryce lir. Branickich w Suchej 
Beskidzkiej. Minęło zaledwie 10 lat i już 
w 1876 r. doszło do ponownego odłamania 
się części serca: „Wczoraj po południu podczas 
dzwonienia w Zygmunta pękło serce” - zano
towano w „Czasie”. Niestety, z tej wzmianki 
nie dowiadujemy się, jaka część odpadła, na
tomiast znajdujemy ważną informację o tym, 
że w przeciwieństwie do 1866 r., „teraz po
dobno nie da się go naprawić”. Nie wiemy, 
kto, jak i gdzie reperował serce, być może po
wstał wówczas zamysł wykonania nowego ser
ca. Czy tak w istocie było i czy bijące do 2000 
r. serce „Zygmunta” jest w całości lub przynaj
mniej w części oryginałem? Pierwsze, nieofi
cjalne wyniki badań metaloznawczych wska
zują, że ogon dzwonu ma inny skład chemicz-
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ny oraz strukturę metalu niż pozostałe części. 
Przede wszystkim wyróżnia go brak fosforu 
i wyższa zawartość węgla. Biorąc pod uwagę 
widoczną łatę poniżej kuli, można przypusz
czać, że mamy do czynienia z nowym ogonem, 
demontowanym przy użyciu techniki zgrze
wania zapewne po katastrofie w 1876 r. Trzon 
i kula serca wykazują zbliżoną do siebie struk
turę metalu oraz nikłą zawartość węgla i pod
wyższoną ilość fosforu. Bez wątpienia stwier
dzono ślady po naprawie ucha, polegające na 
dokuciu i zgrzaniu w jego górnej części war
stwy miękkiej stali. Wypełniono w ten sposób 
znaczny ubytek żelaza na uchu, które na sku
tek długotrwałego dzwonienia mogło ulec 
przetarciu. Fakt ten może mieć związek 
z pierwszą wzmianką o uszkodzeniu serca 
w 1859 r. Podczas badań stwierdzono rów
nież, że powierzchnia kuli nosi ślady nadkła
dania materiału. Możemy tylko przypuszczać, 
że setki lat dzwonienia spowodowały stopnio
we zużywanie się kuli, najprawdopodobniej 
przez jej złuszczanie się i odkształcanie. Podję
to decyzję o poprawieniu jej kształtu.

Dlaczego jednak tak intensywnie eksplo
atowany „Zygmunt” dzwonił do drugiej poło
wy XIX w. bez żadnych kłopotów? Odpowie
dzi szukać należy w zachowanym oryginalnym 
fragmencie serca - świadectwem katastrofy, za
pewne z 1865 r., są uszkodzenia trzonu w po
staci wyraźnych śladów zgniotu na odcinku 
około 30 cm powyżej kuli. Jak się wydaje, są 
one efektem najprawdopodobniej długotrwa
łego bicia nie kulą, a dolnym odcinkiem trzo
nu w kielich dzwonu, czego przyczyną było 
chyba obniżenie serca z powodu nadmiernego 
wyciągnięcia się skórzanego pasa. Problem ten 
był powszechny do początku XX w., kiedy rze
mienie zaczęto wzmacniać stalowymi obejma
mi. Przy obniżonym sercu, podczas dzwonie
nia siły działające na przewężenie ogona były 
znacznie większe i musiały w efekcie doprowa
dzić do mikropęknięcia, które stopniowo się 
powiększało. Wszystkie te uszkodzenia i na

prawy, włącznie z ostatnim pęknięciem w koń
cu 2000 r., spowodowały konieczność wymia
ny całego serca. W związku z tym ks. infułat 
Janusz Bielański, proboszcz parafii wawelskiej, 
powołał Zespół ds. Naprawy Dzwonu, a goto
wość przyjścia z pomocą zgłosiło bezintere
sownie wiele firm z różnych części Polski, 
a najszybciej krakowski „Metalodlew”.

Po wielu dyskusjach dotyczących technolo
gii i doboru materiału do wykonania nowego 
serca przyjęto, że w całości powinno zostać 
ono wykute z miękkiego staliwa, w niezmie
nionym kształcie i sposobie zawieszenia. Pod
czas badań metalograficznych prowadzonych 
przez inż. J. Stępińskiego z AGH dokonano 
niezwykle interesującego odkrycia - w war
stwie patyny stwierdzono ślady mosiądzu, co 
może świadczyć, że pierwotnie serce było mo
siądzowane. A więc w 1520 r. dzwon wraz 
z sercem zapewne błyszczał jak szczere złoto, 
co przy jego rozmiarach musiało robić wielkie 
wrażenie.

Prace nad nowym sercem trwały około 
trzech miesięcy. Najpierw przygotowano od
powiednio dobrany surowiec, do którego ks. 
Bielański dodał kilka gramów wiórów pobra
nych ze starego serca, aby zachować „ciągłość 
genetyczną”. W celu uzyskania pierwotnego 

Być dzwonnikiem
Obecnie w ciągu roku przypada tylko około 20 dzwonień kanonicznych i kilka dodatkowych. Za liny 

pociąga jednorazowo 12 dzwonników, których bractwo liczy 28 członków zwyczajnych i 4 honorowych. 
Większość koncertów trwa 7 minut, ale np. w Boże Ciało głos dzwonu rozbrzmiewa ponad 20 minut. 
Dzwonnicy zmieniają się wtedy przy linach, a jest to czynność wymagająca dużego doświadczenia 
i zręczności, trzeba bowiem szybko i zdecydowanie przejąć unoszącą się, to znów opadającą grubą li
nę, aby nie pozostawała poza kontrolą. Puszczona lina może stać się przyczyną wypadku. Dawniej 
„Zygmuntem" kołysali cieśle, potem robotnicy i kościelni, teraz wśród dzwonników przeważają naukow
cy, dyrektorzy i studenci. Dzwonienie królewskim dzwonem jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem, wie
lu zatem chcialoby stanąć na wieży i spróbować. Nie jest to jednak takie proste. Zanim młody dzwon
nik nauczy się bezpiecznie i płynnie pociągać za sznury i zgrać się z ruchem dzwonu, musi wielokrot
nie przyglądać się, jak robią to fachowcy. Potem powinien przynajmniej kilkanaście razy próbować 
dzwonić przy jednej z zewnętrznych lin. Dzwonić trzeba z respektem i poszanowaniem, bowiem dzwon 
niejednego już skarcił, podniósł na linie ku górze i trzepnąl o podest dzwonnicy. Bractwo Dzwonników 
„Zygmunta” ma swoją odznakę: dzwonnicy z ponad 15-letnim stażem mają prawo do noszenia srebr
nej odznaki ze złotym „Zygmuntem”, natomiast pozostali, po trzyletnim wolontariacie, dostają srebrną 
z brązowym. Jedynie Ojciec Święty jest posiadaczem odznaki w całości złotej, która jest darem Brac

twa z okazji XX-lecia pontyfikatu. Tradycyjnie za posługę dzwonienia dzwonnicy dostają tzw. dzwonne 
w wysokości 25 złotych. Dla porównania - u schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej oplata za dzwonienie 
wynosiła 1 zloty, za które można było kupić m.in. pół kopy jaj lub pół garnca miodu!

kształtu wykonano kilkadziesiąt różnego ro
dzaju kształtek i podkładek. W miejscach naj
bardziej narażonych na pęknięcie serce zosta
ło powierzchniowo utwardzone, natomiast 
kula musiała pozostać dalej miękka. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że w wypadku 
„Zygmunta” oraz innych spiżowych dzwo
nów stosunek twardości kielicha do serca wy
nosi około 3:1. Nowe serce pozbawione żużli 
jest cięższe i waży 344 kg, co jednak nie ma 
wpływu na koloryt jego dźwięku. Wraz z pa
sem jego waga dochodzi do 365 kg.

Korzystając z przerwy w dzwonieniu wy
konano prace konserwatorskie, związane z za
wieszeniem i wypoziomowaniem dzwonu. 
Projekt konserwacji został przygotowany przez 
zespół specjalistów z Politechniki Krakowskiej,

7. Po pierwszym dzwonieniu
- sprawdzanie wysokości uderzenia 
nowego serca w kielich dzwonu
8. Stare serce w Muzeum Katedralnym 
na Wawelu

(zdjęcia: 1 - Stanisław Fitak,
Wiesław M. Zieliński, 2-8 - Marcin Biborski)

który także dokonał zważenia dzwonu - kie
lich waży 11 ton, całkowita waga „Króla 
Dzwonów” z sercem i wieszakiem wynosi po
nad 12 ton (podobną wagę podali kilkanaście 
lat wcześniej naukowcy z AGH, ważąc „Zyg
munta” metodą fotogrametryczną). Badaniom 
poddano także sam dzwon, a celem analizy by
ło m.in. stwierdzenie, na ile metal w trakcie 
kilkusetletniego dzwonienia nie tylko uległ 
procesom korozji powierzchniowej, ale czy nie 
wykazuje śladów korozji wewnętrznej, tzw. 
międzykrystalicznej. Wykonane badania w In
stytucie Archeologii UJ potwierdziły, że „Zyg
munt” odlany został z brązu (stopu miedzi i cy
ny) o średniej zawartości około 80% miedzi 
i około 20 % cyny, przy czym rozkład tych me
tali nie we wszystkich miejscach jest równo
mierny. Stwierdzono, że dzwon pokrywa war
stwa szlachetnej patyny, a struktura metalu 
w badanych miejscach nie wykazuje zmian. 
Z kolei przeprowadzone przez inż. A. Boch- 
niaka badania powierzchni w miejscach ude
rzania serca wskazują na kilkuprocentowe zu
życie - złuszczenie metalu na głębokość około 
15 mm. Dzwon jest zatem w bardzo dobrej 
kondycji i przy troskliwej, jak dotychczas, 
opiece dzwonić będzie następnym pokoleniom 
Polaków przez kolejne stulecia.

Marcin Biborski
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WYNIKI KONKURSU „Z WIZYTĄ W MUZEUM”
Dziękujemy Czytelnikom za bardzo liczny udział w konkursie i mile stówa za inicjatywę jego ogłoszenia. 

Wśród nadesłanych odpowiedzi obok poprawnych skojarzeń 27 obiektów z odpowiednimi muzeami były także 
skojarzenia błędne - na szczęście w zdecydowanej mniejszości.

Podajemy odpowiedzi prawidłowe:

1 Alfons Długosz, „Kongres Jedności” - Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce

2 Władysław Podkowiński, „Szal uniesień” - Muzeum Narodowe 
w Krakowie

3 Dzban z początku XX w. - Muzeum Mazowieckie w Płocku
4 Fragment „Panoramy Racławickiej” - Muzeum Narodowe 

we Wrocławiu
s Izabela Czartoryska, rzeźba wykonana przez Aloysa Rólla - Muzeum 

Regionalne PTTK w Puławach
6 Łukasz Cranach st., „Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Katarzyną 

Aleksandryjską” - Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej 
w Sandomierzu

? Teka Napoleona I - Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
s Stanisław Ignacy Witkiewicz, portret Neny Stachurskiej - Muzeum 

Pomorza Środkowego w Słupsku

a Jan Matejko, „Stańczyk na dworze królowej Bony, gdy przyszła wieść 
o stracie Smoleńska” - Muzeum Narodowe w Warszawie

’o Ikona „Matka Boska z Dzieciątkiem” - Muzeum Historyczne 
w Sanoku

11 Gioacchino Staggi, płaskorzeźba na Przybytku Arcykapłana w parku 
Arkadia - Muzeum w Nieborowie (Oddział Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

12 Leon Wyczółkowski, „Autoportret” - Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy

13 Rekonstrukcja pracy górnika w neolitycznej kopalni krzemienia 
pasiastego - Rezerwat Archeologiczny i Muzeum Neolitycznego 
Górnictwa w Krzemionkach

14 Polska zbroja husarska - Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie

is Antonio Canova, rzeźba „Henryk Lubomirski jako Amor”
- Muzeum-Zamek w Łańcucie

16 Ludowa wycinanka - Muzeum w Łowiczu
17 Klej-kodesz, ozdoby Tory - Muzeum Sztuki Złotniczej 

w Kazimierzu Dolnym
18 Hans Memling, środkowa część tryptyku „Sąd Ostateczny”

- Muzeum Narodowe w Gdańsku
19 Szczerbiec, miecz koronacyjny królów polskich - Zamek Królewski 

na Wawelu

20 Portret Jana Zamoyskiego - Muzeum Zamojskie
21 Forma do wypieku pierników - Muzeum Okręgowe w Toruniu
22 Chałupa z 1841 r. z Żoruchowa - Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach 

(Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Stupsku)

23 Szkatuła bursztynowa z końca XVII w. - Muzeum Zamkowe 
w Malborku

24 Fortepian firmy J. Becker - Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
25 Spiskie, drewniane zegary - Muzeum Zamku w Niedzicy
26 Marcello Bacciarelli, „Portret Stanisława Augusta w stroju 

koronacyjnym” - Zamek Królewski w Warszawie
27 Półka projektu Stanisława Witkiewicza - Muzeum Stylu 

Zakopiańskiego (Oddział Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem)

W wyniku losowania prawidłowych odpowiedzi nagrody
- siedmiodniowe pobyty (bez wyżywienia) dla trzech osób - otrzymują:

• Stefania Kapuśniak
(z Nowego Dworu Mazowieckiego) 

w MUZEUM ZAMOYSKICH w KOZŁÓWCE,

• Tomasz Michalski
(z Tuszyna) w MUZEUM-ZAMKU w ŁAŃCUCIE,

• Barbara Moszczyńska
(z Torunia) w MUZEUM w NIEBOROWIE,

• Monika Kamińska
(z Ostrowca Świętokrzyskiego) w MUZEUM ZAMKU w NIEDZICY.

Fundatorami nagród są wymienione muzea.

Ponadto rozlosowane zostały wyróżnienia w postaci nagród książ
kowych i rocznej prenumeraty „Spotkań z Zabytkami”.
Prenumeratę „Spotkań z Zabytkami” na rok 2003 otrzymuje Leni Wa- 
gner-Szumigaj (z Warszawy), a nagrody książkowe (wydawnictwa 
TOnZ) wylosowali: Wacław Grzybkowski (z Gdańska), Bogusław 
Szewczyk (z Nowego Targu), Mariola Nowak (z Rudy Śląskiej), Jadwi

ga Wesołowska (z Elbląga), Janusz Murzyn (z Chełmna), Stanisław 
Maćkowiak (z Żagania), Anna Chylewska (z Gdańska), Agnieszka Pa- 

tala (z Bytomia), Jarosław Pokrzywnicki (z Warszawy), Radosław Fal- 
gowski (z Lublina).

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 11101024-421020002418 (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. 5,50 zł. Dla pre
numeratorów zamawiających minimum po 10 
egzemplarzy każdego numeru - 25% rabatu. 
Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. 
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 
629-62-26.

Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez li
stonoszy od mieszkańców wsi i małych miaste
czek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby prenumerato
ra oraz listonosze przyjmują przedpłaty w ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, do końca 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 
III kwartał 2002 r. przyjmowane są do 5 czerwca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni 
Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac 
Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki w Hali „Na 
Koszykach”, w Towarzystwie Opieki nad Zabyt
kami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muzealnych 
oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.



Malowana cerkiew
Cerkiew w Świątkowej Wielkiej na południe od Jasia wzniesiona 

została w konstrukcji zrębowej w 1757 r. Należy do grupy za
chowanych cerkwi łemkowskich; obecnie jest to katolicki kościół fi

lialny. Niegdyś cała budowla była pomalowana i zachowały się śla
dy tej zewnętrznej polichromii, w której przeważała zieleń i brąz, 
a jaśniejsze kolory znajdowały się na gzymsach. Wewnątrz można 
oglądać niedawno odnowione malowidła ornamentalno-figuralne, 
wykonane na początku XX w., ale - według badaczy - na narysach 
znacznie starszych, być może z końca XVIII w. Wieś łączy się ze 
Świątkową Matą, gdzie również stoi łemkowska cerkiew z 1762 r., 
pokryta wewnątrz polichromią, (td)

(zdjęcia: Grażyna i Zygmunt Malinowscy)

1. Cerkiew w Świątkowej Wielkiej
2. Widok wnętrza; malowidła umieszczone w iluzjonistycznych arkadach
3. Scena Koronacji Matki Boskiej wewnątrz kopuły nawy
4. Prorok Eliasz przedstawiony na stropie chóru
5. Fragment zdobionej balustrady chóru

- .


