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ROZMAITOŚCI
Baby czy krzyże?
Zdzisław Skrok

Społeczny przegląd zabytków

Galeria Rzeźb w Muzeum-Zamku 
w Łańcucie z wmurowanymi w ścia
nę fragmentami lapidarialnymi (zob. 
s. 7).
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Redakcja przedstawia TELinia CZASOPISM

Na początku numeru prezentujemy dwa artykuły na temat tych, 
którzy w XIX i w pierwszych latach XX w. tworzyli podwaliny kon
serwatorstwa, zabytkoznawstwa i kolekcjonerstwa. Odbywało się 
to dwoma nurtami: organizowaniem wielkich wystaw zabytków 
ilustrujących dzieje Polski (s. 4) oraz zbieraniem różnych „starożyt
nych ułomków”, przede wszystkim przez arystokrację (s. 7). Warto 
przyjrzeć się tym początkom, mając świadomość, że wszystko to 
odbywało się w pozbawionym niepodległości kraju. W czerwcu br. 
zachwycaliśmy się pięknem starych beczek, obecnie prezentujemy 
worki, które również są zabytkami i niegdyś - razem z beczkami, 
drewnianymi ladami, szalowymi wagami — tworzyły atmosferę 
sklepów (s. 25 i okł. s. IV). Proponujemy też zajrzeć na czarne stro
ny pisma - w „Archiwum tajemnic” natkniemy się na niezwykle za
gadkowy grób znajdujący się na Cmentarzu Powązkowskim w War
szawie (s. 14). Wszystkim konserwatorom zabytków chcemy uprzy
tomnić fakt, że niektóre dawne budynki stawiane były nie tylko 
z cegieł czy kamieni (s. 33), a także zwrócić uwagę, że z naszego 
krajobrazu znika coraz więcej wiejskich chałup (s. 16).

Redakcja zapowiada
W następnym, wrześniowym numerze mocnym akcentem będą 

dwa artykuły poświęcone odnowionym i zniszczonym w ostatnich 
10 łatach warszawskim obiektom zabytkowym. Poznamy też rewe

lacyjne odkrycia w Inowłodzu, pałace i kościoły na Mazurach 
i w Wielkopolsce.

Redakcja apeluje
Przypominamy nasz apeł z poprzedniego numeru - PRENUME

RUJCIE „SPOTKANIA Z ZABYTKAMI”! Przetrwanie trudnych cza
sów przez nasze pismo załeży m. in. od liczby prenumeratorów. Aby 
zachęcić do tego Czytelników, zakładamy KLUB PRENUMERATO
RÓW „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”! Szczegóły na s. 24.

\N numerze 7, 2002, w artykule p. Jacka Kriegseisena Bursztynowe Pomorze 
pierwsze zdanie na s. 5 powinno brzmieć: „Drugi wykonany jest z 49 cylindrycz
nych paciorków z bursztynów o różnym stopniu przejrzystości, dekorowanych rzeź
bionymi girlandami", a ostatnie zdanie: „Powodem tego jest reskrypt pruskiego 
rządu, na mocy którego cechy królewiecki i stupski otrzymywać mają odtąd po 
1/3 rocznych zbiorów bursztynu ze wschodniopruskiego wybrzeża Bałtyku; resztę 
otrzymują cechy w Gdańsku, Elblągu i Lubece." Za niezawinione przez redakcję 
błędy przepraszamy Autora i Czytelników.
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Rok 2002 ogłoszony został przez 
ONZ rokiem dziedzictwa kultury 
oraz rokiem Konferencji Komisji Eu
ropejskiej „Badania nad Ochroną 
Dziedzictwa Kultury”. Piąte z kolei 
spotkanie środowisk zaangażowa
nych w ochronę zabytków nosiło ty
tuł: „Badania nad ochroną dziedzic
twa kultury wyzwaniem ogólnoeuro
pejskim" i odbyto się w maju br. 
w Krakowie, po raz pierwszy w kraju 
kandydującym do Unii Europejskiej. 
Na konferencji przedstawione zo
stały projekty z zakresu badań doty
czących rozmaitych zagadnień 
w dziedzinie ochrony dziedzictwa 
kultury europejskiej. Pierwszy finan
sowany ze środków europejskich 
projekt badawczy z zakresu ochro
ny dziedzictwa kulturalnego realizo
wany w Polsce nosił tytuł „Sztuczny 
marmur epoki baroku: wpływy śro
dowiska, niszczenie, ochrona”. Je
go celem było poznanie techniki 
przygotowania i stosowania sztucz
nego marmuru w okresie baroku, 
mechanizmów jego niszczenia oraz 
działań służących jego konserwacji 
i ochronie. Wyniki projektu stały się 
podstawą wzorcowej konserwacji 
Mauzoleum Piastów Śląskich, która 
rozpoczęta się w 1998 r. i do chwili 
obecnej znaczna część zabytku zo
stała odnowiona.

Polsko-niemiecki Park Mużakowski 
otrzymał nagrodę od Europejskiej 
Fundacji Kultury „Pro Europa”. Park 
ten, położony na granicy Polski 
i Niemiec, należy do czołowych za
bytków europejskiej sztuki ogrodo
wej początku XIX w. Częścią parku 
po stronie polskiej administruje 
Ośrodek Ochrony Zabytkowego 
Krajobrazu, a po stronie niemieckiej 
Fundacja Księcia Pucklera. Dobra 
współpraca obydwu instytucji wa
runkuje utrzymanie integralności 
przestrzennej parku i podejmowanie 
rozmaitych działań mających na ce
lu właściwe utrzymanie całego ze
społu. Wspólną inicjatywą jest roz
poczęta odbudowa historycznego 
mostu parkowego na Nysie Łużyc
kiej, który połączy obie części par
ku. Przykładem współpracy strony 
polskiej i niemieckiej jest także pro
gram pracy dla bezrobotnej młodzie
ży „Praca i nauka ponad granicami”, 
w ramach którego polsko-niemiecka 
brygada wykonuje zabiegi pielęgna
cyjne w obu częściach parku. 
Wspólne działania rewaloryzacyjne 
przyczyniają się do aktywizacji, wza
jemnego poznawania i współpracy 
mieszkańców, szkół, organizacji i in

stytucji przygranicznych miejscowo
ści, na których terenie położony jest 
park. Miejsce to urasta do rangi 
symbolu międzynarodowej współ
pracy na rzecz ratowania dziedzic
twa kulturowego. Od 1998 r. prowa
dzone są wspólne przygotowania 
do wpisania Parku Mużakowskiego 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego UNESCO.

pada w coraz większą ruinę. Przede 
wszystkim zagrożona jest północna 
ściana nawy i późnogotyckie skle
pienia. Celem powstałego Stowa
rzyszenia jest podjęcie działań 
zmierzających do zabezpieczenia 
kościoła przed dalszymi zniszcze
niami, przywrócenie mu funkcji sa
kralnej i wspieranie przyszłego użyt
kownika w odbudowie świątyni.

Zdobywcą Grand Prix i Sybilli 2001 
w konkursie „Wydarzenie Muzealne 
Roku 2001" zostało Muzeum Naro
dowe w Warszawie za wystawę „Od 
Maneta do Gauguina. Francuscy 
impresjoniści i postimpresjoniści ze 
zbiorów Musee d'Orsay w Paryżu”. 
Do konkursu zgłoszono 185 wyda
rzeń muzealnych, 59 z nich otrzy
mało nagrody i wyróżnienia. W kate

Zakończyt się remont kościoła Po
koju w Jaworze; prace trwały 2,5 ro
ku. Kościół ten, wzniesiony w latach 
1654-1655 według projektu inżynie
ra wojskowego Albrechta von Śabi- 
scha, stanowi wyjątkowy przykład 
(razem z kościołem w Świdnicy) bu
downictwa szkieletowego doprowa
dzonego do granic możliwości tech
nicznych i przestrzennych. Powstał 

gorii „wystawy sztuki” pierwszą na
grodę również otrzymało warszaw
skie Muzeum Narodowe za ekspo
zycję „Stowarzyszenie Artystów Pol
skich RYTM 1922-1932”, a drugą - 
Zamek Królewski na Wawelu za wy
stawę „Le retour des tresors polo- 
nais". W tej kategorii nagrodzone 
też zostały Muzeum Lubelskie i Mu
zeum Narodowe we Wrocławiu.

Powstało Stowarzyszenie na rzecz 
Ratowania Kościoła Pofranciszkań- 
skiego w Brzegu. Kościół ten, obok 
Zamku Piastowskiego, jest najstar
szym zabytkiem miasta. Powstał 
prawdopodobnie w XIII w. staraniem 
księcia wrocławskiego Henryka Pro- 
busa. Jego architektura stanowi do
skonały przykład ewolucji form ko
ściołów klasztornych. Szczególnie 
cenny jest zespól późnogotyckich 
sklepień sieciowych oraz fragmenty 
renesansowych dekoracji sgraffito- 
wych. Obecnie kościół jest w bar
dzo złym stanie. Nieużytkowany, po

w określonej sytuacji politycznej, po 
zakończeniu wojny trzydziestolet
niej, z inicjatywy dynamicznej grupy 
społecznej protestantów. W latach 
dziewięćdziesiątych XX w. wykona
ne zostały badania świątyni i nie
zbędne prace zabezpieczające, 
a od 2000 r. prowadzono konserwa
cję konstrukcji szkieletowej. W ubie
głym/oku kościoły Pokoju w Jawo
rze i Świdnicy wpisane zostały na Li
stę Światowego Dziedzictwa Kultu
ralnego i Naturalnego UNESCO.

W polskich domach aukcyjnych po
jawiają się od pewnego czasu obra
zy uznane przez muzea za zaginio
ne i figurujące w rejestrze strat wo
jennych. Niektóre z nich należały do 
renomowanych muzeów. Tymcza
sem obowiązujące polskie ustawo
dawstwo nie pomaga w powrocie 
ich do prawowitych właścicieli. Nowi 
nabywcy usprawiedliwiają się nie
znajomością prawa i twierdzą, że 
zakupu dziel dokonali w dobrej wie

rze. Do tego dochodzi jeszcze okres 
przedawnienia. Polscy muzealnicy 
czekają więc na szybkie zmiany 
przepisów w tej dziedzinie. W tym 
roku np. na jednej z aukcji w War
szawie pojawił się obraz Józefa 
Pankiewicza „Dama z wachlarzem”, 
który byt przekazany w 1933 r. zapi
sem testamentowym warszawskie
mu Muzeum Narodowemu. Obec
nie płótno zostało skonfiskowane 
przez policję i o dalszych jego lo
sach zadecyduje prokuratura.

Muzeum Narodowe w Krakowie zor
ganizowało cykl wystaw poświęco
ny dekoracji kościoła Mariackiego 
„Jan Matejko. Projekty polichromii 
kościoła Mariackiego w Krakowie”. 
Pierwsza wystawa „Godła cecho
we” otwarta była w maju br., na 
dwóch następnych pokazane zosta
ną herby i anioły. Podział projektów 
dekoracji na części umożliwia do
kładne prześledzenie procesu po
wstawania koncepcji artystycznej 
dekoracji kościoła Mariackiego oraz 
zapoznanie się z wzorami, z których 
Matejko czerpał pomysły do swego 
dzieła. Cykl wystaw można oglądać 
do grudnia br. w Domu Jana Matej
ki w Krakowie.

W Milwaukee Art Museum w Wi
sconsin w USA jesienią br. zorgani
zowana zostanie wystawa „Leonar
do da Vinci i splendor Polski”. 
Wśród pokazanych na niej obrazów 
pochodzących z polskich zbiorów 
największą atrakcją będzie „Dama 
z gronostajem” Leonarda da Vinci 
z Muzeum Czartoryskich w Krako
wie oraz „Sąd Ostateczny” Hansa 
Memlinga z Muzeum Narodowego 
w Gdańsku. Wystawa, która obej
mie dzieła od renesansu do końca 
XIX w., ma ukazać dzieje polskiego 
mecenatu sztuki i kolekcjonerstwa 
malarstwa. Po wystawie w Milwau
kee obrazy wystawione zostaną 
w Museum of Fine Art w Houston 
w Teksasie oraz w Fine Arts Mu
seum w San Francisco.

Po rocznej przerwie warszawskie 
Muzeum Narodowe ponownie udo
stępniło publiczności Galerię Sztuki 
Średniowiecznej. Kolekcja wzboga
ciła się kilkunastoma nowymi obiek
tami - kilka eksponatów wyciągnię
to z magazynu, kilka wróciło jako 
depozyty. Przearanżowane też zo
stały sale ekspozycyjne - uczytel
niono chronologię obiektów i po
dział na regiony, wprowadzono 
plansze ukazujące warsztatowe se
krety średniowiecznych mistrzów. 
Wspaniałe gotyckie rzeźby i malowi
dła bardzo zyskały w nowej aranża
cji ekspozycji.
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których 
nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i gdzie powsta
ły. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w dokładniejszym 
poznaniu różnych dzieł 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.

M. Gross „obejmuje po części 
osobistości wybitne i znane (por
trety konferansjera Fryderyka Ja- 
rosy’ego, adwokata i literata Le
ona Okręta, filozofa kawiarnianego 
Franciszka Fiszera, śpiewaka ope
rowego Ignacego Dygasa), po 
części przyjaciół i znajomych (por
trety doktora T. Tonchu-Ru, Jadwi
gi Rendznerowej, Ryszarda Żabiń

skiego). Niektórych osób portreto
wanych przez artystkę nie udało 
się zidentyfikować". Zgodnie z tym 
podziałem osobę, której podobi
znę przedstawia omawiana tu 
rzeźba, zaliczylibyśmy do pierw-

„ U przejmie proszę o informacje 
dotyczące popiersia brązowego, 
przedstawionego na zdjęciu. Po
piersie to ma naturalną wielkość 
(wys. 37 cm) i następujące ozna
czenia: na tylnej ściance odlewu 
napis - «M. Gross II 1923 r.», na 
bocznej ściance napis - «J. WASI
LEWSKI WARSZAWA-".

Zbigniew Nowak
Warszawa

Jest to rzeźba wykonana przez 
Magdalenę Gross (1891-1948), 
uczennicę Tadeusza Breyera 
i Henryka Kuny w warszawskiej 
Szkole Sztuk Pięknych, następnie 
Filadelfa Simi we Florencji, Jej 
twórczość można podzielić na 
dwa okresy: wcześniejszy (od 
około 1915 do około 1928 r.), 
w którym artystka poszukiwała 
właściwej dla siebie formuły wy
powiedzi artystycznej w rzeźbie 
portretowej, i późniejszy (od około 
1929 do 1948 r.), w którym, zajmu
jąc się przede wszystkim rzeźbą 
animalistyczną, wypracowała już 
własny, w pełni oryginalny styl 
i osiągnęła znaczne sukcesy 
(m.in. Zloty Medal na Międzynaro
dowej Wystawie „Sztuka i Techni
ka” w Paryżu w 1937 r. za posążki: 
„Żubr” i „Bąk").

Wobec braku wystarczającego 
materiału porównawczego oraz 
obszerniejszych i bardziej wnikli
wych recenzji z wystaw trudno po
kusić się o ocenę znanej nam tyl
ko ze zdjęcia, niewątpliwie jednak 
(jak wszystkie wczesne portrety 
Magdaleny Gross) realistycznie 
ujętej rzeźby Może uda się więc 

1.2. Popiersie (1) 
i sygnatura 
na tylnej części: 
„M. Gross
II 1923 r.” (2)

przynajmniej zidentyfikować pozu
jącą do tego portretu osobę? We
dług ustaleń Mieczysława Wallisa 
krąg osób portretowanych przez

szej grupy. Jest nią bowiem che
mik, wynalazca i polityk, profesor 
Politechniki Lwowskiej Ignacy Mo
ścicki (1867-1946), który - zanim 

w 1926 r. objął urząd prezydenta 
RP - z racji pełnionych obowiąz
ków często przyjeżdża! do stolicy. 
Tak było też w 1923 r., w którym 
wykonana została rzeźba. Nato
miast jej realizację można (już tyl
ko hipotetycznie) wiązać z zasłu
gami tego wybitnego naukowca 
w dziedzinie chemii stosowanej 
i na polu wynalazczości, co wielo
krotnie spotykało się z głośnym 
aplauzem i dowodami uznania. 
Być może więc portret powstał al
bo na zamówienie współpracowni
ków profesora, albo z jego własnej 
inicjatywy. Wystawiony w gipsie - 
jako „Portret II” - na wystawie 
w „Zachęcie” w styczniu 1926 r. 
doczekał się (prawdopodobnie 
jeszcze w tym samym roku, 
w związku z objęciem urzędu pre
zydenta RP przez portretowane
go) szlachetniejszej postaci. Odla
nia portretu w brązie podjęta się 
Artystyczna Pracownia Stylowych 
Wyrobów z Bronzu i Srebra Józefa 
Wasilewskiego w Warszawie.

* * *

„Certyfikat szlachectwa przedsta
wiony w numerze 5, 2002, s. 3, 
należał do Piotra Ignacego Bień
kowskiego (1865-1925), urodzo
nego w Romanówce kolo Brodów 
w Galicji; pochodził ze zubożałej 
rodziny ziemiańskiej. Dzięki me
cenatowi Karola Lanckorońskiego 
odbywał studia we Lwowie, Berli
nie i Wiedniu, później podróżował 
z nim (i z Jackiem Malczewskim) 
po Europie, północnej Afryce 
i Anatolii, a następnie pracował 
w niemieckich instytutach arche
ologicznych w Rzymie i Atenach. 
W 1897 r. został profesorem, 
w 1908 r. założył na Uniwersytecie 
Jagiellońskim seminarium arche
ologiczne, z którego powstał 
pierwszy na ziemiach polskich Za
kład Archeologii Klasycznej; P. I. 
Bieńkowski został jego dyrekto
rem. Biogram Piotra I. Bieńkow
skiego zamieści! -Polski słownik 
biograficzny*,  a wiele informacji 
o nim i rodzinie przytacza Ryszard 
Zieliński w szkicu «Varia znad Sty- 
ru i skądinąd*  w książce «Gry ma
jowe*  (Warszawa 1983).’’

Tadeusz Kukiz 
Wroclaw
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W 1901 r. w Lublinie zorganizowano ostatnią wystawę starożytności. 
Sto lat później odtworzyło ją Muzeum Lubelskie.

Starożytności
* /] ANDRZEJ RYSZKIEWICZ

uzeum na Zamku w Lublinie urządziło niezwykłą
W I wystaw?: w stulecie „Wystawy przedmiotów sztu- 

I ki i starożytności”, jaka odbyła się „na korzyść 
Domu Zarobkowego” latem 1901 r., podjęło 

■“ próbę jej odtworzenia. Zgromadzono bardzo 
wiele obiektów, które znalazły się przed wiekiem w „gma
chu podominikań- 
skim”, naśladowano 
sposób ekspozycji, jaki 
znamy z - bardzo już 
dziś rzadkiego - albu
mu fotografii, wyko
nanego w 1901 r. 
przez firmę „W Sobo
cińska Lublin- 
-Chełm”. Odżyła idea 
wystaw starożytności, 
które zorganizowane 
były w 1856 r. w War
szawie w pałacu Po
tockich przy Krakow
skim Przedmieściu 
(dziś Ministerstwo 
Kultury), w 1858 r. 
w Krakowie w pałacu 
Lubomirskich przy ul. 
św. Jana, w 1894 r. we 
Lwowie i ta ostatnia - 
w Lublinie przed stu 
laty.

„Starożytnościami” 
było praktycznie 
wszystko, co powstało 
w Polsce przedrozbiorowej, a także przedmioty, które zdo
biły siedziby - na ogół szlacheckie dwory i magnackie pa
łace, zazwyczaj położone poza większymi miastami - 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wszystko to nazy
wano „polonikami” i traktowano niemal jak relikwie ojczy
zny, która jako państwo przestała istnieć. Hetman Franci
szek Ksawery Branicki mógł mawiać: „Cudzoziemcem nie 
jestem, bom się w Polsce rodził, Polakiem nie jestem, bo 
Polski nie ma”. Tak mówił jeden z przywódców Targowicy, 
ale przeciętny szlachcic, a od czasów Bartosza Głowackie
go i szewca Jana Kilińskiego także światli obywatele innych 

stanów byli przekonani, że Polska oczywiście istnieje - 
w sercach i pamięci, a także w przedmiotach, które służyły 
dawnym Polakom.

Te przedmioty trzeba więc było chronić, spisywać, ba
dać, odrysowywać, wreszcie stawiać wszystkim przed 
oczy. Temu miały m.in. służyć „wystawy starożytności 
i dzieł sztuki”, to był ich cel główny. Ale były i inne: zaczy
nał się „wiek maszyn”, produkty techniki, bardzo często 

przywożone z zagra
nicy, mogły zabić czy 
choćby zubożyć 
przedmioty codzien
nego użytku. Wysta
wy te mogły więc po
kazać, jakie piękne 
mogą być (i rzeczywi
ście były) przedmioty 
wypracowane ręką 
ludzką: żadna maszy
na nie może im do
równać. Wystawy 
miały też działać na 
wyobraźnię pisarzy 
i malarzy, bo przecież 
historyzm był wów
czas hasłem dnia - od 
Sienkiewicza po Ma
tejkę. Pobudziły także 
kolekcjonerstwo, 
wzmogły zaintereso
wanie i opiekę nad re
liktami przeszłości.

Sukces wystaw był 
olbrzymi - od momen
tu ogłoszenia apeli, aż 

po ostatnie dni ekspozycji nadchodziły paki z rozmaitymi 
przedmiotami z wszystkich zakątków kraju, natłok zwiedza
jących był ogromny, przychodzili ludzie wszelkich stanów 
i zawodów, użyczały swych skarbów kościoły i klasztory, ce
chy i organizacje mieszczańskie, bogacze i skromni posiada
cze rodzinnych pamiątek. Plon naukowy tych pokazów był 
jednak skromny: katalogi ekspozycji nie zawsze mogły speł
nić nawet najżyczliwsze oczekiwania, rzadkie albumy foto
grafii z tych wystaw dają bardzo ogólnikowe pojęcie o zgro
madzonych eksponatach. A gromadzono na nich rzeczy nie
bywałe. Od wykopalisk archeologicznych (z posągiem Swia- 

1. Tytufowa strona katalogu wystawy z 1901 r.
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2. Płaskorzeźba „Narodzenie Jezusa”, monstrancja z kościoła dominikanów 
i taca z kościoła św. Mikołaja (karta z katalogu)

towida ze Zbrucza na 
czele), poprzez broń 
i uzbrojenie, także zdo
bycze wojenne, np. spod 
Wiednia, regalia i oznaki 
stanowisk (laski marszał
kowskie, buławy het
mańskie), stroje, argente- 
ria, przedmioty komfortu, 
tkaniny i dywany - aż po 
kosztowności, medale 
i złoto. Było wszystko, ze 
wszelkich materiałów, cza
sów i stylów. W związku 
z tym nie można pominąć 
tej grupy osób, która nale
żała do najbardziej zainte
resowanych, czyli antykwa- 
riuszy. Powstał dla nich, 
a szczególnie dla kupców 
zagranicznych, potencjalny, 
niezwykle zasobny rynek. 
Podobno, co bardzo możli
we, jeden z marszandów 
podsunął nawet myśl orga
nizacji wystawy, która po
kazałaby stan posiadania 
w zakresie dywanów 
wschodnich, którymi był 
szczególnie zaintereso
wany.

Wszystkie te wysta
wy, długo pamiętane 
przez antykwariuszy, 
poruszyły oczywiście 
także drobniejszych 
handlarzy krajowych. 
Mamy niepublikowane 
świadectwo Władysła
wa Płachcińskiego, któ
ry należał do grona warszawskich antykwariuszy, handlują
cych poza dostępnymi publicznie „salonami” sztuki daw
nej. Główną postacią był tu niejaki Wolski, z zawodu sto
larz, bez humanistycznego wykształcenia, ale niebywały 
znawca przede wszystkim zabytkowych mebli, także wszel
kich innych przedmiotów. Z kolei biedny, ortodoksyjny 
Zyd Lesser potrafił dostać się wszędzie i przygotować 
obiekt do zakupu, „wystawić” go, jak się wystawia zwierzy
nę do odstrzału. Ale oddajmy głos Płachcińskiemu, jako na
ocznemu świadkowi: „W wieku XIX były kilkakrotnie orga
nizowane wystawy starożytności (...) Przeglądając katalog 
wystawy urządzonej w r. 1856 w Pałacu Potockich przy 
Krakowskim Przedmieściu włosy stają na głowie: co tam 
były za rzeczy! Towar obecnie zupełnie nie spotykany: oka
zy sztuki złotniczej, kryształ górski, klejnoty królewskie, np. 
zegarek wysadzany brylantami po Marii Kazimierze (wła
sność hr. A. Potockiego), tabakierki złote z emaliami, nauti- 
lius srebrny z emaliami wysoki na 40 cm. (wł. hr. A. Potoc
kiego), buława po hetmanie Chodkiewiczu, Chrystus 
w Ogrójcu obrazek repusowany w srebrze, złocony z ema
liami, wiek XVII itp. Srebra, i jakie srebra! Emalii Limoges 
37 sztuk, m.in. «Diva Faustina», na miedzi, emalia z XVI w.

(wł. hr. A. Potockiego) 
(...). Uprzytomniwszy 
sobie szafkę sreber z jed
ną plakietką Limoges 
w Muzeum Narodowym 
- zdumiewać nas musi 
nędza obecnego stanu 

posiadania!
W dwa lata później urzą

dzono wystawę starożytno
ści w pałacu Lubomirskich 
w Krakowie. I znów ta sa
ma historia: wystawa aż 
kapie od złota. Buławy ze 
skarbca Dzikowskiego hr. 
Tarnowskich, (...) buzdygan 
złocony roboty filigrano
wej (własność ks. Sapiehy). 
Najlepsze rzeczy nadesłali 
książęta: Jerzy Lubomirski 
z Przeworska, Stanisław Ja
błonowski, Władysław 
Czartoryski, Władysław 
Sanguszko, Sapieha. Hra
biowie: Piotr Moszyński, 
Jan Stadnicki, Adam Potoc
ki, Jan Tarnowski, hr. Wą- 
sowiczowa, Pawlikowski 
z Medyki, Ordynacja 
Myszkowska (tj. Wielo
polskich), Cezary Męciń- 
ski i inni. Najpierwsze 
w Polsce nazwiska! 
Przeglądając spis wysta

wionych rzeczy nasu
wa się pytanie: co ci 
ludzie zrobili z tym 
dorobkiem wiekowej 
kultury? (...) Gdzie są 
te rzeczy? (...)

W r. 1901 otwarto w Lublinie wystawę starożytności. 
Wystawa też była obesłana obficie. W katalogu redagowa
nym nie przez specjalistę (...) pod nr. 879 figuruje «kubek 
agatowy» wł. (Mieczysława) Łabęckiego. Jednakże «kubek» 
ten pomieszczony był w witrynie z kosztownościami. Była 
to, jak mi mówili Wolski i Lesser, świetna renesansowa am
pułka montowana w złocie. Stary (Szymon) Szwarc polecił 
Wolskiemu kupno tej ampułki za cenę 600 rubli. Wolski po
jechał do Lublina, odnalazł właściciela i obejrzawszy am
pułkę z punktu zaproponował 1000 rubli, na co Łabęcki się 
nie zgodził. Wolski powrócił do Warszawy i zapomniał o tym 
interesie. Po pewnym czasie przyjechał do Lublina wysłany 
przez Szwarca Lesser. Nie wiedział do kogo należy ampułka, 
przypuszczał, że jest własnością p. (Eustachego) Swieżaw- 
skiego, którego nie znal, ale znał w Lublinie jakiegoś lekarza- 
-okuhsty. Zwrócił się więc do niego prosząc o list polecający 
do p. Swieżawskiego. Lekarz go objaśnił, że ampułka jest 
własnością p. Łabęckiego, którego on nie zna, nic więc w tej 
sprawie pomóc nie może. Wtedy Lesser postanowił działać. 
(Oto jego słowa). Wyszedł na miasto do takiej cukierni na 
rynku, co jest taka jak w Warszawie Semadeni. Niech będzie. 
To on poszedł do tego Samadenia i kazał sobie dać «abaty»
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3. Różne przedmioty cechowe, m.in. dzban, kufle, klucze miejskie i miecze katowskie (karta z katalogu)

i zapytał kelnera, czy tu bywa p. Łabęcki? Powiadają, że nie, 
bo jest chory. Chory? To już jest dobrze. A kto go leczy? Do
wiedział się i wrócił do swego okulisty prosząc o wizytówkę 
do lekarza p. Łabęckiego. Dostał bilet i poszedł do doktora. 
Oznajmił mu, że nie jest chory, ale zapytał, co kosztuje wizy
ta? Zapłacił i wyjaśnił sprawę, zainteresował lekarza i popro
sił o bilecik do p. Łabęckiego. Łabęcki Lessera nie przyjął, ale 
Lesser dał rubla lokajowi i poinformował się o stosunki Ła
bęckiego i dowiedział się, że on ma wychowanicę na kursach 
Baranieckiego w Krakowie. W Krakowie? To już jest dobrze. 

Wtedy Lesser pojechał do Krakowa do starego Szwarca z go
towym planem działania. W tym czasie syn Szwarca Adolf 
studiował na Uniwersytecie Krakowskim; nasłali go więc na 
tę dziewczyninę. Adolf wynalazł wychowanicę, zapoznał się 
i koleżeńskimi stosunkami ściągnął do domu swego ojca. 
Przyjęli ją tam jak udzielną księżniczkę, zapraszali, świadczy
li drobne grzeczności, brali do teatru, a po kilku miesiącach 
zapytali, że słyszeli, «podobno p. Łabęcki ma jakiś flakonik, 
czy coś w tym rodzaju». No i wyprowadzili”...

Andrzej Ryszkiewicz

Spotkanie z książką

NASZE ZAMKI

O początków istnienia ochrony zabytków niemal symboliczną funkcję pełni

ły zamki, szczególnie ich ruiny. Byty one chyba najwcześniej rysowane, inwenta- 
ryzowane, badane i popularyzowane jako świadkowie naszej historii i równocze
śnie niezwykle efektowne elementy krajobrazu. Mimo tego nasza wiedza o zam
kach, nawet ograniczona do najważniejszych informacji, nie wyraziła się choćby 
podstawowym kompendium. Wprawdzie od 1974 r. dostępna jest książka Boh
dana Guerquina Zamki w Polsce (wydanie drugie w 1984 r.), ale pod względem 
edytorskim i zasobu informacji należy już do minionej epoki. Dlatego niewątpli
wym wydarzeniem jest wydany w 2001 r. przez Arkady Leksykon zamków w Pol
sce autorstwa Leszka Kajzera, Adama Kołodziejskiego i Jana Salma.

Redakcją zajął się pierwszy z wymienionych, najwybitniejszy obecnie przed
stawiciel archeologii historycznej, badacz wielu zamków i autor kilku istotnych 
prac na ich temat. Jego autorstwa jest też szkic otwierający książkę Dzieje zam
ków w Polsce, stanowiący zwięzłą syntezę obecnej świadomości uczonych 
i podsumowanie prowadzonych od wielu lat studiów nad zamkami przez bada
czy kilku dyscyplin, głównie historyków architektury, historyków i archeologów. 
Na opasły tom - 592 strony i ponad 1000 ilustracji - składa się katalog zawiera

jący opisy zamków z 500 miejscowości, w tym ich charakterystykę, historię i stan 
badań oraz rysunki, także widoki utrwalone przed wieloma laty i najnowsze foto
grafie, a wśród nich szczególnie efektowne, w znacznej mierze podnoszące 
atrakcyjność książki, barwne zdjęcia z lotu ptaka autorstwa Wiesława Stępnia.

Leksykon spełnia kilka rzadko występujących wspólnie oraz trudnych w reali
zacji warunków. Jest napisaną dobrą polszczyzną książką dla wszystkich miło
śników zabytków, aktualnym i kompetentnym ukazaniem stanu badań, krytycznie 
ujmującym informacje o ważniejszych budowlach zamkowych w obecnych gra
nicach Polski. Jest też podstawowym alfabetycznym katalogiem zamków w Pol
sce, zaczyna się więc od Babic (zamek Lipowiec), a kończy na zamku w Żywcu. 
Leksykon stanowi znakomitą wizytówkę nauki polskiej, choć mam wrażenie, że 
powstałą wbrew jej obecnemu potencjałowi. Dla tych, u których słowo zamek bu
dzi dreszcz emocji, książka jest niezwykłą pozycją wydawniczą, kopalnią infor
macji, a jednocześnie lekturą przynoszącą prawdziwą przyjemność. Nie jest to 
książka tania, ale tego warunku taka praca nie może spełniać. Najmodniejsze 
hasło dla czytelników: chcesz spotkać się z zamkiem, zajrzyj do leksykonu!

(mhk)
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Kolekcjonerskie pasje polskiej arystokracji miaty też charakter 
starożytniczy. Powstawały olbrzymie zbiory pamiątek przywożonych 

z odległych krajów. Niektóre zachowały się do dzisiaj...

Pamiątkowe kamienie
BARBARA TROJNAR

oda na gromadzenie architektonicznych i rzeźbiar
skich fragmentów lapidarialnych w zbiorach sztuki 
rozpowszechniła się w Polsce w XVIII i XIX w.
Dużo tego rodzaju detali pochodzących z różnych 
krajów i epok zgromadziła Izabela z Flemmingów 

Czartoryska w swojej rezydencji w Puławach. O swej ko
lekcjonerskiej pasji pisała w końcu XVIII w. w liście do po
ety francuskiego Delile’a: „Odkąd podróżuję, zawsze po
ciągały mnie miejsca historyczne i zebrałam kawałki mu
rów ze wszystkich krajów ziemi. Mam kamienie z Konstan
tynopola, płaskorzeźby z Rzymu, kamień z Kapitolu, dwa
dzieścia cegieł z Bastylii, które sama przywiozłam. Mam

1.2.3. Fragmenty lapidarialne z Term Karakalli (1), 
katakumb św. Agnieszki (2) i Via Appia (3)

kawałek fryzu ze świątyni Druidów, który znalazłam 
w Szkocji. Zgoła mam mnóztwo interesujących ka
mieni z napisami, rzeźbami”. Niezwykły był 
pomysł wmurowania fragmentów lapi-
darialnych w zewnętrzne ściany

z

wątek kamiennego muru 
miejscami popękanego 

i uszkodzonego, z pnącą 
się po nim roślinno

ścią. Na suficie 
widnieje ople

ciony winoro- 
W ślą przekrywa- 
K jacy ruinę tre- 
1| liaż, przez któ- 

gp ry prześwituje 
błękitne niebo. 

W dwóch arka- 
dowych wnękach 

ściany głównej Gale
rii namalowano widoki 

ruinami rzymskimi na Fo-

* rzeźb. W Łańcucie znajdujemy je w Galerii
■ urządzonej przez Izabelę Lubomirską w la- 
f tach dziewięćdziesiątych XVIII w. dla naby- 
« tych przez nią głównie w Rzymie rzeźb an- 
jf tycznych, nowożytnych kopii ze stawnych an

tycznych posągów i popiersi postaci mitolo- 
r gicznych, dekoracyjnych waz. Pomieszczenie to 
I otrzymało iluzjonistyczny wystrój malarski 
przedstawiający wnętrze ruiny monumentalnej 
antycznej budowli. Na ścianach bocznych nama

lowano

Domku Gotyckiego po
wstałego z inicjatywy 
księżny w Puławach na 
początku XIX w. Jej 
szwagierka, Izabela z Czar
toryskich Lubomirską, właści
cielka zamku w Łańcucie, 
oprócz cennych dzieł sztuki przy
woziła - jak podaje rejestr rzeczy 
sprowadzanych z zagranicy spisany 
w 1791 r. - „różne kamienie ziemne”.

Największym powodzeniem wśród ko
lekcjonerów cieszyły się fragmenty pochodzą
ce z ruin sławnych budowli antycznych znaj
dujących się we Włoszech, zwłaszcza 
w Rzymie. „Ułomki” murów, fragmen
ty rzeźbiarskich elementów architek
tonicznych, np. gzymsów, odłamki 
rzeźb spotykamy w wielu polskich 
kolekcjach starożytności tworzo
nych w XVIII i XIX w. przez arysto
krację, obok znakomitych dzieł sztu
ki przywożonych z Włoch do ozdoby 
rezydencji. Modne było komponowa
nie takich detali jako elementów wystro
ju w tworzonych w rezydencjach wnę
trzach, specjalnie aranżowanych dla kolekcji 3

pf S4X’*
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Lubomirskiej w latach 1785-1786, podczas której nabyła 
ona wiele cennych dzieł sztuki, o czym informują zacho
wane źródła archiwalne. O podobnych podróżach do 
Włoch w XIX w. jej następców - Potockich brak jest prze
kazów, ale - jak dowodzą inwentarze zamku łańcuckiego - 
zbiory w ich czasach wzbogaciły się nabywanymi i zama
wianymi w tym kraju dziełami sztuki. W latach pięćdzie
siątych XIX w. przybyły m.in. alabastrowe wazy sprowa
dzone z Rzymu lub z Florencji przez syna ówczesnego or
dynata, Alfreda Potockiego, oraz marmurowe popiersia: 
jego i poślubionej w 1851 r. Marii z Sanguszków Potockiej 
(wymienione w inwentarzu zamku z lat 1854-1855, w do
pisku; nie zachowały się w łańcuckich zbiorach, wywiezio
ne za granicę w 1944 r. przez ostatniego ordynata Alfreda

rum Romanum oraz wnętrze Term Karakalli. 
W ścianach wydrążono nieregularne nisze, 
wstawiono sztukatorskie imitacje wystających 
surowych bloków kamiennych, które służą do 
ustawienia mniejszych rzeźb: popiersi, waz, 
płaskorzeźb. W murze wykuto kominki o nie
regularnej powierzchni imitującej ciosy ka
mienne. W ściany wmurowano płaskorzeźby 
figuralne (szerzej o wystroju Galerii 
zob. B. Trojnar, Nieoczekiwane 
odkrycie, „Spotkania z Zabyt
kami”, nr 5, 1994).

Znajdujące się tu dwa 
fragmenty lapidarialne wy
mienia opis Galerii zawarty 
w inwentarzu zamku 
z 1862 r., wśród siedmiu 
„płaskorzeźb z marmuru, 
w ścianie pojedynczo 
wmurowanych”, określa
jąc je jako „zabytki staro
żytności”. Oba wykonane są 
z marmuru białego, jeden 5 
w kształcie prostokątnej płytki z wykutym i zapuszczonym 
czarną farbą napisem: HERCULANUM, a drugi - to frag
ment gzymsu z identycznie wykonanym napisem: VIA AP- 
PIA. Dwa inne marmurowe „odłamy” opatrzone zostały 
podobnie wykonanymi napisami. Na fragmencie architek
tonicznym z rzeźbionym szlakiem ornamentalnym znajdu
je się napis: TERME DI CARACALLA. 11. FEBRAIO / 
1856. Natomiast na niewielkim, płaskim kawałku marmu
ru, będącym fragmentem nieokreślonego zabytku z wyku
tą inskrypcją łacińską, na jego odwrotnej stronie widnieje 
napis: CATECOMBE DI SANTA AGNESE / ROMA 12. 
FEBRAIO 1856. Wymieniający te obiekty inwentarz zam
ku z 1862 r. (w liczbie 2 „odłamów” z katakumb św. 
Agnieszki) poza przytoczeniem napisów nie podaje o nich 
żadnych innych informacji. Oba „odłamy”, a może i te, 
które wmurowano w ścianę Galerii, stanowią pamiątki 
z tego samego pobytu we Włoszech. Nie wiemy jednak, 
kto je przywiózł i umieścił w zbiorach łańcuckiego zamku.

Znany jest powszechny wśród arystokracji zwyczaj od
bywania podróży do Włoch, ze szczególnym uwzględnie
niem pobytu w Wiecznym Mieście w celu uczestniczenia 
w tutejszym życiu kulturalnym, poznania czołowych za
bytków i zakupu dzieł sztuki. Dla powstania łańcuckiego 
zbioru rzeźb największe znaczenie miała podróż Izabeli

Potockiego). Popiersia wykonał w Rzymie wzięty 
rzeźbiarz, realizujący wiele zamówień polskiej ary

stokracji - Pietro Tenerani. Niewykluczone, że to 
właśnie Potoccy przebywali w lutym 1856 r. we 
Włoszech, gdzie zwiedzali czołowe zabytki Rzy
mu, jak zachowane w stanie ruiny najwspanial

sze niegdyś rzymskie termy (wzniesione w latach 
211-217 n. e. z inicjatywy cesarza Ka

rakalli, miały bogato zdobione 
i wyposażone w dzieła sztuki 

wnętrza) oraz słynne kata
kumby św. Agnieszki (przy 
Via Nomentana), co upa
miętnili pochodzącymi 
z nich „ułomkami”. Syn Al
freda i Marii Potockich, 
Roman, urodzony w 1851 
r., przywiózł z Rzymu ka

mień, którego miejsce po
chodzenia identyfikował na- 

" pis z metalowych liter: VIA 
APPIA, dziś fragmentarycznie za

chowany. Taką jego treść podaje in

wentarz muzealny, niestety bez daty rocznej, która zapew
ne na tej pamiątce była również umieszczona. Jako jedyna 
w omawianym zespole zabytków dysponuje ona informa
cją dotyczącą jej właściciela - na mosiężnej podstawce 
skreślono odręcznie: „Roman Potocki zebrał ten kamień 
w Rzymie”.
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Nieco później w łańcuckich zbiorach zgromadzony zo
stał inny interesujący zespół kilkunastu pamiątkowych ka
mieni związany z historią naszego kraju i jego zabytkami 
- najwięcej z miejscowości położonych na dawnych 
wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Są to głównie wa
pienne i piaskowcowe odłamy murów, które, zachowane 
w naturalnym kształcie, w większości pełniły funkcję 
przycisków do papieru i mają tylko częściowo szlifowane 
powierzchnie dla wyrycia napisu lub częściej dla osadze
nia metalowych tabliczek (przeważnie mosiężnych) z wy
grawerowanymi napisami; opatrzone są też w metalowe 
uchwyty. Najwcześniej pozyskany kamień piaskowcowy 
o nieregularnym kształcie osadzono w owalnej, mosiężnej 
podstawie z napisem: „Cecorskie pole - 1859 r.”. Na póź
niejszym, marmurowym przycisku wykuto i pozłocono: 
TĘCZYNSCY / TĘCZYN 1869. Zebrane w następnych la
tach odłamy mają iden
tyczne uchwyty oraz 
ozdobne tabliczki 
w kartuszowym obra
mieniu z malowanymi 
czerwoną farbą napisa
mi: „Trembowla / 
1870”, „Sobieskich / 
Złoczów 1870”, „STA
RE SIOŁO / 1872” (na
pis czarną farbą, 
uchwyt bardziej deko
racyjny). Inne zaopa
trzono w gładkie, pro
stokątne tabliczki, na 
których widnieją napi
sy: KIJÓW / ZŁOTA 
BRAMA / 1871, ZA
MEK / SZAROGRODZ- 
KI / 187 T, tą samą datą 
oznaczona jest pamiąt
ka dotycząca zamku 
krzemienieckiego. 
W innym granitowym 
kamieniu napis infor
mujący o jego pocho
dzeniu nie zachował się, 
według inwentarza mu
zealnego przywieziono go w 1879 r. z zamku birżańskie- 
go. Ponadto w tym zespole zabytków znajdował się do 
niedawna kamień z napisem „Przemysł”.

W inwentarzu łańcuckiego zamku z 1862 r. (na dodat
kowych stronach później dopisanych) odnajdujemy wspo
mniany „ciężarek Stare Sioło” oraz lakoniczne wzmianki 
mogące odnosić się do pozostałych tego rodzaju przed
miotów: „Ciężarki do listów z odłamow muru, z klamerka
mi bronzowemi 3”, „Ciężarki na listy z klamerkami stalo- 
wemi 2”. Ponadto znajdował się tu „ciężarek w bronz oku
ty «Zasław»” (niezachowany w zbiorach muzealnych). 
Przedmioty te rozmieszczone były w różnych pomieszcze
niach zamku i niewątpliwie ktoś zbierał kamienie jako pa
miątki, nadając im funkcję użytkową przycisków do papie
ru. Zapewne była to męska pasja, być może dotyczyła 
wspomnianego Romana Potockiego mieszkającego w mło
dości we Lwowie. W zbieractwie tych pamiątkowych ka
mieni widoczna jest kontynuacja dawnej rodzinnej trady

cji zapoczątkowanej przez Izabelę Lubomirską, która przy
woziła z podróży m.in. tego rodzaju przedmioty.

Zebrane w Łańcucie fragmenty lapidarialne upamięt
niają zwiedzane miejscowości i zabytki architektury, 
zwłaszcza sławne polskie zamki przetrwałe w stanie ruin 
(Krzemieniec, Szarogród, Trembowla, Tęczyn). Jeden eks
ponat związany jest z pobytem pod Cecorą (Rumunia), 
w miejscu wielkiego wydarzenia historycznego, jakim była 
stoczona tu we wrześniu 1620 r. bitwa wojsk polskich do
wodzonych przez hetmana wielkiego koronnego Stanisła
wa Żółkiewskiego z wojskami turecko-tatarskimi. Niektó
re napisy zamieszczone na tabliczkach wymieniają zasłużo
ne dla miasta lub zabytku nazwiska ich dawnych właścicie
li: Sobieskich (Złoczów), Tęczyńskich (Tęczyn). Warto do
dać, że kilka z upamiętnionych miejscowości należało 
w XIX w. do posiadłości Potockich z Łańcuta. Stare Sioło 

(woj. ruskie) i malowni
czo położony tęczyński 
zamek w ruinie (woj. 
krakowskie) odziedzi
czyli po babce Izabeli 
Lubomirskiej (zm. 
1816) jej wnukowie, 
bracia Alfred i Artur Po
toccy. W 1823 r., w wy
niku podziału dóbr mię
dzy nimi Stare Sioło 
(z zamkiem, w którym 
na początku XIX w. Po
toccy założyli browar) 
otrzymał Alfred, nato
miast dobra tęczyńskie - 
Artur (założyciel krze
szowickiej gałęzi rodu 
Potockich, zm. 1832), 
po nim jego syn Adam 
(zm. 1872). Szarogród 
(woj. podolskie) należał 
niegdyś do Lubomir
skich z linii przewor
skiej i sprzedany 
w 1850 r. Romanowi 
Sanguszce otrzymała 
w posagu jego córka 

Maria, gdy w 1851 r. wyszła za mąż za Alfreda Potockie
go z Łańcuta. Zastaw (woj. wołyńskie) pozostawał w rę
kach Sanguszków.

Zainteresowanie ruinami zabytkowych budowli, stano
wiącymi ulubione tematy w sztuce epoki romantyzmu 
(zwłaszcza w malarstwie i grafice), miało długoletnią tra
dycję. Kult ruin jako pamiątek przeszłości, będących sym
bolem narodowej chwały w kraju pozostającym w niewoli 
- był szczególnie żywy. Nieprzypadkowo największe zain
teresowanie kolekcjonera „odłamów” zgromadzonych 
w Łańcucie skierowane zostało na tereny wschodnich kre
sów Rzeczypospolitej, zwłaszcza Galicji, z którymi właści
ciele zamku byli mocno związani. Były to też jedne z naj
piękniejszych ziem polskich, malowniczo położone i obfi
tujące w klejnoty sztuki architektonicznej. Przyciski do pa
pierów z kamiennych „ułomków” stanowią oryginalny 
pomysł utrwalenia wspomnień z pobytu w tych miejscach.

Barbara Trojnar

4-7. Kamienne odłamki z Cecorskiego Pola (4) oraz w formie przycisków ze 
Starego Sioła (5), zamku szarogrodzkiego (6) i zamku krzemienieckiego (7)

(zdjęcia: Maria Szewczak, Marek Kosior)

9



Chronimy zabytki duchowe!

„Jamiol naturalnej wielkości”
MAREK KONOPKA

pory o nowy kształt ustawy o ochronie zabytków 
trwają już co najmniej ćwierć wieku i stale obec
ny jest w nich wątek tzw. zabytków niematerial
nych. W tym kontekście panelowa dyskusja za

inicjowana przez Towarzystwo Opieki nad Zabyt
kami, z której głosy wybitnych przedstawicieli najroz
maitszych dyscyplin naukowych wydrukowały „Spotka
nia z Zabytkami” (nr 5, 2002) powinny być ważnym 
materiałem, budulcem nowego prawa chroniącego dzie
dzictwo kulturalne. Tymczasem wypowiedzi te podkre
ślają wprawdzie wyraziście, jak znaczne i istotne obsza
ry (często nieuświadamiane) obejmuje nasze dziedzic
two wymagające ochrony i pielęgnacji, ale problem 
ochrony tzw. zabytków niematerialnych wcale nie stał 
się bardziej zrozumiały. Niepokoi stosowanie pojęcia 
zabytek niematerialny w sposób tak wieloraki i niekie
dy niesprecyzowany definicyjnie, że trudno jest określić 
jednoznacznie, co właściwie powinno być chronione 
i w jaki sposób.

W wielu wypowiedziach pojęcie „niematerialności” 
zostało bowiem potraktowane jako synonim wartości za
bytku materialnego, a te wartości - to znaczenie zabytku: 
historyczne i artystyczne, unikatowość, wartość pamiąt
karska itp. Wszystkie one powodują, że całkiem zwyczaj
na budowla, przedmiot lub pomnik są w naszym odczu
ciu zabytkiem, czyli czymś szczególnym. Wartości te po- 
zostają w rozmaitym związku z obiektem. Związek jest 
najściślejszy, gdy obiekt stanowi wybitne dzieło artystycz
ne znanego twórcy. Wówczas materialność zabytku za
wiera przesłanie niematerialne i jego zmiana, przeobraże
nie przynosi istotną szkodę jego wartościom. W wielu 
jednak wypadkach ten związek jest bardziej luźny, w róż
nym stopniu istotny. Technika wykonania „Szczerbca”, 
jego pochodzenie i walory artystyczne - to wartości po
zostające w nikłym związku z jego legendą i historycznym 
znaczeniem. Istnieje zapewne gdzieś w świecie kilka czy 
kilkanaście mieczy hiszpańskich z XIII w. i każdy z nich 
jest obiektem zabytkowym godnym uwagi. Gdyby jednak 
nasz „Szczerbiec” był wykonany nawet z kija leszczyno
wego, to wartością decydującą o jego znaczeniu jest jego 
funkcja historyczna. W tym więc wypadku o szczególnej 
ważności zabytku materialnego decyduje całkiem niema
terialna wartość historyczna. Chcąc jednak chronić bu
dowlę zaprojektowaną przez Gaudiego, dzieło rzemiosła 
artystycznego Celliniego albo obraz namalowany przez 
Leonarda da Vinci, dbamy o jego materialność po to, aby 
mogły być lepiej dostrzeżone i wykorzystane te wartości, 
które są jak najbardziej niematerialne. To one pozwalają 
nam jednak wyróżnić jakiś obiekt spośród innych w for
mie, a nawet treści nader podobnych, ale mniejszej wagi. 

Takim wyróżnieniem w ustawie jest wpis do rejestru za
bytków. Wyznacza on materialność przedmiotu, uzasad
niając wpisanie do rejestru jego wartościami z reguły nie
materialnymi. W sumie więc poruszamy się ciągle w ka
tegorii zabytków materialnych, z którymi wiążą się war
tości „znaczeniowe”. Istotną cechą tej kategorii zabytków 
jest bowiem to, że jeśli zniszczymy materialny ich kształt, 
zginą także owe wartości duchowe. Skarby króla Salomo
na czy bursztynowa komnata bez swojego fizycznego de- 
sygnatu są pojęciami i wartościami wyłącznie w naszej 
wyobraźni. W tym kontekście jedynie prof. Mirosław Ze
lazny podjął wątek ścisłego związku materii i idei, jednak 
pominął problem ochrony wartości duchowych. Wydaje 
się to dostrzegać prof. Henryk Samsonowicz sugerując, że 
skuteczną formą ochrony wartości niematerialnych jest... 
edukacja. Podobnie ocenił temat prof. Mirosław Perz, 
mówiąc o potrzebie „pielęgnacji pamięci”, czego nie da 
się osiągnąć dekretami.

Profesor Zelazny posłużył się przykładem Stonehen
ge, kręgu kultowego sprzed wielu tysięcy lat. Tymcza
sem wystarczy wyobrazić sobie, że mamy do czynienia 
np. z budynkiem krakowskich Sukiennic i że nagle zni
ka cala nasza wiedza o ich historii, przeznaczeniu, funk
cjonowaniu i przeobrażeniach. Jesteśmy wówczas w sy
tuacji archeologa, który odkrył budowlę i nie potrafi na 
jej temat powiedzieć więcej niż to, że jest prostokątna 
w planie. Przykład archeologiczny mamy za miedzą 
i wcale nie z tak odległych czasów. W Carnuntum koło 
Wiednia, w mieście bodajże największym w prowincjach 
rzymskich, zostały odkopane przez archeologów trzy 
pokaźne budowle okrągłe, zachowane do 2 m wysoko
ści, nie możemy jednak nic konkretnego o nich powie
dzieć. Jak zwykle archeolodzy twierdzą, że ich przezna
czenie było „kultowe”, ale do jakiego kultu służyły - nie 
wiadomo. Z tego, co widzimy, możemy natomiast wnio
skować o biegłości technicznej ich twórców i możemy 
odtworzyć procesy technologiczne. Te zaś są niemate
rialną wartością cywilizacji rzymskiej.

Z wypowiedzi opublikowanych w „Spotkaniach” 
wynika, że dzisiaj w stopniu znacznie większym niż 
dawniej rozumiemy zabytki. Dostrzegamy ich wartości 
związane z ideą, kompozycją, np. w wypadku ogrodów 
i cmentarzy, potrafimy odczytać ikonologiczny przekaz 
architektury już nie tylko związany z historią obiektu, 
ale także z dziejami jego ochrony i wykorzystywania „li
turgicznego” (jak w wypadku „Szczerbca”). Dzięki temu 
poszerza się nasza świadomość oddziaływania zabytku. 
We wszystkich tych analizach i sposobach mamy do czy
nienia z próbami odczytania wartości przedmiotów ma
jących jednak swój materialny desygnat, choć wartości, 
które z nimi wiążemy, mają całkowicie niematerialne - 
symboliczne, ikonologiczne, semantyczne czy estetyczne 
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treści i znaczenia. Tak więc rozrywanie tych dwóch po
jęć - materialności i niematerialności - w wypadku za
bytków wydaje się sztuczne.

Czy mamy więc do czynienia także z całkowicie 
sztucznym problemem? W dyskusji nad ustawą sprzed 
15 laty takie właśnie stanowisko zajął wybitny prawnik 
polski prof. Edward Nahlik, który uznał, że prawo nie 
może chronić niematerialnych zabytków, bo takich po 
prostu nie ma. Wartości znaczeniowe zawsze bowiem 
wiążą się z jakimś materialnym desygnatem, a prawem 
można chronić tylko przedmiot fizycznie istniejący. To, 
co znajduje się w głowach ludzkich, chroni prawo, ale 
tylko w zakresie wolności wygłaszania poglądów. Nie 
jestem zwolennikiem aż tak skrajnego podejścia. Po to 
jednak, aby mówić o ochronie zabytków niematerial
nych, należy podjąć próbę wyodrębnienia takiej katego
rii zabytków, inaczej bowiem prawnik-legislator po lek
turze wielu pięknie skonstruowanych wypowiedzi po- 
zostaje całkowicie bezradny.

Chcąc określić kategorię zabytków niematerialnych, 
można pójść tropem kierującym nas do nikłego związku 
między wartością duchową i jej materialnym desygna
tem. O takiej kategorii mówimy od dawna (wnikliwie 
naświetliła ją prof. Kwiryna Handke), a mianowicie 
o nazwach. Ulica sama w sobie jest materialną cząstką 
miasta, z natury zmienną w swoim materialnym kształ
cie, bo ciągle użytkowaną, reperowaną i dostosowywa
ną do potrzeb współczesności. Jej nazwa jest jednak 
wartością niezależną. Chroniona jednak powinna być 
nie tyle nawierzchnia (choć ona również, jeśli jest do
brze zachowana z dawnych lat), ile nazwa historyczna 
i tradycyjna. Nazwy jurydyk, dzielnic czy siedlisk doty
czą fragmentów miasta niekiedy całkiem przeobrażo
nych. Spór o nazwę Ronda Babka w Warszawie w 2001 
r. o stosunkowo świeżej, bo zaledwie półwiecznej trady
cji, dobrze ilustruje zjawisko zagrożenia dla nazw i ich 
roli dla tożsamości lokalnej.

Wyodrębniając kategorie zabytków niematerialnych, 
nie chcemy jednak powiedzieć, że wartość gruszki, pod 
którą drzemał Kościuszko, ma charakter niematerialny. 
Nie będziemy z tego powodu chronić całkiem material
ną gruszkę (choć trudno będzie powoływać się na war
tości przyrodnicze), a gdy uschnie, posadzimy nową, 
aby historyczną drzemkę naszego bohatera, a więc coś, 
co nie ma żadnego desygnatu materialnego, trwale 
utrzymywać w naszej świadomości. Ale wartością głów
ną jest tu właśnie drzemka, a nie gruszka...

Do kategorii niematerialnych zaliczyć możemy także 
plany dawnych miast. Co prawda nie bez racji Michał 
Witwicki twierdzi, że bez ścian domów nie ma ulic, ale 
chodzi o to, że plan powstały przed wiekami wyznaczał 
często ulice, wzdłuż których stojące budynki nie mają 
nic wspólnego z pierwotnie tam istniejącymi. Wartość 
budowli może być rozmaita, my jednak chcemy chronić 
po prostu plan, a czynimy to usiłując zapobiec jego 
zmianom. W Elblągu metodą nazwaną retrowersją plan 
miasta utrwala się i odtwarza wznosząc wzdłuż ulic no
we domy na historycznych działkach. Do niematerial
nych zabytków zaliczyć można by wszelkie kompozycje 
przestrzenne narosłe historycznie, a więc to, co nazy
wamy krajobrazem kulturowym. Wartością jest tu 
struktura przestrzeni, którą opisać można stosując po

jęcia naukowe. Tak więc wartością są nader abstrakcyj
ne relacje między obiektami historycznymi i formami 
przyrodniczymi, z którymi te pierwsze tworzą harmo
nijne elementy krajobrazu. Ochrona tych niematerial
nych wartości polega przede wszystkim na tym, aby no
we budowle nie zmieniały dotychczasowych relacji 
przestrzennych. Tak więc związek między niematerial
nymi wartościami i materialną „mapą” przestrzeni ist
nieje, ale w ochronie krajobrazu nie chodzi o petryfiko
wanie jego elementów, lecz o zachowanie właściwych 
skal i proporcji.

Jako niematerialne można uznać też wszelkiego ro
dzaju umiejętności. Na ogół rozumie się przez to trady
cyjne rzemiosło. Ale w tej kategorii mieszczą się wszel
kie technologie, także kompozycje muzyczne. Jak pisze 
prof. Perz, nie chodzi przecież o ochronę instrumentów, 
dodajmy - ani też narzędzi rzemiosła, ani prototypów 
wynalazków technicznych. Wszystkie te materialne 
świadectwa, powstałe w wyniku niematerialnych wyna
lazków lub służące do utrwalania dzieł, mieszczą się do
brze w różnych kategoriach zabytków ruchomych cał
kiem materialnych. Chodzi o umiejętności, które nie da
ją się zapisać w przepisach. Tak właśnie straciliśmy 
umiejętność wytwarzania miodów pitnych, bo dzisiejsze 
wytwory, jak się wydaje, nic wspólnego z napitkiem pa
na Zagłoby nie mają. Te niematerialne zabytki nie spo
sób chronić inaczej, jak przez finansowanie szkól mi
strzowskich, co czynią doskonale na Dalekim Wscho
dzie. Niemniej jednak w ustawie powinien być zapis 
o obowiązku państwa finansowania przekazu takich 
umiejętności kolejnym pokoleniom, a więc także ich 
ewidencji i form utrwalania ich realizacji (np. metodą 
filmową czy audiowizualną).

Nie chcę podejmować próby wyczerpania listy zabyt
ków niematerialnych. Zaliczyłbym do nich także np. 
grę wielkich aktorów i obowiązek ustawowy rejestracji 
ich kreacji. Myślę, że znalazłoby się całkiem sporo 
istotnych, a traconych obecnie bezpowrotnie zabytków 
niematerialnych. Obowiązki działań ochronnych mo
głyby być powierzone niekoniecznie służbie konserwa
torskiej, ale agendom rządowym innego rodzaju. Roz
budowanie tej części ustawy nadałoby jej zapewne szer
szy wymiar, a nazwa obejmująca ochronę dziedzictwa 
kulturalnego byłaby bardziej adekwatna. Jedno wydaje 
się pewne - jeśli zależy nam na ratowaniu wartości nie
materialnych, nie posługujmy się zbyt rozciągliwymi 
pojęciami, bo rzecz rozmyje się w wielości pojęć, wąt
ków i znaczeń.

Dlaczego „jamioł naturalnej wielkości”? Taki opis 
znalazł się na jednej z kart ewidencyjnych kartoteki za
bytków ruchomych Ośrodka Dokumentacji Zabytków 
(oczywiście w zamierzchłych czasach). Rzeźba anioła cał
kiem materialna była wszak zapisem niematerialnego 
wyobrażenia dobrego ducha przysłanego nam do opieki. 
A ponieważ opisujący historyk sztuki uznał, że wszyscy 
wiedzą, jakiej wielkości bywają anioły, stwierdził, że naj
lepiej w opisie odwołać się do jednoznacznej wiedzy 
ogólnej. Myślę, że słusznie. Wszak wszyscy wiemy, jak 
anioły wyglądają. Także zabytki niematerialne...

Marek Konopka
(rys. Małgorzata Tabaka)
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Śladami
Karłowiczów

Z
apomniana ziemia rodzinna 
Mieczysława Karłowicza - to 
zasypana materiałem polo- 
dowcowym północna nizina, 

kraina jezior, rozległych lasów, moczarów 
i piaszczystych równin. Horyzont szeroki, 
ale jakże beznadziejnie niski, równy! 
Smutna ziemia - lecz pełna swoistego cza
ru. Może w niej wyrósł ów ton przejmują
cego smutku i zadumy, tak znamienny dla 
muzyki twórcy «Rapsodii litewskiej»” - 
tak charakteryzuje ziemię Wiszniewską 
Augusta Cehak („Z bliska i z daleka”, nr 
2, Lwów 1937). Tam bowiem znajduje się 
wielkie jezioro Narocz, tam są słynne je
ziora Świteź, Tuszcza, Świrskie, a także 

okrągłe Jezioro Wiszniewskie, szerokie 
i długie na kilka kilometrów, z ledwo do
strzegalnymi brzegami na horyzoncie. „Te 
duże jeziora - pisze Zygmunt Wasilewski 
- nieopanowane przez człowieka, robią

wrażenie pozostałości potopu. Mogłyby 
po nich płynąć statki, ale nie mają dla ko
go. Wypływa na nie czasem łódź rybacka, 
ciągnąca za sobą sieci. Poza tym nikt nie 
kłóci ich fal, goniących się sennie ku brze
gowi (...) Wielka woda, nieprzydatna lu
dziom, tęskni w słońcu, nudzi się w dzień 
pochmurny i drzemie w ciszy. Na takiej 
wodzie panuje melancholia trwania nie- 
osobowego, żywiołowego, tęsknota do ży
cia indywidualnego".

Pod koniec XVI w. położone nad je
ziorem dobra Wiszniew należały do Jaro
sza Biegańskiego, który w 1591 r. sprze
dał je Walentemu Dybowskiemu. Jego 
syn Cherubin Dybowski na początku 
XVII w. podarował je Rafałowi Suli- 
strowskiemu herbu Lubicz, którego po
tomkowie pozostawali tu do drugiej po
łowy XIX w., kiedy linia wygasła. Naj
większy rozkwit dworu przypadł na cza
sy Edmunda Sulistrowskiego (1814- 
-1871), jednego z najbogatszych ziemian 
Wileńszczyzny, spowinowaconego z Ra
dziwiłłami, Druckimi-Lubeckimi i inny

2

1. Parafialny kościół w Wiszniewie
2.3.4. Z okolic Wiszniewa: kościół w Żodziszkach (2), budynek 
gospodarczy w majątku Dobrowlany (3), parafialny kościół 
w Świrze (4)

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)
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mi wielkimi rodami. Jego dobra zajmo
wały powierzchnię wielu tysięcy dziesię
cin, z licznymi wsiami i miasteczkami - 
Wiszniewem oraz Komajami. W cieplar
niach Wiszniewskiego ogrodu uprawiano 
pomarańcze, figi, winogrona, brzoskwi
nie, wiele gatunków egzotycznych kwia
tów, w których dziedzic był rozmiłowany.

W Wilnie z okazji koncertów czy te
atralnych przedstawień często spotykali 
się okoliczni szlachcice. Byi wśród nich 
Sulistrowski, ojciec czterech niezamęż
nych córek. W jednej z nich, Irenie, zako
chał się Jan Karłowicz (1836-1903), znany 
etnograf, językoznawca i muzyk, potomek 
starej szlacheckiej rodziny herbu Ostoja 
i właściciel pobliskiej Podzitwy. „Irena Su- 
listrowska była piękna, urocza, obdarzona 
wspaniałym głosem i umuzykalniona. By
ła kobietą o wybitnej indywidualności, 
bezkompromisowym charakterze, twar
dym, ascetycznym niejako, ale pełnym 
wrodzonej skłonności do poświęcania się 
prawie egzaltowanego (...) Jej spotkanie 
z Janem Karłowiczem nastąpiło na polu 
artystycznych upodobań w zakresie muzy
ki” - pisze Helena Romer-Ochenkowska, 
cioteczna siostra Mieczysława Karłowicza, 
która często bywała w Wiszniewie.

Edmund Sulistrowski początkowo od
niósł się do tego związku negatywnie, ze 
względu na krańcowo odmienne poglądy 
zięcia. Jan Karłowicz był bowiem „bez
wyznaniowy manifestacyjnie i namiętnie, 
radykał, gardził szlacheckimi tradycjami, 
bez zastrzeżeń oddany sztuce i naukowym 
pracom, do spisków się nie mieszał”. Póź
niej zarzucano mu nawet zdradę sprawy 
narodowej, bo sprzedał rodzinne majątki 
„Moskalom” (hr. Butenjewowi-Chrepto- 
wiczowi), co po powstaniu 1863 r., kon
fiskatach i przymusowym wyzbywaniu 
się dóbr „było bolesnym szarpnięciem 
uczuć Polaków na Litwie”. Niemniej jed
nak w 1865 r. odbył się ślub Ireny i Jana. 
Początkowo młodzi małżonkowie osiedli 
w Podzitwie, gdzie przyszła na świat 
pierwsza trójka dzieci. Po śmierci teścia 
furmanki przewiozły w 1873 r. do Wisz- 
niewa rzeczy Jana Karłowicza i bibliote
kę, liczącą wówczas wraz z muzykaliami 
ponad 2 tysiące dzieł.

Dwór Wiszniewski, zniszczony w czasie 
pierwszej wojny światowej, znany jest tyl
ko z rysunku Alfreda Romera z drugiej po
łowy XIX w. Nieznana jest data jego bu
dowy, choć forma budynku wskazuje na 
XVIII w. Prawdopodobnie wzniesiony zo
stał około 1780 r. przez szambelana Tade
usza Sulistrowskiego, a elementy neogo
tyckie uzyskał po przebudowie dokonanej 
przez Edmunda Sulistrowskiego około po

łowy XIX w. Z ryciny wynika, że dwór byl 
parterowy, z trójosiowym dwukondygna
cyjnym ryzalitem pośrodku, dwoma bocz
nymi parterowymi i opilastrowanymi al
kierzami od strony zajazdu. Od ogrodu 
widoczny był taras widokowy, a okna ry
zalitu miały ostrołukowe obramienia. 
Dwór nakrywał wysoki, stromy dach 
dwuspadowy. O wnętrzach dworu wiemy 
niewiele. Jedynego opisu dokonała Hele
na Romer-Ochenkowska: „Wielki dom, 
budowany z czerwonej cegły, o gotyckich 
oknach, otoczony starym ogrodem i aleja
mi lipowymi (...) Obszerne pokoje zapeł
niał latem miodny oddech kwitnących lip 
wielkiej altany, zasadzonej tu przed gan
kiem od ogrodu. Od drugiej strony lśniła 
rozległa przestrzeń jeziora, w które biły 
w burzę pioruny. Stare kasztany, miejsce 
schadzek i fortec, zaglądały w gotyckie 
okna zielonością gałęzi”. Autorka wspomi
na o dwóch portretach Lampiego, przed
stawiających Józefa i Karolinę Sulistrow- 
skich. Na piętrze mieściła się biblioteka Ja
na Karłowicza, licząca pod koniec jego po
bytu w Wiszniewie 4 tysiące tomów 
(opuszczając Litwę Karłowiczowie zabrali 
z dworu książki i inne wartościowe przed
mioty). Malowniczy park Wiszniewskiego 
dworu schodził do jeziora.

Atmosferę panującą w dworze opisuje 
ta sama autorka: „Dom przepełniała at
mosfera, w której krzyżowały się, przeni
kały i ścierały poglądy mające swe źródło 
w tradycjach szlacheckich, ale o silnie po
stępowym, nawet radykalnym zabarwie
niu. W kulturze tego domu główny glos 
miały skłonności, upodobania i poglądy 
Jana Karłowicza, który w daleko mniej
szej mierze czuł się ziemianinem niż uczo
nym i artystą-muzykiem”. Nie było dnia, 
by dwór Wiszniewski nie gościł kogoś 
z sąsiadów. Często bywali tu Skirmunto- 
wie z pobliskiej Szemetowszczyzny. 
Z Konstantym Skirmuntem Jan Karło
wicz założył Bank Włościański, którego 
przez pewien czas był dyrektorem. Jego 
biograf pisze: „Praca naukowa i muzycz
na Karłowicza utrudniona była przez zby
teczną sąsiedzką uprzejmość. Z roku na 
rok kurczyła się ilość porannych godzin, 
które sobie Wiszniewski ziemianin-uczony 
do niej przeznaczał. Ponadto Karłowicza 
bardziej interesował szeroki świat niż wieś 
litewska, do której wszelkie wieści o po
stępie ludzkiej kultury i o rzeczach no
wych docierały rzadko i skąpo, mimo 
środków i starań dziedzica”. Z tych wła
śnie względów Jan Karłowicz wiosną 
1876 r. wyjechał za ocean, na wystawę 
światową w Filadelfii. Wkrótce po po
wrocie, 11 grudnia tego roku, przyszło 

na świat czwarte dziecko - Mieczysław 
(1876-1909).

Piastunka Mieczysława, niejaka Jano
wa, zabierała go często do lasu i nad jezio
ro, gdzie wsłuchiwał się w przedziwny po
szum drzew i wody. Spacerowała z nim po 
polach, by przypatrzył się żniwiarzom, 
śpiewającym pieśni. Znacznie później 
Mieczysław Karłowicz włączy te pieśni do 
swej Rapsodii litewskiej. „Stoją mi żywo 
iv pamięci Pasieki, gdy słońce po południu 
i ledwie szumi w nich wiatr. Zda się wów
czas jakby płynął w nich szept jakiegoś za
klętego, olbrzymiego ducha (...) Roztopio
ny jest w lesie i powietrzu jakiś niedomó- 
wiony żal, jakaś nieuświadomiona i nie- 
zniszczona tęsknota...” - pisał. Tymcza
sem jego ojciec uznał, że pobyt w Wisznie
wie i coraz większe przeciążenie zajęciami 
gospodarskimi może być groźne dla jego 
dalszego rozwoju jako uczonego i artysty, 
pomimo że ster prac administracyjnych 
przekazał już dawno w ręce żony. Dojrzał 
w nim plan wydania wielkiego słownika 
języka polskiego i mimo oporów ze stro
ny żony zdecydował się sprzedać Wisz- 
niew. 15 sierpnia 1882 r. Karłowiczowie 
wyjechali - najpierw do uniwersyteckiego 
Heidelbergu, później do Drezna i Pragi, 
by ostatecznie osiąść w Warszawie. Ale do 
Wiszniewa Mieczysław z matką wielo
krotnie jeszcze powracali. Po raz ostatni 
był tam w 1903 r. i pisał do szwagra: „iż 
tam wszystko jak dawniej, tylko pogoda 
nie dopisuje”. Mieczysław Karłowicz - 
kompozytor i taternik - nie doczekał 
chwili zagłady domu swego dzieciństwa. 
Zginął w Tatrach przysypany lawiną 8 lu
tego 1909 r.

Po zburzonym w 1915 r. dworze po
zostało tylko czworoboczne wzniesienie, 
a na wielkim dziedzińcu ślad po dużym, 
okrągłym gazonie; obok dawnego wjazdu 
rosły jeszcze wysokie modrzewie. Dziś 
jest tam pustkowie, choć przetrwała mi
mo zniszczeń przyroda będąca natchnie
niem dla twórcy Rapsodii litewskiej i Od
wiecznych pieśni. Zachował się też klasy- 
cystyczny kościół parafialny św. Tadeusza 
w Wiszniewie z czterokolumnowym por
tykiem i trójkątnym naczółkiem, wznie
siony w latach 1811-1820 przez Tadeusza 
i Brygidę z Łopacińskich Sulistrowskich. 
W intencji fundatorów miał on przypo
minać katedrę wileńską i stać się mauzo
leum rodu Sulistrowskich (w podzie
miach znajdowały się ich groby). Po 1863 
r. kościół zamieniono na cerkiew, od 
1919 r. ponownie jest świątynią katolic
ką; obok kościoła wznosi się murowana 
dzwonnica z początku XX w.

Zbigniew Hauser
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Oznaczenie kwatery na planie cmentarza

Rubryka ta poświęcona jest 
wszystkim sprawom niezwykłym, nie
pokojącym, dziwnym, tajemniczym, 
związanym z przeszłością. Czekamy 
na opisy i próby wyjaśnienia niezwy
kłych miejsc, zagadkowych zdarzeń, 
tajemniczych obiektów, napisów, ry
sunków, nazw, obrzędów itd. Publiku
jemy teksty o objętości do 1 strony 
maszynopisu, opatrzone dokładną lo
kalizacją TAJEMNICY i - jeśli wymaga 
tego TAJEMNICA - dobrym zdjęciem 
lub rysunkiem. W rubryce AT zamiesz
czamy teksty najciekawsze, ich Auto
rzy otrzymają honorarium i staną się 
członkami KLUBU BADACZY TAJEM
NIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych stro
nach „Spotkań z Zabytkami” tworzy
my razem ARCHIWUM TAJEMNIC!

widoczna jest gipsowa pła
skorzeźba przedstawiająca 
starszego mężczyznę. Ko
lejny, ale niższy prostokąt 
z piaskowca ustawiony jest 
nieco skośnie i opatrzony 
napisem: BOGU /1 / JEGO 
WIEDZY NAJWYŻSZEJ. 
Oprócz tych stojących ele
mentów po lewej stronie na
grobka położony jest trójkąt 
z piaskowca z napisem 
MATCE. Na styku ramion 
trójkąta umieszczona zosta
ła granitowa, ciemna kula 
o średnicy ok. 40 cm.

Na temat tego grobu 
wiadomo niewiele i tylko 
jedno jest pewne - ktoś 
chciat otoczyć grób bardzo 
ścisłą, głęboką tajemnicą. 
Został on zarejestrowany - 
ale powtórnie - w 1947 r. na 
nazwisko: Adam Konwerski; 
jest to raczej pseudonim, 
a nazwisko można wywo
dzić z łacińskiego słowa 
„conversio”- „odwrócenie”, 
od „corwertere”- „obracać, 
zmieniać”. Strój, w jaki ubra
ny jest mężczyzna przedsta
wiony na reliefie, pochodzi 
z okresu międzywojennego, 
ściślej z lat trzydziestych. 
Niezrozumiałe napisy na 

słupku mogą być zbiorem

rozłożonymi skrzydłami i pięć 
małych; starszy ptak wbija 
dziób we własną pierś. Sztan
dar zwieńczony jest trójkątem 
z dwustronnym Okiem Opatrz
ności, a na brzegu sztandaru 
znajduje się nazwa firmy, która 
ten element wykonała: A. 
DROBCZYŃSKI / WARSZAWA 
(Zakłady Wyrobów z Brązu 
Aleksandra Drobczyńskiego 
z ul. Piaskowej 16 czynne były 
od 1904 r.). Lecz to nie wszyst
ko, bowiem na ścianach trój- 
bocznego słupka umieszczone 
są napisy. Na froncie: W IMIĘ 
JEGO, na prawej ścianie bocz
nej: PRATYEKA, a na lewej: 
EYCIEIJU AVI0YEYOVOG. 
Przed tym słupkiem znajduje 
się prostokątna stela z wgłę
bieniem, w którym za szkłem

WSZAKŻE NIE JAKO JA CHCE / ALE JAKO 
TY (pisownia oryginalna). Obok znajduje 
się niski trójboczny słupek, w którym został 
osadzony trzon wykonany z metalowego 
stopu, a na nim umieszczony jest metalowy 
zwinięty sztandar (?). Na sztandarze wi
doczna jest pięcioramienna gwiazda, 
a wpisane w nią kolo otacza postać dużego 
pelikana 

trójbocznym
przypadkowych liter, choć nie wydaje się to 
prawdopodobne, szczególnie w takim miej
scu, jakim jest grób. Przypuszczać można, 
że jest to szyfr, do którego odczytania nie 
mamy klucza i prawdopodobnie mieć go 
nie będziemy. Napisy i większość symboli 
tworzących nagrobek nieodparcie kojarzą 
się z wolnomularstwem. Wszystko to jed
nak należy do sfery przypuszczeń. Czy ten 
grób na zawsze pozostanie wielką tajemni
cą powązkowskiego cmentarza? Prosimy 
Czytelników o pomoc w jej wyjaśnieniu.

(kmn)

NAJBARDZIEJ ZAGADKOWY

Nie znajdziemy tu ani dat, ani nazwisk.
Nagrobek w kwaterze 40, rząd V war

szawskiego cmentarza na Powązkach skła
da się z kilku piaskowcowych elementów, 
które w lecie gęsto porastają paprocie. Naj
wyższy jest prostokątny stup, na którym 
znajduje się wyciosany jakby krzyż krótko- 
ramienny, z tym że jego ramiona są niepro
porcjonalnie szerokie, wykonane w ten 
sposób dla zmieszczenia czterech wierszy 
wykutego napisu: OJCZE MÓJ / NIECHAJ 
ODEJDZIE ODEMNIE

TYM RAZEM 
O „JASZCZURKO- 
-SALAMANDRZE”

Na temat miejsca salamandry w wierze
niach ludowych, kulturze i sztuce 
można by napisać całkiem okazałą roz

prawkę (a może nawet już ją napisano?). 
Oczywiście autorowi przedstawionej w „Ar
chiwum tajemnic” informacji o „ognistej sa
lamandrze” („Spotkania z Zabytkami”, nr 3, 
2002) nie o to chodziło. Jednak wróćmy 
jeszcze do podanej już wiadomości, gdyż 
nasuwa ona wiele dodatkowych skojarzeń.

90 I 184
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stym elementem dekoracyjnym na 
końskich kagańcach. „Umieszcze
nie wyobrażenia jaszczurki-sala- 
mandry na kagańcu w bliskim są
siedztwie oczu - czytamy - miało 
niewątpliwie znaczenie talizmanu, 
emblematu apotropaicznego [we
dług wierzeń antycznych: zdolne
go odwrócić grożące zło - WP], 
stosowanego dla ochrony wzroku. 
Wydaje się, że byl to zasadniczy 
powód wyjaśniający popularność 
tego znaku, którego wartości apo- 
tropaiczne wspomagane przez 
symbolikę cech pozytywnych uza
sadniają eksponowanie jaszczur- 
ki-salamandry i umieszczenie jej 
na poczesnym miejscu w kagań
cach. Jaszczurka-salamandra 
miała więc bezpośrednio czuwać, 
by koń nie uległ panice podczas 
częstych w czasie wojen pożarów, 
a innym wyobrażeniom nadawano 
metamorficzny wpływ magiczny

W przeszłości (chociaż, niestety, nie tyl- na siłę, zdrowie i długie życie, na zwinność
ko) salamandrę, należącą do gromady pta- i spryt konia".

GROBISKO

W Krynicy koto Krupego w pow. kra
snostawskim, na wzgórzu o wysoko
ści 290 m n.p.m. znajduje się murowany 

grobowiec w formie piramidy, który praw
dopodobnie jest miejscem wiecznego 
spoczynku Pawła Orzechowskiego herbu 
Rogala, podkomorzego chełmskiego, 
marszałka Sejmu oraz patrona braci pol
skich, który zmart w 1612 r. Jedni podają, 
że zmart za granicą i według jego życzenia 
ciało przywieziono do Polski, aby je po
chować, a ponieważ w tym czasie kościół 
w Krupem byl katolicki, to Pawła Orze
chowskiego pochowano w Krynicy. Inni 
uważają, że Paweł Orzechowski zmart 21 
marca 1612 r. w Krupem i został pochowa
ny we wspomnianej Krynicy. Jak widać, hi
storycy zgodni są tylko odnośnie do daty 
śmierci Orzechowskiego, natomiast miej
sce śmierci i pochówku są przypuszcze
niami. W takim razie, kto spoczywa w gro- 
bisku, tzw. Ariance w Krynicy, pozostaje 
tajemnicą, która być może nigdy nie zo
stanie odkryta.

zów, nagminnie mylono z jaszczurką, a więc 
z gadem. Niewykluczone, że do ugrunto
wania tego stanu niewiedzy w jakimś stop
niu przyczyniło się także i to podane w pra
cy Jakuba Hauera (później upowszechnio
ne w Encyklopedii powszechnej Orgel- 
brandta) i przytoczone w poprzedniej infor
macji przez Jarosława Komorowskiego 
dość niefortunne, choć obrazowe porówna
nie, iż salamandra „ma swoję formę na 
kształt jaszczurki”. Z kolei brak pewności 
przy odwzorowaniu szczegółów anatomicz
nych tego zwierzęcia, czasem generaliza- 
cja postaci lub świadomie dokonywane 
zmiany mające upodobnić realnie istnieją
ce stworzenie do istot ze świata baśni i le
gend, wprowadziły do ikonografii salaman
dry niezwykle bogaty i zróżnicowany wa
chlarz przedstawień. Trudno to wszystko 
opisać i zinterpretować. Nie dziwi więc fakt, 
że kiedy problem ten stanął przed autorem 
jedynej chyba w świecie monografii... za
bytkowych końskich kagańców, głównie 
z XVI i początku XVII w. (A. R. Chodyński, 
Kagańce końskie, Malbork 1986), musiat 
on poradzić z nim sobie w sposób prosty 
i dla czytelników zrozumiały. W efekcie 
otrzymaliśmy opis i interpretację jednego 
z najciekawszych ikonograficznie przedsta
wień salamandry (a może właśnie jaszczur
ki?) oraz terminologiczną hybrydę, o której 
lepiej żeby żaden biolog nigdy nie usłyszał 
- „jaszczurko-salamandra”. W książce znaj- 
dziemy też zdjęcia owych intrygujących ka
gańców (z których jedno - przedstawiające 
kaganiec niemiecki z 1561 r. ze zbiorów 
Wallace Collection w Londynie - zamiesz
czamy) oraz objaśnienie powodów, dla któ
rych „jaszczurko-salamandra” stała się czę-

Jan Henryk CichoszWojciech Przybyszewski
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Chałupy
w krajobrazie wsi

óżne formy chałup, które 
wykształciły się w po
szczególnych regionach 
Polski, powstawały w wy

niku oddziaływania wielu elemen
tów składających się na warunki 
przyrodniczo-geograficzne i spo
łeczno-ekonomiczne określonego 
miejsca w określonym okresie hi
storycznym. W 1919 r. w Kwestio
nariuszu w sprawie budownictwa 
wiejskiego Jan Heurich pisał: „Wieś 
polska jest dziełem rąk i ducha pol
skiego. Na dzieło to składały się 
wieki i pokolenia utrwalające 
w niem, jak w skarbnicy narodo
wej, cechy typowe, istotne, tworzą
ce (...) wyraz plastyczny życia pol
skiego”. Pół wieku temu Ignacy 
Tłoczek w książce Chałupy polskie 
(Warszawa 1958) wyróżniał „dwa
dzieścia trzy typy regionalne pol
skiej chałupy, różniące się między 
sobą zasadą rozplanowania, syste
mem ogniska, materiałem budowla
nym, konstrukcją, zewnętrznym 
kształtem i zdobnictwem”, wystę
pujące w sześciu regionach geogra
ficznych. W ciągu ostatnich pięć
dziesięciu lat nastąpiła zastraszają
co szybka, spontaniczna, nieprze
myślana i okazjonalna wymiana 
tradycyjnej wiejskiej zabudowy. 
Niszczenie świadectw przeszłości 
uważano i nadal uważa się za na
rzędzie postępu. Działania takie 
bardzo celnie określił w 1999 r. Ta
deusz Chrzanowski: „Ja już dawno 
sformułowałem diagnozę na temat 
podstawowego kanonu estetyczne
go mych rodaków: «piękne jest to 
co jest nowe», wszystko co stare nie 
warte jest funta kłaków i należy to 
koniecznie zburzyć, by zrobić miej
sce dla tego «nowego» (...) na moich 
oczach w ciągu półwiecza zginęła 
owa wieś «bajecznie kolorowa» ze 
strzechami, bielonymi ścianami, 
ogródkami pełnymi malw oraz pło
tami, na których suszyły się garnki. 
(...) Nie istnieje w Polsce ani kultu

ra ochrony starych budowli ani też 
ich adaptacji do nowych potrzeb” 
(„Kultura”, nr 9/624, Paryż 1999). 
Mniej więcej w tym samym czasie 
Wiktor Zin stwierdził, że: „Polska 
wieś przestała istnieć. W miejsce 
dawnych układów (...) powstały 
nowe skupiska zabudowy. Dawna 
chałupa zamieniona została na wil
lę. (...) Pojęcie wiejskiej zagrody za
nikło. "Zwykłe drzewa» - lipy, je
siony, topole wycina się, by sadzić 
modne iglaki przypominające cy
prysy lub ustawiać sztuczne palmy 
(sic!)” („Aura”, nr 2, 2001).

Taki obraz polskiej wsi powstał 
w wyniku działań i procesów spo
łecznych, wśród których należy wy
mienić migracje ludności, „urbani
zację” wsi oraz mentalną deprecja
cję pojęcia wsi i wiejskości. Zmargi
nalizowały one i obniżyły poczucie 
tożsamości kulturowej, spowodo
wały degradację krajobrazu wiej
skiego oraz rodzimej architektury 
wsi. Ukształtowały stereotyp myśle
nia i postępowania, które tradycyj
ną wiejską chałupę widzi wyłącznie 
w muzeach na wolnym powietrzu.

Mimo tych wszystkich działań 
zachowały się jeszcze w Polsce poje
dyncze obiekty i całe zespoły trady
cyjnej wiejskiej zabudowy. Stoją 
drewniane, czasami nawet kryte 
strzechą chałupy i tylko od wrażli
wości i przyjętych przez nas kryte
riów zależy ich los. Są jeszcze wsie 
z chałupami utrzymywanymi przez 
ich właścicieli z dużym nakładem 
chęci, sił i głównie własnych środ
ków oraz z chałupami opuszczony
mi i zaniedbanymi, z których część 
może jeszcze odżyć. Na przykład 
w leżącej u podnóży Małego Lubo
nia i południowych krańców Beski
du Średniego Naprawie, założonej 
w XV w. przez Spy tka Jordana, 
przetrwały chałupy stanowiące 
spójny i harmonijny element krajo
brazu, który tworzą pocięte głębo
kimi jarami i porośnięte częściowo 

lasem łagodne pagórki przechodzą
ce w oddali w wyższe pasma gór
skie. Napotkamy tu też ruiny cha
łup, przeznaczone do przeniesienia 
lub sprzedania, które z zabitymi 
oknami i drzwiami mogą stanowić 
gotową dekorację do filmu grozy.

Zyją w naszym kraju ludzie, dla 
których posiadanie starego wiatra
ka, spichlerza czy stodoły, zamiesz
kiwanie w starej chałupie nie jest 
już oznaką ubóstwa, zacofania 
i wstecznictwa, lecz świadomym 
wyborem określonego stylu życia, 
kreowaniem swoistej mody, wręcz 
symbolem szczególnej nobilitacji. 
I są też młodzi ludzie, których nie 
można posądzić o snucie nostalgicz
nych wspomnień z dzieciństwa, 
z zachwytem opisujący wiejską cha
łupę. Nie stępiło ich wrażliwości 
i poczucia piękna naturalne środo
wisko, w którym żyją - miejskie 
blokowisko. Z pozytywnym zasko
czeniem czytam listy młodych czy
telników czasopism turystycznych 
oczarowanych, „przypadkowo na
potkaną”, jak sami to określają, 
drewnianą chałupą. Odnajduję stro
ny zakładane przez nastoletnich in
ternautów tylko po to, aby opisać 
„odkrytą” przez nich zagrodę, cha
łupę czy też wiatrak. Inne strony in
ternetowe zapraszają do gospo
darstw agroturystycznych w starych 
zagrodach i folwarkach. Rodzi to 
nadzieję, że może także u nas za- 
czną przeważać dwie zasady: „bar
dziej być niż więcej mieć” oraz „re- 
witalizować - nie burzyć”.

Miejsce pod budowę domu daw
niej wybierano bardzo starannie. 
„Musiało to być miejsce rytualnie 
czyste, które nie kryło w sobie pa
mięci o dokonanej zbrodni, o prze
lanej krwi ludzkiej czy zwierzęcej. 
(...) Niewskazane było miejsce, 
w którym dawniej przebiegała dro
ga bądź - jeszcze gorzej - gdzie 
krzyżowały się drogi. Złe wróżyła 
losowi przyszłego domostwa budo
wa w dawnym korycie rzeki (...). 
W każdym z tych przypadków cho
dziło o teren graniczny, naznaczony 
przejściowością czy niepewnością 
(...). Miejsce musi być święte, na
znaczone obecnością «sacrum», aby 
świętość była także udziałem domu 
(...). Budowanie domu powinno być 
powtórzeniem stwarzania świata, 
które dokonało się na początku cza
su” - jak pisze Piotr Kowalski
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w dziele Leksykon - znaki świata 
(Warszawa 1998). Obecnie, w wy
niku m.in. przekwalifikowywania 
terenów rolnych, w okolicach 
większości wsi powstały liczne, no
we działki i działeczki budowlane. 
Widoczny efekt troski o „harmonij
ne kształtowanie krajobrazu” - to 
wznoszenie na nich sąsiadujących 
ze sobą blaszanych baraków, alta
nek z płyty pilśniowej, obłożonych 
sidingiem i krytych papą łub da
chówką bitumiczną kamieniczek 
oraz najmniej kontrowersyjnych 
„dworkopodobnych” rezydencji. 
Zaskakuje orgia form, kształtów, 
kolorów i materiałów...

Przeważająca liczba mieszkań
ców przyszłej wsi nie będzie utrzy
mywać się bezpośrednio z pracy na 
roli. Będą wśród nich obecni miesz
kańcy wsi i ci, którzy do niej wra
cają zmęczeni miastem, poszukują
cy odpoczynku i kontaktu z otocze
niem. I to właśnie ci ludzie mogą 
podjąć i podejmują działania chro
niące i zachowujące wiejskie chału
py, które stanowią integralną część 
krajobrazu i są tożsame dla miejsca 
występowania. Aby utrzymać, 
ochronić i kontynuować rodzimą

1.2. Samotna zrujnowana zagroda okólna 
z podwojonymi szczytami budynków 
gospodarczych w Naprawie
3. Malowniczo porośnięty dzikim winem 
ganek chaiupy w opuszczonej zagrodzie
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4-7. Naprawa - w tych chałupach 
odnajdujemy wzory budowania 
charakterystyczne dla wielu grup 
etnicznych zamieszkujących Karpaty

(zdjęcia: Małgorzata Drożdż-Szczybura)

architekturę polskiej wsi, w odnie
sieniu do istniejących jeszcze histo
rycznych chałup należy zachować 
te obiekty w miejscu ich wzniesie
nia przy utrzymaniu tradycyjnej 
funkcji lub wprowadzeniu nowej. 
To samo dotyczy przenoszenia 
w całości lub częściach na inne 
miejsce. Ten drugi kierunek dzia
łań, realizowanych już w przeszło
ści, można uznać za dyskusyjny. Po
zwala on jednak na chociaż częścio
we zachowanie żywych świadectw 
kultury materialnej.

Małgorzata Drożdż-Szczybura
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1. Wygląd zewnętrzny cerkwi 
nie świadczy o stanie alarmowym

iątkowa Ruska znajduje się 
w północno-zachodniej 
części Pogórza Przemyskie
go. Wieś rozciąga się na kil

ka kilometrów wzdłuż potoku Jawor
nik, który wpada do Sanu niedaleko 
Dubiecka. Okoliczne dobra ziemskie, 
stanowiące w średniowieczu własność 
królewską, przeszły później drogą da
rowizn w posiadanie możnego rodu 
Kmitów, których siedziby znajdowały 
się w Dubiecku i Sobieniu. Pierwsza 
wzmianka o Piątkowej pochodzi 
z 1458 r. W XVI w. wieś wraz z do
brami dubieckimi przeszła na wła
sność Stadnickich, potem Krasiń
skich. W tym czasie okolice rozwijały 
się gospodarczo dzięki źródłom sol
nym czynnym do XVIII w. i licznie 
powstającym w XVIII i XIX w. hutom 
szkła. Sprzyjało to zwiększonemu na
pływowi ludności: w 1880 r. Piątko
wa liczyła 1519 mieszkańców (za
mieszkałych we wsi oraz w przysiół
kach „Na Sędziówce”, Zaślaki i Łu- 
bienka), w 1921 r. było ich już 2118, 

a wieś należała do największych na 
Pogórzu; znaczną część mieszkańców 
stanowili grekokatolicy.

Drewniana greckokatolicka cer
kiew parafialna św. Dymitra powstała 
w 1732 r. Ulokowano ją w dolnej, po
łudniowej części wsi, po wschodniej 
stronie drogi nad górskim potokiem, 
w pobliżu jego ujścia do Jawornika. 
Miejsce usytuowania świątyni jest 
nieco oddalone od drogi i położone 
znacznie niżej, otoczone przez staro
drzew, który powoli przerasta natu
ralnym lasem schodzącym z gór. Po
woduje to, że trudno ją zauważyć, 
szczególnie w mglisty, deszczowy 
dzień. Niełatwo również do niej do
trzeć: droga doprowadza do potoku, 
dalej zaś można się dostać jedynie 
w bród. Budowla znajduje się na wyż
szym brzegu potoku. Bronią do niej 
dostępu rozrastające się krzewy, łany 
pokrzyw, a także zdziczałych złotych 
kul i innych kwiatów porastających 
niegdyś groby na przycerkiewnym 
cmentarzu. Nagrobków pozostało 

niewiele, w większości zarosły lub 
rozpadły się, tylko kilka z nich jest za
dbanych.

Cerkiew jest opuszczona i nieza
bezpieczona, dostępna bocznym wej
ściem od strony prezbiterium. Bu
dowla uderza niezwykłym pięknem. 
Jest orientowana, trójdzielna, złożona 
z szerszej i wyższej nawy, prezbite
rium i babińca; nad każdą z tych czę
ści wznosi się ośmioboczny bęben 
zwieńczony cebulastą kopułą. Na ze
wnątrz górne części ścian, daszki i ko
puły szalowane są gontem, w dolnych 
zaś widoczny jest układ belek kon
strukcji zrębowej węgłowanej na ob
łap. Te partie ścian - oprócz wschod
niej - osłonięte są wydatnym zadasze
niem obiegającym cerkiew od zacho
du i wzdłuż ścian bocznych, wspar
tym na masywnych, murowanych, 
czworobocznych filarach. Główny 
portal ma formę prostokąta zamknię
tego od góry uskokowo, z ościeżami 
ozdobnie sfazowanymi na krawę
dziach.
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2. Zwalony krzyż, napisy na ścianach...
3. We wnętrzu zniszczona podtoga
i krzyże z cmentarza

(zdjęcia: Krzysztof Korpysz)

Drzwi z okuciami i zawiasami po
chodzą zapewne z XVIII w., z czasów 
budowy świątyni. Okna w babińcu 
i prezbiterium mają formę kwadratu, 
są czterodzielne, mniejsze niż w na
wie, gdzie umieszczono zdwojone, 
prostokątne otwory o zwielokrotnio
nych podziałach. Powyżej nich, już 
w strefie bębna, znajdują się małe 
okulusy. Kopuły nakrywające po
szczególne człony świątyni są przysa
dziste i zwieńczone ośmiobocznymi 
pełnymi latarniami z krzyżami. Wnę
trze cerkwi zostało całkowicie pozba
wione dekoracji i wyposażenia, jedy
nie w prezbiterium, w resztkach mu
rowanej konstrukcji ołtarzowej tkwią 
żeliwne krzyże zebrane z przykościel
nego cmentarza. Zwracają uwagę du
że powierzchnie drewnianych, suro
wych, nieoszalowanych ścian. Braku
je podłóg, jedynie w prezbiterium za
chowała się kamienna posadzka. Każ
da z trzech części świątyni oddzielona 
jest od siebie długą belką progu.

20

Świątynia w Piątkowej należy do 
cerkwi bojkowskich. Mają one, po
dobnie jak Łemków, plan trójdzielny 
(babiniec, nawa, prezbiterium). 
W łemkowskich dominantę stanowi 
wieża o pochyłych ścianach, z izbicą 
i sygnaturką usytuowaną od zachodu 
nad babińcem. Nawę i prezbiterium 
kryją dachy czterospadowe, niekiedy 
piętrowe, zwieńczone latarniami. Wy
sokość poszczególnych członów jest 
stopniowana: najwyższa jest wieża, 
potem zwieńczenie nawy, najniższy 
chór. W cerkwiach bojkowskich nie 
ma zachodniej wieży, każdy z czło
nów nakryty jest dachem lub kopułą, 
a zwieńczenie części środkowej jest na 
ogół bardziej okazałe. W Piątkowej 
babiniec i prezbiterium otrzymały ko
puły na ośmiobocznych bębnach, wy
niesionych powyżej zadaszenia. 
W części środkowej widzimy ponad 
zadaszeniem szeroką kwadratową na
wę, którą nakrywa czterospadowy 
dach o okapie schodzącym do tej sa
mej wysokości, co okapy bocznych 
kopuł. Dopiero ponad tym dachem 

kom wystarczał wybudowany w okre
sie międzywojennym kościółek 
w górnej części wsi, zaś cerkiew prze
stała być potrzebna, została opuszczo
na, a jej wyposażenie rozgrabiono. 
Przeprowadzone w latach 1958-1961 
prace konserwatorskie polegały na 
częściowej rekonstrukcji zniszczo
nych elementów i zabezpieczeniu 
obiektu, jednak położony na uboczu, 
pozbawiony dobrego gospodarza za
bytek jest stale narażony na zniszcze
nia wywołane upływem czasu i od
wiedzinami nieproszonych gości. Za
rośnięty, opuszczony, sprawia wraże
nie zapomnianego, chociaż wydaje 
się, że jest jeszcze w dość dobrym sta
nie technicznym. Tymczasem wizyta 
w deszczowy dzień we wnętrzu ujaw
nia wielkie zagrożenie - cieknący 
dach. Podłoże na granicy prezbite
rium i nawy oraz nawy i babińca jest 
mokre, zacieki widać wysoko na ścia
nach i deskach przekrycia. Jest to bar
dzo poważny sygnał alarmowy - cer
kiew wymaga natychmiastowej inter
wencji konserwatora.

wyrasta ośmiobok bębna, a nad nim 
kopuła szersza od pozostałych. Inte
resującym elementem wzbogacającym 
sylwetkę cerkwi w Piątkowej jest 
obiegający ją z trzech stron bardzo 
szeroki podcień, chroniący dolne czę
ści budynku przed wilgocią.

Cerkiew wykorzystywana była do 
ostatniej wojny. Wyznawców religii 
greckokatolickiej mieszkało w Piątko
wej sześć razy więcej niż rzymskich 
katolików. Po wojnie ukraińskich 
mieszkańców wsi wysiedlono. Pola

Zabytek, żeby być dobrze utrzyma
ny, musi mieć gospodarza, który go do
gląda, ale potrzebne są na to fundusze, 
których uboga wioska nie jest w stanie 
zapewnić. Jedynym rozwiązaniem dla 
ocalenia tej pięknej cerkwi jest umiesz
czenie jej w Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku, tym bardziej że 
świątynia w Piątkowej znacznie różni 
się od znajdujących się tam cerkwi, a ze 
względu na swoje walory jest cennym, 
wartym ocalenia obiektem.

Ewa Korpysz



Akcja dwory

------------ ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Dwór wśród lasów
otoczonej lasami wsi Łom
nica, położonej w oddale
niu od głównej szosy 
z Nowego Tomyśla do 

Zbąszynia, znajduje się zespół dwor
ski z drugiej połowy XVIII w., które
go ostatnim polskim właścicielem był 
kasztelan rozpierski Edward Garczyń- 
ski, Kawaler Orderu Świętego Stani
sława. Budynek dworu jest partero
wy, z mieszkalnym poddaszem. 
W późniejszym okresie zyskał przybu
dówkę oraz szklano-drewnianą we
randę od strony ogrodu. Wewnątrz na 
szczególną uwagę zasługuje rzadko 
spotykany ośmioboczny salon na osi, 
zamknięty ryzalitem po stronie elewa-

1. Dwór od strony podjazdu
2. Barokowa oficyna przy dziedzińcu 
dworskim
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3. Fragment obelisku
w parku
4. Drewniany kościót 
św. Wawrzyńca

XVIII w., stanowiący element zespołu, 
połączony z dworem piękną aleją.

Garczyńscy herbu Sas wywodzą 
swój rodowód z ziemi pomorskiej, 
a nazwisko przyjęte zostało od istnie
jącej do dziś miejscowości Garczyn. Ta 
zamożna rodzina z biegiem lat została 
gospodarczo i politycznie skoligacona 
z innymi domami wielkopolskimi, 
m.in. z rodziną Skórzewskich z Lubo- 
stronia. Członkowie rodziny Garczyń- 
skich piastowali wysokie urzędy pań
stwowe, duchowne i wojskowe. Nie
znane są przyczyny, dla których 
w drugiej połowie XIX w. dwór i do
bra ziemskie przeszły w ręce Karoliny 
Opitz, pochodzenia niemieckiego, 
choć spokrewnionej z rodzinami pol
skimi. Do wybuchu drugiej wojny 
światowej Łomnica należała do Marii 
Schoepke. W latach powojennych 
dwór użytkowany był przez przypad

(zdjęcia: Jerzy J. Doliński)

cji ogrodowej. W fasa
dzie znajduje się skrom
ny ryzalit zwieńczony 
szczytem ze spływami. 
Dwór nakryty jest łama
nym dachem polskim 
z naczółkami i oryginal
ną dachówką w kształcie 
rybich łusek. Obecnie 
jest całkowicie opuszczo
ny i powoli chyli się ku 
upadkowi.

Do kompleksu dwor
skiego należą piękne ba
rokowe oficyny o kon
strukcji szachulcowej, wy
pełnionej cegłą. Oficyny 
są zamieszkane, dobrze 
utrzymane i dzięki temu 
uniknęły losu, jaki spo
tkał dwór. Za dworem 
rozciąga się park o powierzchni około 
2 ha, niegdyś utrzymany w stylu fran
cuskim, obecnie zdziczały. Znajduje się 
w nim zaniedbany obelisk z herbem 
Sas, postawiony w 1898 r. na cześć 
Edwarda Garczyńskiego. W parku 
wznosi się także eklektyczne mauzo
leum z tego samego czasu. Na uwagę 
zasługuje również drewniany kościół 
św. Wawrzyńca z drugiej połowy 

kowych właścicieli i nigdy nie doko
nano jego prawidłowej konserwacji.

Dzisiaj jedynym ratunkiem dla 
uroczo położonego dworu w Łomni
cy może stać się wykup od skarbu 
państwa przez instytucję lub osobę 
prywatną, których środki pieniężne 
pozwolą ochronić zabytek od całko
witej zagłady.

Jerzy J. Doliński

odległości około 20 km 
na zachód od Wrocławia 
znajduje się niewielka 
miejscowość o nazwie Sa- 

motwór, w której zachował się klasy- 
cystyczny pałac. Ta szlachetna 
w swych proporcjach rezydencja zbu
dowana została w drugiej połowie 
XVIII w., a więc w okresie, kiedy ide
ałem było, aby ogród i otaczający go 
krajobraz stanowiły jedno wielkie za
łożenie z trudno czytelną granicą po
działu. Takie właśnie koncepcje stwo
rzenia prawdziwego ustronia, gdzie 
człowiek mógł przebywać sam na 
sam z naturą, przyświecały niewątpli
wie twórcom pałacu w Samotworze.

Wieś wzmiankowana była po raz 
pierwszy w 1272 r. jako Zsamotvor 
w dokumencie Rudolfa, prokuratora 
klasztoru klarysek we Wrocławiu. 
W latach 1274-1313 miejscowość na
leżała do braci Ronbere, stąd też 
w tym czasie obok nazwy Santphor 
pojawiają się inne, np. Ronenberg, 
Ronberk, Ronberch. W 1313 r. wio
ska jako Samitphor została sprzedana 
Hermanowi Turyngowi i jego zięcio
wi Gisilherowi, wrocławskim miesz
czanom. W 1681 r. jako właściciel 
tych dóbr wymieniany jest Wawrzy
niec Riedel von Lowenstern, w 1776 
r. miejscowość stanowiła własność 
majora Gottloba Albrechta von Saur- 
ma auf Sadewitz, jego wnuczka, Me
lania Albertyna Henrietta wniosła 
w 1836 r. majątek w posagu hrabie
mu Karolowi Maurycemu von Ze- 
dlitz-Trutzschler und Falkenstein, 
ostatnim właścicielem wsi do 1945 r. 
byl H. Jesdinski.

Położony na wysokiej skarpie nad 
rzeczką Strzegomką pałac wzniesio
ny został w latach 1776-1781 dla 
Gottloba Albrechta von Saurma. Au
torem projektu tej pięknej budowli 
był Karol Gotthard Langhans, twór
ca m.in. Bramy Brandenburskiej i Te
atru Narodowego w Berlinie, pałacu 
Mielżyńskich w Pawłowicach, rezy
dencji w Brzegu Dolnym, Czerwo
nym Kościele i najprawdopodobniej 
także w Pakosławiu. W 1775 r. ar
chitekt odbył podróż do Anglii, 
w trakcie której zwiedził nie tylko 
Londyn i jego okolice, lecz także Bir
mingham, Manchester, Bristol 
i Bath. Obok zakładów przemysło
wych Langhans miał okazję oglądać 
i podziwiać wiele siedzib wiejskich, 
które, jak sam to wyznał, zachwyciły 
go nie tylko założeniami parkowymi,
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kowania i Harmonii. W trójkątnym 
naczółku znajdują się herby hrabiego 
Karola Maurycego von Zedlitz-Trutz- 
schler und Falkenstein umieszczone 
tam w 1836 r. Powyżej głównego wej
ścia zwraca uwagę dekoracja stiukowa 
w formie głowy lwa z festonami po 
bokach oraz półkoliście zamknięte 
nadświetle. Przebudowany w 1919 r. 
portyk elewacji ogrodowej otwarty 
jest hemisferyczną niszą. Podobnie jak 
w fasadzie, jego zwieńczenie- stanowi 
trójkątny naczółek dekorowany kartu
szem, tym razem z herbem Gottloba 
Albrechta von Saurma. Wklęsły otwór 
wejściowy ujęty jest górą masywnymi 
konsolami, pomiędzy którymi znajdu
je się stiukowa supraporta ze scenami 
mitologicznymi przedstawiającymi 
czyny Herkulesa - zabicie lwa nemej- 
skiego i hydry lernejskiej, symbolizu
jącymi odwagę prowadzącą do zwy
cięstwa. Kondygnacje we wszystkich 
elewacjach podzielone zostały jednoli
cie gzymsami: listwowym między pia
no nobile i mezzaninem oraz kro- 
ksztynowym podokapowym. Warto 
również zauważyć, że elewacje ozdo-

ale przede wszystkim architekturą, 
skłaniając do wykonania licznych do
kładnych rysunków. Nie dziwi więc 
fakt, że w późniejszych dziełach tego 
utalentowanego architekta odnaleźć 
można niezwykle częste odwołania 
do wzorów angielskich, powtarzające 
zarówno pewne pojedyncze elemen
ty, jak też i całe układy przestrzenno- 
-architektoniczne. Jednym z ulubio
nych tematów podejmowanych 
i przetwarzanych później przez Lang- 
hansa jest typ pałacu-willi, który po
wstał w Anglii jako naśladownictwo 
willi Andrea Palladia w latach pięć
dziesiątych XVIII w. Spod jego ręki 
wychodziły szczególnie często pro
jekty kameralnych rezydencji o pla
nie prostokąta z jednym portykiem 
kolumnowym przy dłuższej elewacji. 
Tak skomponowane są właśnie pała
ce w Pakosławiu i Czerwonym Ko
ściele, taki też jest pałac w Samotwo
rze. W listach wydanych w Berlinie 
w 1792 r., dotyczących podróży na 
wschód J. F. Zollner pisał: „Ein Land- 
haus des Baron v. Sauerma, ganz in 
Englischem Geschmack” (Wiejska re
zydencja barona von Sauerma, cala 
w guście angielskim).

Zatopiony w zieleń otaczających go 
pozostałości parku krajobrazowego, 
pałac w Samotworze zwrócony jest

frontem na połu
dniowy wschód, 
w kierunku zabudo
wań gospodarczych. 
Jest to budynek za
łożony na planie 
prostokąta, muro
wany z cegły, tynko
wany, trójkondy- 
gnacyjny, z wysokim 
przyziemiem, repre
zentacyjnym parte
rem, tzw. piano no
bile i mezzaninem. 
Dwie dłuższe elewa
cje - frontowa dzie- 
więcio- i ogrodowa 
siedmioosiowa - 
mają poprzedzone 
tarasami z reprezen
tacyjnymi schodami 
ryzalitowe wgłębne 
portyki z jońskimi 
kolumnami. Portyk 
w elewacji fronto
wej otwarty jest po
środku archiwoltą, 
po bokach której 
widoczne są dwie 
medalionowe wnęki 
ze stiukowymi per
sonifikacjami praw
dopodobnie Umiar-

1.2. Elewacje: frontowa (1) i ogrodowa (2) paiacu
(zdjęcia: Grzegorz Gąsior)
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biono dekoracją sztukatorską w for
mie prostokątnych, pod- i nadokien- 
nych płycin z laurowymi festonami 
i panopliami, występującymi naprze
miennie na wysokości reprezentacyj
nego parteru. Rezydencja nakryta jest 
dachem mansardowym z lukarnami, 
krytym częściowo dachówką, częścio
wo papą.

Układ pałacowych wnętrz jest dwu- 
traktowy, z kwadratowym westybu
lem i wielkim salonem na osi. Wnę
trze salonu zaprojektowano na planie 
owalu wpisanego w prostokąt, z trój- 
bocznymi aneksami w narożach, które 
ujęte są parami jońskich kolumn pod
pierających belkowanie z kroksztyno- 
wym gzymsem, obiegające wnętrze 
u nasady sufitu. W twórczości K. G. 
Langhansa spotkać można wiele re
prezentacyjnych wnętrz, w których 
kolumny ustawione są pojedynczo 
przy ścianach lub wyodrębniają cen
tralną przestrzeń sali (m.in. w Pałacu 
Niderlandzkim w Berlinie, pałacyku 
Belleuve w Charlottenburgu i w rezy
dencji w Pawłowicach). Źródeł takiej 

właśnie koncepcji rozwiązania monu
mentalnych, dwukondygnacyjnych, 
kolumnowych wnętrz należy szukać 
również w Anglii. To właśnie tam 
w XVIII w., począwszy od głównego 
pomieszczenia Assembly Rooms 
w Yorku, przez wspaniały hol Kenta 
w Holkham, aż po wnętrza Adama 
w Syon House i Kedleston, powstawa
ły najwspanialsze sale w tym guście.

Salon pałacu w Samotworze deko
rowany jest bogatymi klasycystyczny- 
mi sztukateriami autorstwa prawdo
podobnie Hansa Petera Echtlera 
z Wrocławia. Supraporty i medaliony 
przedstawiają sceny symboliczne bądź 
personifikacje, w tym Pokoju, Zgody, 
Wierności, Szczęścia Publicznego, Siły, 
Roztropności i Męstwa oraz Zdrowia. 
To wnętrze przykrywa owalna, płaska 
kopuła; inne pałacowe pokoje mają 
sufity z fasetami i stiukowymi rozeta
mi pochodzącymi z około 1780 r.

W 1919 r. siedziba została przebu
dowana przez wrocławskiego archi
tekta Eryka Graua. Dokonano wtedy 
wielu zmian obejmujących głównie 

wnętrza. Nastąpiło całkowite prze
kształcenie ich układu, w westybulu 
umieszczono nową klatkę schodową, 
natomiast zlikwidowano zlokalizowa
ną w przedsionku łączącym westybul 
z salonem. Z kolei na zewnątrz wyko
nano nowe lukarny na dachu, od 
strony ogrodu dodano nowy szczyt, 
a całość otynkowano.

Druga wojna światowa obeszła się 
z pałacem łaskawie, natomiast w cza
sach powojennych zabytek stał się sie
dzibą Zakładu Doświadczalnego Aka
demii Rolniczej we Wrocławiu. 
W tym okresie rezydencja była kilka
krotnie remontowana, m.in. w 1963 
i 1973 r. Wykonano wówczas projekt 
kolorystyki elewacji i uporządkowa
no tarasy; w 1977 r. odnowiono fasa
dę. Od 1996 r. pałac jest własnością 
prywatną, a obecny właściciel pragnie 
w przyszłości urządzić tu hotel. To 
z pewnością nowy rozdział w dziejach 
tego pięknego zabytku, dla którego 
los okazał się stosunkowo łaskawy.

Grzegorz Gąsior

UWAGA CZYTELNICY - powstaje Klub Prenumeratorów
..SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”!!!

W poprzednich latach wszyscy prenumeratorzy 
otrzymali od Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - 
wydawcy „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI” - Bibliogra
fię „Spotkań z Zabytkami'’ 1995-1999 oraz trzyna
sty, specjalny numer pisma. Teraz, z myślą o tych 
wszystkich, którzy zaprenumerują nasz miesięcznik 
na rok 2003, powołujemy

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

Poza oczywistymi korzyściami, jak: wygoda, pew
ne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma, 
Czytelnicy, którzy wstąpią do KLUBU, będą mogli 
skorzystać z następujących przywilejów:

1) niższej ceny miesięcznika dla wszystkich, którzy 
opłacą prenumeratę jednorazowo na cały rok 2003,

2) gratisowej dostawy kolejnych bibliografii „SPO
TKAŃ Z ZABYTKAMI”,

3) rabatu w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa 
książkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz

4) wielu innych atrakcji, o których informować bę
dziemy Członków KLUBU na łamach czasopisma.

Informujemy też, że każdy prenumerator razem 
z pierwszym otrzymanym numerem czasopisma do
stanie Kartę Prenumeratora, którą będzie można, 
według życzenia, przedłużać na kolejne lata oraz 
- zupełnie niezobowiązująco - deklarację wstąpienia 
do Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Jedyne, co należy zrobić, aby zostać członkiem 
KLUBU PRENUMERATORÓW „SPOTKAŃ Z ZA

BYTKAMI” i móc korzystać z wymienionych przywile
jów - to opłacić prenumeratę miesięcznika na 2003 r. 
Przekaz na prenumeratę drukujemy na s. 40.

ZAPRASZAMY!!!
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Worki

m
rok dawnych, staroświec
kich kantorów tkwił nie 
tylko w starannie wypraco
wanej stolarce meblowej, 
ale i w dekoracyjności oraz różnorod
ności opakowań sprzedawanych 
w nich towarów. Opakowania te wy

konane były z tradycyjnych surow
ców - blachy, drewna, tektury, papie
ru, konopi, juty - i obecnie coraz czę
ściej stanowią inspirację do dekoracji 
miejsc prywatnych i publicznych. Mi
sternie wykonane papierowe pude
łeczka, litografowane blaszanki, bu
telki z wytłoczonymi, wypukły
mi napisami firmowymi, a tak
że beczki, skrzynki, worki de
korują wystawy sklepowe, wnę
trza lokali gastronomicznych, 
ogródki i budynki na działkach 
letniskowych. Używane jako 
pojedyncze eksponaty i jako ze
społy opakowań próbują misty
fikować historyczne kadry - 
materialny obraz minionych 
wydarzeń. W witrynach skle
pów Levi Straussa dekoratorzy 
za pomocą starannie odwzoro
wanych firmowych amerykań
skich opakowań z XIX w. pró
bują przywołać romantyzm 
podboju Dzikiego Zachodu. Je
śli zatrzymując się czasem przy takiej 
witrynie zastanawiamy się, na ile opa
kowania te nawiązują do historycz
nych wzorców, na ile zaś emanują złu
dzeniem historii, to przecież musimy 
stwierdzić, że sam pomysł aranżacji 
jest niezły i podniecający.

Jednym z najdawniej stosowanych 
rodzajów opakowań są worki z tkanin 
naturalnych - skóry, juty, lnu, konopi, 
bawełny. Najstarsze worki użytkowa
ne przez ludzi były wykonane ze skó
ry - prapoczątków skórzanego opa
kowania transportowego, zapewne 
płachty skóry przewiązanej rzemie
niem, można doszukiwać się w cza
sach paleolitycznych myśliwych. Na
czynia skórzane stanowiły charakte
rystyczną cechę kultury ludów paster
skich. W czasach antycznych używa
no ich zarówno do płynów, jak i ciał 
stałych. Nosili je rzymscy legioniści 
na kiju opartym o lewe ramię, były 
jednym z głównych opakowań trans

portowych w Rzymie. Słowianie nosi
li na plecach skórzane naczynia, wiel
kie sakwy z drewnianym dnem, ro
bione z cielęcej skóry bez szwu, ścią
gane u góry rzemieniem; prastarą sło
wiańską nazwą dla skórzanego worka 
jest „miech”. Jeszcze na początku XX 
w. w Europie używano worków skó
rzanych, choć były już prawdziwą 
rzadkością.

Historia worków konopnych 
i lnianych, wykonanych z surowców 
od tysiącleci rosnących na ziemiach 
polskich, sięga pradziejów i związana

1. Wnętrze składu pomocniczego 
w sklepie spożywczym w końcu 
lat trzydziestych XX w. (wg A. Tatoń, 
K. Jabtkowski, Mój sklep, Lwów 1938)

jest ze znajomością tkactwa. Len 
uprawiano w Europie w neolicie, 
a pierwszą wzmiankę o uprawie ko
nopi dał Herodot około 450 r. p.n.e., 
pisząc o hodowli tej rośliny w Tracji 
i Scytii.

W 1860 r. skonstruowano pierw
szą maszynę do wyrobu worków. Po
czątkowo przeważały worki konopne 
i lniane, dopiero w XIX w. w po
wszechne użycie weszły worki juto
we. Podobno do przemysłowej karie
ry juty przyczyniła się wojna krymska 
w latach 1854-1856. Blokada ówcze
snej Rosji carskiej odcięła europejski 
przemysł Iniarski od dostaw lnu i ko
nopi i wtedy okazało się, że włókno 
juty, rośliny rosnącej na Półwyspie In
dyjskim, stanowi niemal idealny suro

wiec do wyrobu tkanin workowych. 
W drugiej połowie XIX w. w Indiach 
i w całej Europie powstał potężny 
przemysł jutowy, którego produkty 
wyparły z rynku opakowania łniano- 
-konopne i do lat sześćdziesiątych XX 
w. nie miały równego sobie konku
renta. Ich główne zalety - to prze- 
wiewność i higroskopijność. Worki 
jutowe zanikły dopiero po wynalezie
niu tkanin z tasiemki polipropyleno
wej i poliolefinowej, tzw. PP.

Na ziemiach polskich początki 
przemysłu jutowego - to lata dzie
więćdziesiąte XIX w. Skupiał się on 
w dwóch ośrodkach - Częstochowie 
i Bielsku. Ogółem pracowało sześć za
kładów samowystarczalnych, tj. dys
ponujących przędzalniami, tkalniami 
i szwalniami juty. Zakłady w Często

chowie - ze względu na bardzo 
chłonny rynek rosyjski - praco
wały na dwie zmiany do wybu
chu pierwszej wojny światowej 
w 1914 r. W Polsce międzywo
jennej użytkowano około 1700 
krosien jutowych, ale w latach 
trzydziestych XX w. urzędowo, 
m.in. poprzez zamówienia woj
skowe, doprowadzono do więk
szej opłacalności wyrobów lnia
nych, w tym również opakowań 
z tego surowca.

Przestrzeganie norm dotyczą
cych jakości i wielkości worków 
oraz dostosowanie ich do wła
sności transportowanego w nich 
towaru było bardzo ważne. Tak

że ciężar pojedynczego, napełnionego 
worka musiał spełniać określone wy
magania. Dobry gatunek materiału, 
z którego wykonano worek, oraz do
brej jakości nici zapewniały dostarcze
nie towaru nieuszkodzonego. Chłopi 
na workach lnianych i konopnych sto
sowali specjalne znaki własnościowe 
w postaci pionowych jedno- lub wie
lobarwnych, kilkucentymetrowych 
pasów w kolorze innym niż płótno, 
wrobionych w tkaninę o splocie czy- 
nowatym utkaną na ręcznym domo
wym warsztacie. Znaki te, poza walo
rami dekoracyjnymi, przede wszyst
kim pozwalały rozpoznawać chłopu 
swój worek, np. w młynie, a wiejskie
mu sklepikarzowi własne opakowania 
w miasteczkowej hurtowni. Specjalne 
oznakowanie stosowały Zjednoczone 
Fabryki Związków Azotowych w Mo- 
ścicach i Chorzowie, które wysyłały 
siarczan amonu i siarczan wapna 
w workach jutowych lub lnianych
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2.3. Sposób zszywania worków (wedtug Poradnika 
dla prowadzących handel nawozami sztucznymi, 
Chorzów 1939)
4. Sposób zaszycia worka z mąką lub kaszą
i umieszczenia etykiety według polskich 
przepisów z 1938 r.
5. Wzory etykiet na worki z kaszą i mąką wedtug 
polskich przepisów z 1938 r.
6.7. Firmowe torby papierowe na czapkę (6) i wyroby 
modniarskie (7) z okresu międzywojennego
8. Worek papierowy Zjednoczonych Fabryk Związków 
Azotowych (100 kg) (pozostałe zdjęcia worków 
na ostatniej stronie okładki)

o pojemności 100 kg. W końcu lat 
trzydziestych XX w. worki te były spe
cjalnie maszynowo zszywane dobrze 
widoczną czerwoną nicią w sposób, 
który umożliwiał łatwe otwarcie opa
kowania bez jakiegokolwiek uszko
dzenia. Zawartość worka była więc 
dobrze zabezpieczona, a rolnik wraz 
z nawozem otrzymywał nowe i trwałe 
opakowanie, które po opróżnieniu 
mogło służyć w gospodarstwie do róż
nych celów.

Na workach - opakowaniach wy
robów fabrycznych nadrukowywano 
rozmaite znaki towarowe, napisy fir
mowe i informacje o towarze. Docze
piano do nich papierowe etykiety 
i plombowano. W 1938 r. wprowa
dzono w Polsce przepis, aby zaszyte 
lub przesznurowane worki z wyroba

mi mącznymi były opatrzone plombą 
z wyciśniętą nazwą firmy i etykietą 
poświadczającą pobranie opłaty skar
bowej. Ciekawą formą opakowania 
funkcjonującą w handlu detalicznym 
w czasach Drugiej Rzeczypospolitej 
były woreczki mąki o ciężarze 
5 i 10 kg. Produkt ten był adresowa
ny do wąskiej grupy odbiorców ze 
względu na to, że był on odliczany 
i odważany w ilościach żądanych 
przez klientów.

Z czasem opakowania tkane zaczęły 
być wypierane przez worki papierowe. 
Jednym z wielu argumentów przema
wiających za workami papierowymi 
była obserwacja, że przy załadunku 
prawie zupełnie nie wzniecają pyłu, 
podczas gdy przy układaniu każdego 
worka jutowego powstawała chmura

(zdjęcia: 6 - Krzysztof Wasilczyk, 
7 - Agnieszka Kirsz)

kurzu. Worek papierowy doceniono 
także przy bardzo długich transpor
tach zamorskich, nawet użyty jako we
wnętrzna warstwa worka z tkaniny do
brze zabezpieczał zawartość. Do wyro
bu worków stosowano papier składa
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jący się z kilku warstw. Pod koniec lat 
trzydziestych XX w. zaczęto używać 
krepowanego kraft-papieru, wypro
dukowanego jeszcze pod koniec XIX 
w. - pierwszego mocnego papieru 
opakowaniowego; worek z takiego 
papieru wykładano papierem gład
kim. Cukier pakowano w worki lnia
ne 25 kg, ale kilka cukrowni (np. Lu
blin, Józefów) pakowało kryształ rafi
nowany w worki papierowe 25 
i 50 kg. W końcu lat trzydziestych XX 
w. worki papierowe były jeszcze bar
dzo drogie, ich cena wynosiła około 
60 gr, tj. około połowy wartości wor
ka lnianego lub jutowego 100 kg, za 
który liczono od 1 do 1, 50 zł.

Inną formą opakowań papiero
wych były duże torby. W pierwszej 
połowie XX w. funkcjonowały one 
z nadrukiem nazw firm jako reklama 
oferowanych i pakowanych w nie to
warów. Papierowe torebki zastosowa
no już w 1849 r., natomiast torbę fał
dową opatentowano w 1873 r. 
w USA. Firmowe torby papierowe - 
poprzedniczki tzw. reklamówek 
z tworzyw sztucznych - były w Polsce 
wyrazem światowej mody. Krajowe 
drukarnie w 1935 r. oferowały tzw. 
torby konfekcyjne deseniowe z na
drukiem, płaskie lub z dnem krzyżo
wym, bez fałd, w rozmiarach 46 
x 35 cm, w cenie od 9 do 11 gr za 
sztukę. W przeliczeniu na symbolicz
ne jajka niemal dokładnie odpowiada 
to cenie dzisiejszej torby - reklamów
ki z tworzywa.

Jedno- lub kilkukilogramowe mi
niatury worków konopnych i lnia
nych z wielobarwnymi pionowymi 
paskami, przeznaczone na podręczny 
zapas mąki, kaszy, grochu czy fasoli, 
mogą być bardzo wdzięczną ozdobą 
półek kuchennych w każdym współ
czesnym gospodarstwie domowym. 
W woreczek włożyć można jeszcze ja
kąś drewnianą szufelkę, można też go 
przewiązać cienkim warkoczem sło
mianym, zgodnie z zanikłą już trady
cją chłopską w biedniejszych rodzi
nach. Okazuje się, że walor dekora
cyjny i symboliczny worków sięga 
głęboko w różne obszary życia. Po
kutnik, którego widziałam jadącego 
rowerem po głównej ulicy miasta, 
a kilka dni później modlącego się 
w kościele, ubrany był w siermiężny, 
konopny worek z wyciętymi na gło
wę i ramiona otworami oraz napisem 
na plecach „POKUTA 2001

Agnieszka Kirsz

PicCC w pałacach
o 1945 r. na terenie Prus 
Wschodnich znajdowało się 
kilkaset pałaców i dworów. 
Nieodzownymi elementami

ich wyposażenia, oprócz gromadzonych 
od pokoleń mebli, wyrobów rzemiosła 
czy dzieł sztuki, były urządzenia grzew
cze - kaflowe piece i kominki. Mimo że

wschodniopruskich siedzib szlachec
kich. Wiele zniknęło bez śladu, wiele 
pozostaje w ruinie, a nawet te, które 
ocalały i którym przywrócono dawną 
świetność, przeważnie utraciły swoje 
wyposażenie. Do rzadkości należą pała
ce i dwory, w których piece pozostały 
na swoich miejscach. Niektóre piece

1.2.3. Piece 
barokowe: z kanonii 
św. Ignacego 
we Fromborku 
z 1725 r. (1), 
z Karkajm koto 
Ornety z 1737 r. (2) 
i z patacu 
w Fuchshofen 
(obwód 
kaliningradzki) (3)

w pierwszej połowie XX w. wprowa
dzano już centralne ogrzewanie, 
w większości rezydencji zachowały się 
jeszcze piece kaflowe. Wśród nich były 
piece z XVII i XVIII w., przede wszyst
kim z XIX w., a także sporo pieców po
wstałych do lat czterdziestych XX w. 
Do dziś zachowała się niewielka liczba 

utrwalone zostały na szczęście na archi
walnych zdjęciach, nieliczne egzempla
rze trafiły do placówek muzealnych, 
np. we Fromborku, Elblągu, Olsztynie.

Jeszcze przed ostatnią wojną we 
wschodniopruskich pałacach i dworach 
zdarzały się piece z XVII w. Taki piec 
z zieloną polewą ogrzewał apartament 
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perskiego ambasadora w niegdyś nie
zwykle bogato wyposażonej, a dziś zruj
nowanej rezydencji Finckensteinów 
i Dohnów w Kamieńcu koło Susza. Inte
resujący piec z tego czasu znajdował się 
także w pałacu Eulenburgów w Wicken 
(obecnie w obwodzie kaliningradzkim). 
Jego oryginalna bryła składała się 
z trzech cylindrycznych części (jednej 
wysokiej i dwóch niższych), zwieńczo
nych wazonami. Niektóre barokowe 
piece z XVIII w. przetrwały do dziś. Wy
odrębnione zostały ich trzy podstawowe 
typy w zależności od ośrodków produk
cyjnych: elbląskie, gdańskie i toruńskie 
(choć miejsc ich produkcji było znacznie 
więcej, np. w Królewcu, Malborku, 
Tolkmicku). We wszystkich typach bryła 
pieca była podobna i składała się 
z dwóch lub trzech kondygnacji o pro- 
stopadłościennych skrzyniach. Kafle 
używane do ich budowy miały białą po
lewę, a dekoracja malarska przedstawia
ła głównie sceny rodzajowe i pejzaże 
wykonywane zielenią miedziową, błęki
tem kobaltowym lub fioletem mangano
wym. Motywy zdobnicze często czerpa
no z gotowych wzorników graficznych, 
np. Johana Esaiasa Nilsona, znanego mi- 
niaturzysty i miedziorytnika. Cechą cha
rakterystyczną pieców elbląskich i gdań
skich była półokrągła nisza (zamknięta 
lub otwarta) w skrzyni górnej lub środ
kowej, natomiast skrzynie w piecach to
ruńskich tworzyły zwartą bryłę. Wszyst
kie typy miały wiele odmian, zależnie od 
tego, czy skrzynie dzieliły gzymsy proste 
czy trapezowato wypiętrzone, albo czy 
kafle były gładkie, zdobione tylko mala- 
turą (co było charakterystyczną cechą 
pieców elbląskich), czy też dodatkowo 
miały dekorację reliefową albo wyłącz
nie zdobienie reliefowe. Wyznacznikiem 
była też barwa malatury (np. w ośrodku 
elbląskim przez długi czas preferowano 
fiolet manganowy). Ponadto piece róż
niły się sposobem posadowienia - mogły 
to być ceramiczne lub drewniane nóżki, 
albo podbudowa w formie zredukowa
nej skrzyni.

Barokowe piece stały w wielu rezy
dencjach, np. w pałacu w Słobitach 
koło Pasłęka, w dworach w Karkaj- 
mach i w Bogatyńskiem koło Ornety, 
w majątku Fuchshofen (obecnie ob
wód kaliningradzki), w pałacu w Łę- 
gowie koło Susza, na zamku w Olszty
nie, w starym pałacu biskupim na 
Wzgórzu Katedralnym we Fromborku 
oraz w kanoniach - siedzibach kanoni
ków fromborskich, a także w zabudo
waniach kolegiackich w Dobrym Mie

ście. Większość wymienionych rezy
dencji pozostaje dziś w ruinie, ale nie
które z zabytkowych pieców ocalały, 
choć zdobią już inne wnętrza, a ich 
oryginalne bryły na skutek wielu prze
budów często ulegały zatarciu.

Do Muzeum Mikołaja Kopernika 
we Fromborku przeniesione zostały 
trzy piece. Trój skrzyniowy piec elbląski 
z półokrągłą niszą w części środkowej, 
datowany na 1725 r., pochodzi z from- 
borskiej kanonii św. Ignacego. Jego 
bryła zbudowana jest z kafli z białą po
lewą i malowaną zielenią miedziową 
dekoracją, głównie z przedstawieniem 
scen rodzajowych. W muzealnej ekspo
zycji znalazł się także piec z Karkajm 
koło Ornety (siedziby von Kobyliń
skich), gdzie pełnił funkcję grzewczą 
przez 233 lata w salonie pałacowym. 
W jego trójkondygnacyjnej bryle zwra
ca uwaga galeryjka wokół środkowej, 
mniejszej skrzyni. Datowany dzięki in
skrypcji na 1737 r., zbudowany został 
z około 600 białych kafli, zdobionych 
kobaltową malaturą ze scenami rodza
jowymi o tematyce myśliwskiej oraz bi
blijnej. Kolejny piec, przeniesiony z ka
nonii św. Pawła, pochodzi z 1784 r. 
i składa się z trzech kondygnacji zbudo
wanych z białych kafli zdobionych re
liefową ramką.

Także we Fromborku, w kapitularzu 
przylegającym do katedry, znajduje się 
zbudowany z kafli z XVIII w. trójkon- 
dygnacyjny piec toruński. Mimo że był 
przebudowywany, na starym miejscu 
pozostało wejście do paleniska wraz 
z drzwiczkami umieszczonymi od stro
ny dawnego korytarza. Kafle dekoro
wane są reliefem i mają malowane błę
kitem kobaltowym pejzaże ze sztafa
żem architektonicznym. Bardzo podob
ne piece, jak ten we fromborskim kapi
tularzu, znamy ze zdjęć archiwalnych 
ze zrujnowanych dziś pałaców, np. 
w Słobitach koło Pasłęka, rezydencji 
Dohnów czy w Fuchshofen, majątku 
Bassewitzów (obwód kaliningradzki), 
a także z fromborskiego starego pałacu 
biskupiego (obecnie siedziba Muzeum 
Mikołaja Kopernika).

W Muzeum Warmii i Mazur w Olsz
tynie znajduje się z kolei piec z XVIII 
w. z rezydencji rodziny von Kanitz 
w Bogatyńskiem. Bryłą nawiązuje do 
pieców gdańskich (zamknięta nisza 
w skrzyni górnej), a jego dekoracja - to 
kafle reliefowe malowane błękitem ko
baltowym z przedstawieniem pejzaży. 
Do tego muzeum trafiły też piece z pa
łacu von Hindenburgów (w tym prezy

denta Rzeszy Niemieckiej Paula von 
Hindenburga) w Łęgowie koło Susza.

Wiele rezydencji w Prusach Wschod
nich zdobiły piece rokokowe. Znamy je 
ze zdjęć archiwalnych np. wnętrza pała
cu von Batockich w Tharau (obwód ka
liningradzki), gdzie był ozdobą tzw. ro
kokowego salonu. W końcu XVIII i na 
początku XIX w. piece przybrały formy 
obelisku lub kolumny (zbudowanej czę
sto z kafli o żłobkowanej powierzchni), 
z bogatymi zwieńczeniami, np. w kształ
cie wazonów. Przy ich budowie korzy
stano z gotowych wzorników, jak autor
stwa teoretyka architektury i rysownika 
Johana Jacoba Schiibłera - Architektoni- 
sche Werke, wydany w Norymberdze 
w 1783 r. O piecach z XVIII w. powsta
ło sporo publikacji, natomiast temat pie

ców klasycystycznych, występujących 
masowo w pałacach i dworach w XIX, 
a nawet i w XX w., pozostaje dotychczas 
nieopracowany.

W drugiej ćwierci XIX w. upo
wszechniły się piece z białych kafli o bo
gatej, najczęściej klasycystycznej, rza
dziej neogotyckiej dekoracji. Do ich po
pularności przyczyniło się opublikowa
nie przez wybitnego niemieckiego ar
chitekta i teoretyka sztuki Karola Fry
deryka Schinkla wzorników - Samm- 
lung Architektonischen Entwilrfe, wyda
nych w 1821 r. Typ pieca nawiązujący 
do wzorów neoklasycyzmu niemieckie
go dominuje we wnętrzach pałacowych 
do końca XIX w., nawet do początku 
XX w. Ich prosta, najczęściej jedno- 
skrzyniowa bryła (czasem z niewielkim 
podziałem na skrzynie zaakcentowa
nym gzymsem) składała się z białych ka
fli wypełniających, a dekorację części 
frontowej pieca stanowiły elementy 
zdobnicze w postaci: panneaux, meda
lionów, kafli ażurowych, nisz, także peł- 
noplastycznych figur. Bogate zwieńczę-
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nia podkreślały fryzy z dużych elemen
tów, na których przedstawiano sceny 
antyczne, postaci mitologiczne, motywy 
akantowe, groteskowe czy arabeskowe. 
Te popularne niegdyś piece dziś należą 
do rzadkości. Unikatowe są zwłaszcza 
egzemplarze z pelnoplastycznymi 
przedstawieniami figuralnymi, jak na 
piecach w nowym pałacu biskupim 
(obecnie plebania) we Fromborku. Za
chował się tu zespól dziesięciu pieców 
z około połowy XIX w., wśród których 
zwraca uwagę para identycznych pie
ców klasycystycznych. Ich fronty zdo
bią po trzy figury kariatyd, a zwieńcze
nia stanowią ogromne wazy.

Fromborku. Często ozdobą frontowej 
części pieca było duże panneaux 
z przedstawieniem figuralnym. Piec 
z postaciami wojowników w antycz
nych strojach ocalał również w tym pa
łacu. Czasem bryłę pieca wzbogacała 
niewielka prosta nadstawka umieszczo
na powyżej zwieńczenia i fryzu, jak np. 
w rezydencji w Prakwicach kolo Morą
ga (letni pałacyk Dohnów ze Słobit). 
Niekiedy piece zwieńczone były dużych 
rozmiarów pelnoplastycznymi postacia
mi alegorycznymi, m.in. orłami z roz
piętymi skrzydłami, np. w Gross Ku- 
glack, siedzibie rodu von Hippel (ob
wód kaliningradzki).

4. Piec rokokowy z pałacu w Tharau 
(obwód kaliningradzki)
5. Fragment neoklasycystycznego 
pieca z kariatydami z okoto potowy XIX w. 
(nowy patac biskupi we Fromborku) 
6.7. Kafel centralny z pieca 
neoklasycystycznego z drugiej potowy 
XIX w. z patacu w Barzynie, obecnie
w patacu w Kwitajnach (6)
i zwieńczenie pieca w Kwitajnach (7)
8. Piec neogotycki z okoto potowy XIX w. 
w nowym patacu biskupim we Fromborku
9. Piec neobarokowy z 1933 r.
z patacu w Barzynie, obecnie w patacu 
w Kwitajnach

(zdjęcia: Jadwiga Semków, 
Weronika Wojnowska)

Najpowszechniejsze były jednak 
skromne piece, opatrywane tylko 
dekoracyjnym fryzem i zwieńcze
niem. Można je zobaczyć na zdję
ciach archiwalnych wielu wnętrz 
pałacowych. Na przykładzie pałacu 
w Wicken (ale dotyczy to również 
innych siedzib szlacheckich) widać, 
że piece te nie tylko nie raziły swo-

Powszechny był też typ pieca, który 
oprócz zwieńczenia i fryzu miał kafel 
centralny w części frontowej. Ocalały 
one w pałacu w Kwitajnach koło Pasłę
ka (majątek Dónhoffów, zarządzany do 
końca wojny przez zmarłą niedawno

ją skromną formą w bogato wyposażo
nych salonach, ale dodawały im uroku 
szlachetną prostotą. Przykłady ocala
łych pieców tego typu zobaczyć można 
jeszcze w pałacu w Kwitajnach, w no
wym pałacu biskupim we Fromborku,

Marion Dónhoff), a także wśród pie
ców w nowym pałacu biskupim we

a także w kanonii NMP na Wzgórzu 
Katedralnym we Fromborku.

29



TO TEŻ SĄ ZABYTKI -

Pieców neogotyckich pozostało nie
wiele. W sali kapitulnej w nowym pa
łacu biskupim we Fromborku do dziś 
zachowała się ich para nawiązująca do 
wystroju całego budynku. Składają się 
one z trzech skrzyń wydzielonych 
gzymsami i zwieńczonych koronką 
z trójliści i pinaklami w narożach. 
Główną ozdobą jest umieszczone 
w górnej skrzyni dużych rozmiarów 
panneaux ze sceną figuralną pod arka
dą, ujętą dwoma medalionami. Trzy in
ne neogotyckie piece przetrwały wojnę 
w pałacu w Judytach koło Bartoszyc, 
dawnej siedzibie Kunheimów.

Do końca XVIII w. piece były często 
wyrobami lokalnymi, natomiast w XIX 
w. powstawały przede wszystkim w du
żych zakładach niemieckich, np. w Vel- 
ten koło Berlina czy w samym Berlinie 
lub Miśni. W następnym stuleciu do 
wnętrz pałacowych zamawiano repliki 
pieców barokowych, które produko
wano do okresu międzywojennego 
w wytwórniach lokalnych (Braniewo, 
Kadyny, Malbork). Przykładem może 
być neobarokowy piec w pałacu 
w Kwitajnach, przeniesiony tu z pałacu 
w Barzynie. Opatrzony jest herbem 
Groebenów i datą „1933”, a na ze
wnętrznej części sklepienia znajduje się 
data „1765” (prawdopodobnie data 
wykonania oryginału) i sygnatura fa
bryki Waltera Wendla z Braniewa. De
korację malarską wykonaną fioletem 
manganowym stanowią sceny rodzajo
we i dworskie na tle romantycznej ar
chitektury lub pejzażu. W muzeach 
w Elblągu i Malborku znajdują się ko
pie barokowego pieca elbląskiego 
z 1755 r., wykonane w Cesarskiej Manu
fakturze w Kadynach (Majolika Werk- 
sttat Cadinen) w latach 1923-1924, 
a ozdobione - jak na pierwowzorach 
z XVIII w. - malowanymi scenami 
dworskimi i pasterskimi. Oprócz pie
ców neoklasycystycznych lub replik 
pieców barokowych, przeznaczonych 
do wnętrz reprezentacyjnych, w innych 
pomieszczeniach wznoszono piece 
mniej efektowne, nawiązujące do pie
ców mieszczańskich, nawet wiejskich. 
Przykładem może być (nieistniejący już) 
ogromny piec z przypieckiem w sieni 
pałacu w Judytach (piec o podobnej 
formie zachował się do dziś w wiejskim 
domu we wsi Łajsy koło Pieniężna).*

* Zob. artykuł Jeszcze grzeją... tych samych autorek 
w numerze 2, 2002, s. 31.

Jadwiga Semków 
Weronika Wojnowska

Witryna
ojcu Tadeusza Kulisiewicza 
(1899-1988), znanego na 
świecie grafika, urodzonego 
w Kaliszu, wie niewiele 

osób. Walenty Kulisiewicz - mistrz ślu
sarski - urodził się w 1854 r. w Ku
charkach, zmarł w 1939 r. w Kaliszu, 
a pochowany został na cmentarzu 
w dzielnicy Tyniec. Jego warsztat ślu
sarski, w którym wykonywał pięknie 
kute w żelazie kraty, balustrady i porę
cze schodów, znajdował się przy ul. 
Niecałej 4. Niestety, niewiele zacho
wało się tych wyrobów - balustrady 
balkonu w rynku kaliskim, brama 
z bocznymi furtkami z 1901 r. przed 
kościołem w Kościelcu Kaliskim oraz 
fragment witryny sklepowej w Kaliszu 
z początku XX w. Fragment tej witry
ny znajdował się do niedawna w oknie 
wystawowym jednej z kamienic przy 
al. Wolności. Wykonany został ręcznie 
z żelaza, składał się z trzech pól równej 
wielkości. W każdym polu umieszczo
no ozdobny, prostokątny motyw 
o wklęsłych rogach, w środku poje
dyncze czterolistne rozety, a w gór
nych rogach dodatkowe elementy de
koracyjne o wachlarzowatej formie, 
które jednocześnie podtrzymywały 
wystawową szybę. W górnej części 
środkowego pola przymocowana jest 
tabliczka z sygnaturą: „WALENTY 
KULISIEWICZ W KALISZU”.

Jesienią 2000 r. pan Jarosław Dolat, 
adiunkt Muzeum Historii Przemysłu 
w Opatówku, stwierdził, że witryna 
zniknęła, a na jej miejscu pojawiła się 
nowa, drewniana. Rozpoczęły się 
żmudne poszukiwania. Ostatecznie 
przez firmę, która dokonała wymiany, 
udało się ją odnaleźć na podwórzu jed
nego z gospodarzy w podkaliskiej wsi. 
Na szczęście pracownik muzeum zdo
łał przekonać owego człowieka i odzy
skać zabytek.

Witryna, z widocznymi efektami 
działania korozji i znacznymi ubytkami 
u dołu, poddana została konserwacji. 
W jej trakcie usunięto m.in. kolejne 
warstwy farby. Całość po oczyszczeniu 
do stanu surowego pomalowano farbą 
podkładową antykorozyjną, a następ
nie czarną; tabliczka znamionowa 
otrzymała kolor złoty. Odnowiona 
i zabezpieczona witryna znajduje się

(zdjęcia: Jarosław Dolat)

1.2. Fragment witryny przed (1)
i po konserwacji (2)

obecnie w Muzeum Historii Przemysłu 
w Opatówku na ekspozycji stałej „Ka
liskie w okresie industrializacji ziem 
polskich w XIX i na początku XX w.” 
i stanowi cenny dokument historii ka
liskiego rzemiosła artystycznego.

Ewa Wiąz
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odkryte malowidła
a podwórzu posesji przy ul. 
Słowackiego 3 w Kielcach 
stoi niepozorny budyne
czek. Od ponad dziesięciu 

lat nie tylko mieszkańcy Kielc, ale 
wszyscy zainteresowani ocalałymi pa
miątkami kultury żydowskiej w Pol
sce wiedzą, że skromna budowla była 
niegdyś domem modlitwy. O zabytku 
wspominał m.in. Krzysztof Urbański 
(Społeczność żydowska w Kielcach, 
1989, s. 24), a Eleonora Bergman 
i Jan Jagielski uwzględnili kielecką 
modlitewnię w katalogu Zachowane 
synagogi i domy modlitwy w Polsce 
(1996, s. 57). Obiekt znalazł się rów
nież w wykazie pt. Zabytki architek
tury i budownictwa w Polsce - Woje
wództwo Kieleckie (Warszawa 1995, 
poz. 22, s. 101). W żadnej z wymie
nionych publikacji nie wspomniano 
jednak, co kryją wnętrza tego domu. 
Po wojnie budynek wykorzystywano 
przez pewien czas jako magazyn Cen
trali Zaopatrzenia Szkół, a następnie 
- pomieszczenie magazynowe dla Re
jonowego Przedsiębiorstwa Gospo
darki Mieszkaniowej. Trudności z do
stępem do wnętrza pozostały, gdy po
sesję przy ul. Słowackiego 3 odzyska
li spadkobiercy dawnych właścicieli.

W połowie stycznia 2002 r. oglą
dałem zaniedbaną budowlę, jedno 
z zakratowanych okien na południo
wej elewacji było lekko uchylone. 
Zajrzałem do środka i nie mogłem 
uwierzyć własnym oczom. Wpadają
ce przez zakurzone szyby smugi sło
necznego światła wydobywały z mro
ku wspaniałe, mieniące się różnymi 
kolorami dekoracje malarskie. Oka
zało się, że fakt istnienia polichromii 
znany był tylko kilku lokatorom ka
mienicy przy ul. Słowackiego oraz ad
ministratorowi posesji, Adamowi Bi- 
spingowi. Wystrój modlitewni wi
działa podobno pracownica kieleckie
go urzędu konserwatorskiego. 5 lute
go 2002 r., dzięki uprzejmości Adama 
Bispinga, mogłem wejść do dawnego 
domu modlitwy i wykonać fotografie. 

Modlitewnia przy ul. Słowackiego 
wzniesiona została w 1922 r. przez 
Herszla Zagajskiego jako prywatny 
dom modlitwy. Projekt wykonał bu
downiczy L. Klima. Obiekt o po

wierzchni 54 m2 przeznaczony był dla 
80 osób. Herszel Zagajski (1860- 
-1937) należał do grona najbardziej 
znanych przedsiębiorców kieleckich, 
dochody czerpał z Zakładów Wapien
nych „Wietrznia”, położonych na 
wschodnich krańcach miasta i znajdu
jących się w posiadaniu rodziny Za- 
gajskich od 1885 r. Wraz z żoną Etlą 
(1876-1942) zajmował się bardzo ak
tywnie pracą społeczną i wspieraniem 
ubogich Żydów. Był fundatorem do
mu starców i schroniska dla sierot ży
dowskich, członkiem dozoru bóżni
czego, radnym oraz działaczem kilku 
żydowskich towarzystw dobroczyn-

wanym z motywów esownic. Dekora
cja ta jest lepiej zachowana niż malo
widła odkryte w latach 1996-1998 
w sztibł przy ul. Targowej 50/52 na 
warszawskiej Pradze (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 7, 1998).

Wnęka aron ha-kodesz, otoczona 
dwoma otworami okiennymi (obecnie 
zamurowane), otrzymała bogatą opra
wę plastyczną. Na pionowych pasach 
namalowano ornamenty zbudowane 
z modelowanych liści akantu i stylizo
wanych łodyg roślinnych. W ornamen
ty wplecione zostały niebieskie wstęgi 
z fragmentem tekstu Psalmu 118,19: 
„Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, 

1. Dom modlitwy przy ul. Słowackiego 3 w Kielcach

nych. Etla Zagajska wspomagała do
datkowo ze swojego majątku szkol
nictwo żydowskie w Kielcach. Dom 
modlitwy przeznaczono dla rodziny 
fundatora i lokatorów kamienicy. 
Ściany zachodnią, południową i pół
nocną podzielono namalowanymi pi- 
lastrami, południową i północną 
ozdobiły poziome pasy z malowidła
mi, wyobrażającymi zodiakalne sym
bole miesięcy w kalendarzu hebraj
skim. Wszystkie symbole ujęte zostały 
w obramienia, nawiązujące kształtem 
do renesansowych tarcz herbowych 
i otoczone ornamentem skompono

wejdę tam i dzięki złożę Panu” (tłum. 
Czesława Miłosza). Pasy z ornamenta
mi zwieńczone są dwoma malowidła
mi: po stronie lewej znajduje się widok 
jeziora Kinneret (hebr. Jam Kineret), po 
prawej - wyobrażenie Jerozolimy 
z podpisem: „Malchut Beit Dawid” 
(„Królestwo Domu Dawida”). Gdy fo
tografowałem polichromie, we wnętrzu 
panował półmrok. Dopiero po wyko
naniu zdjęć zauważyłem na fotogra
fiach jeszcze dwa niewielkie malowidła 
na krańcach ściany z wnęką aron ha-ko- 
desz, zlokalizowane za otworami okien
nymi: po stronie prawej namalowano
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(obecnie zamurowane). Wejście znaj
dowało się w niewielkiej przybudów
ce, w której zlokalizowano schody. 
Najprawdopodobniej galeria dla ko
biet wykonana została w drugiej poło
wie lat dwudziestych lub w latach trzy
dziestych XX w. Pierwotna dekoracja 
malarska zachodniej ściany domu mo
dlitwy nie była kompozycyjnie dosto
sowana do konstrukcji galerii, nad jej 
podłogą ściany uległy przemalowaniu 
i ozdobił je skromny ornament, wyko
nany z użyciem szablonu.

Dom modlitwy znajduje się na tere
nie należącym obecnie do spadkobier
ców rodziny Zagajskich, mieszkają
cych w USA. Obiekt - jeden z najcen
niejszych tego typu zabytków w Polsce 
- wymaga natychmiastowych prac za-

2. Ogólny widok północnej ściany sali 
modlitewnej; widoczne są znaki zodiaku: 
Panna, Lew, Rak, Bliźnięta, Byk i Baran
3. Fragment dekoracyjnej oprawy aron 
ha-kodesz
4.5. Widoki jeziora Kinneret (4)
i Jerozolimy (5)
6. W narożniku fragment widoku Ściany 
Zachodniej, a dalej Ryby - zodiakalny 
symbol miesiąca Adar i Wodnik - symbol 
miesiąca Szwat

(zdjęcia: Janusz Sujecki)

widok Ściany Zachodniej (tzw. Ściany 
Płaczu) w Jerozolimie, po lewej - praw
dopodobnie wyobrażenie Hebronu.

Galeria dla kobiet usytuowana zo
stała nad wejściem od strony zachod
niej. Wsparta na drewnianych kro- 
ksztynach i szynach kolejowych miała 
balustradę drewnianą lub metalową, 
która po 1945 r. została usunięta. Ga
lerię doświetlały dwa otwory okienne 

bezpieczających i konserwatorskich. 
Powinien też niezwłocznie znaleźć się 
w rejestrze zabytków.

Janusz Sujecki

Autor uprzejmie dziękuje Yale Reisnerowi 
z Fundacji Ronalda S. Laudera za konsultację 
oraz Adamowi Bispingowi, Adamowi Chruścia- 
kowi i Dominikowi Daleszakowi za pomoc 
w wykonaniu fotografii.
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Konserwatorom
ku uwadze!

arniowe rudy żelaza dotych
czas rozpatrywano głównie 
z okazji przedstawiania dzie
jów hutnictwa. Tymczasem 

okazuje się, że na Ostrowie Lednickim 
zachowane fundamenty kościoła gro
dowego wykonane zostały m.in. 
z okruchów rudy darniowej. Budowla 
w świetle nowszych ustaleń mogła po
wstać w XI w. Byłby to więc najstarszy 

wych na tym terenie potwierdzają wy
niki archeologicznego zdjęcia tego ob
szaru - tylko w gminie Łubowo zloka
lizowano pięć miejsc występowania 
żużla, a w sąsiedniej gminie Kiszkowo 
trzy. Znaczna liczba okruchów rud dar
niowych i żużla, najczęściej na obiek
tach średniowiecznych, sugeruje roz
mach ówczesnej produkcji żelaza zwią
zanej z bliskością surowca.

1. Ruda darniowa w murze budowli z XI w. 
na Ostrowie Lednickim
2. Mur kościota gotyckiego z XIII w.
z ozdobnym ułożeniem rudy darniowej 
wśród gtazów narzutowych

leniowie, Mirocinie, Broniszowie, Ni- 
wiskach rudy darniowe używane były 
do wznoszenia różnych budowli oraz 
do zdobienia elewacji. Należy jednak 
dodać, że budynki z rudy darniowej 
w czasie burzy ściągały wyładowania 
atmosferyczne.

W okolicy Nowej Soli, w miejsco
wościach Lutynka, Niwiska, Studzie
nice, Mirocin Dolny, Mirocin Górny, 
Broniszów, Zatonie do dzisiaj można 
podziwiać budowle, najczęściej sakral
ne, w których ruda darniowa stanowi 
wspólnie z głazami narzutowymi za
sadniczy materiał budowlany. Na 
przykład w Lutynce kościół gotycki 
z XIII w. zbudowany jest z głazów na
rzutowych i rudy darniowej. Także 
w Niwiskach wczesnogotycki kościół 
z drugiej połowy XIII w. postawiono 
z rudy darniowej i głazów narzuto
wych. W Studzieńcu rudę darniową 
zastosowano nie tylko przy budowie 
wczesnogotyckiego kościoła z drugiej 
połowy XIII w., ale także przy wzno
szeniu znacznie młodszego budynku 
gospodarczego.

Z rudy darniowej i głazów narzuto
wych zbudowany jest również wcze- 

na ziemiach polskich przykład wyko
rzystania rud darniowych dla celów 
budowlanych. Należy dodać, że na zie
mi lubuskiej oraz w Meklemburgii 
znane są budowle wykonane częścio
wo z rud darniowych dopiero z XIII w.

Wykorzystanie rudy darniowej jako 
materiału budowlanego na Ostrowie 
Lednickim sugeruje względną łatwość 
jej pozyskania. Korzystając z ogólnych 
przesłanek geologicznych dotyczących 
genezy rud darniowych oraz z danych 
paleogeograficznych wykreślono map
kę występowania w przeszłości rud 
darniowych na terenie byłej kasztelanii 
ostrowskiej. Przypuszczenia o po
wszechnym występowaniu rud darnio

Ten niecodzienny sposób wykorzy
stania rud darniowych stosowano tak
że w wiekach późniejszych. W wielu 
miejscowościach położonych w prado- 
linie barycko-głogowskiej, m.in. w Je- 

snogotycki, jednonawowy kościół 
z drugiej połowy XIII w. w Mirocinie 
Dolnym oraz obecna ruina kościoła 
z drugiej połowy XIII w. w Zatoniu. 
Relikty tego kościoła i cmentarz otacza
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3. Studzieniec - budynek gospodarczy 
zbudowany z rudy darniowej i cegty 
4.5. Zatonie - ruina kościoła z drugiej 
potowy XIII w. z zachowanymi elementami 
rudy darniowej jako materiału 
budowlanego (4) oraz mur z cegły 
i rudy darniowej z XIX w. (5)
6.7. Czarny Las - wschodnia strona 
kościoła (6) i sposób budowy muru 
z rudy darniowej (7)

(zdjęcia: Janusz Skoczylas)

mur postawiony w XIX w. z cegieł i ru
dy darniowej. W Zatoniu znajduje się 
też budynek gospodarczy z elewacjami 
wykonanymi z rudy darniowej. Z kolei 
kościół z przełomu XIII i XIV w. w Mi- 
rocinie Górnym oraz kościół z około 
1600 r. w Broniszowie zbudowane są 
również z rud darniowych i głazów na
rzutowych. Obecnie pokryte są one 
tynkiem, stąd brak możliwości bezpo
średniej obserwacji. Otaczające je mury 
także wykonano z dużym udziałem ru
dy darniowej. W Antoninie koło 
Ostrowa Wielkopolskiego w latach 
1822-1824 aż do pierwszego piętra 
wybudowano z rudy darniowej pałac 
myśliwski dla Antoniego Radziwiłła, 
powyżej zaś zastosowano drewno; 
obecnie cały pałac pokryty jest drew
nem. W Czarnym Sadzie (obecnie 
Czarny Las) w latach 1845-1850 po
stawiono ewangelicki kościół wyłącz
nie z rudy darniowej (obecnie NMP 
Niepokalanie Poczętej). Również w in
nych regionach ziem polskich wyko
rzystywano rudy darniowe jako mate
riał budowlany. Wspomnieć należy 
o pałacyku i kaplicy generała Stanisła
wa Klickiego w Łowiczu. Nieco inaczej
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6 wykorzystywano rudy 
darniowe na Mazurach, 
gdzie od setek lat uży
wano ich oraz żużli do 
budowy i naprawy wy
boistych dróg.

Współczesne badania 
fizykochemiczne stawia
ją sobie za cel dokładne 
poznanie składu mine
ralnego rud darniowych 
i ustalenie ich parame
trów technicznych. Już 
w 1910 r. pisano, że ru
da darniowa „posiada 
spoistość, która sprawia, 
że może wytrzymać 
wielkie ciśnienie i nie 
psuje się ani w wilgoci, 
ani na powietrzu. Stąd

więc w łożyskach dawnych rzek, gdzie brak kamieni polnych 
zupełny, uciekano się do używania rudy jako budulca od- 
dawna” (F. Chłapowski, Wiwianitowe i żelaziakowe złoża 
u źródlisk Baryczy, „Ziemia”, 1910, s. 403). Próbka rudy 
darniowej pobrana ze złoża w Toruniu-Rudaku, między uli
cami Okólną i Kniaziewicza, ma ciężar objętościowy 
2,39 g/cm, nasiąkliwość wagową 15,87 %, a jej wytrzyma
łość na ściskanie wynosi 13,937 MPa. Nie są to wprawdzie 
parametry odpowiednie dla potrzeb budownictwa, niemniej 
jednak stojące kilkaset lat obiekty sakralne potwierdzają 
przydatność użycia tego surowca jako materiału budowlane
go. Zagadnienie poszukiwań, eksploatacji i wykorzystania 
darniowych rud żelaza od wielu lat przestało już być przed
miotem zainteresowania badaczy i praktyków. To zaniecha
nie zainteresowań rudami darniowymi ma wiele przyczyn, 
m.in. wiąże się z wielkoprzemysłowymi poszukiwaniami 
złóż o największych zasobach, ale także wynika z postępu 
prac melioracyjnych, które doprowadziły do osuszenia po
tencjalnych obszarów tworzenia się rud.

Nieliczne obiekty zbudowane z rudy darniowej zasługu
ją na rozpoznanie, udokumentowanie i zachowanie. Oto
czenie ich opieką konserwatorską jest uzasadnione i nie
zbędne, gdyż istnieje możliwość zniszczenia tego unikatowe
go surowca budowlanego przez różne remonty i rozbudowy.

Janusz Skoczylas

> V TARGI
KONSERWACJI 

'O ZABYTKÓW 
0 I DZIEŁ

SZTUKI

P II TARGI
PROJEKTOWANIA, 
BUDOWNICTWA 
i wyposażenia 
OBIEKTÓW 
SAKRALNYCH 

s
13-14.09.2002
Hala targowa: 

ę**)  Kraków,
ul. G. Zapolskiej 38

Patroni:
Marszalek Województwa Małopolskiego
II ojewoda Krakowski
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

Patroni medialni:
T\ P Kraków
Polskie Radio Kraków
Gazeta Wyborcza 
Renowacje i Zabytki

Targi 
w Krakowie SA

30-126 Kraków
ul. G. Zapolskiej 58
tel. 012/ 638 47 47. 658 56 56
501/ 69 12 32 fax 012/ 658 6151 
e-mail: sulekfg targi.krakow.pl 
innc.targi.krakmc.pl

35



Z ZAGRANICY

Stacja Berlin
erlin był obok Paryża i Lon
dynu największą metropo
lią kolejową Europy w XIX 
w. Chce być nią nadal - na 

miejscu dawnego Lehrter Bahnhof 
powstaje obecnie pod tą samą nazwą 
największy dworzec kolejowy nasze
go kontynentu.

Historia architektury dworcowej 
rozpoczęła się w pierwszej połowie 
XIX w. Dworce bardziej niż jakiekol
wiek budynki użyteczności publicznej 
odbijały ducha epoki w łączeniu tech
nologii i architektury, form przeszło
ści i rozwiązań przyszłości. Składały 
się z dwóch fundamentalnych ele
mentów: budynku dla podróżnych, 
który pełnił funkcje administracyjne, 
służył odprawie, ale przede wszyst
kim wygodzie podróżnych, oraz hali 
przekrywającej perony, najczęściej 
z żelaza i szkła, która dzisiaj stała się 
symbolem dworca z XIX w. Hale pro
jektowali inżynierowie, zaś budynki - 
architekci, którzy najczęściej sięgali 
po formy z minionych epok. Dzięki 
rozwojowi historii sztuki artyści XIX 
w. byli ich coraz bardziej świadomi, 
a jednocześnie otwarci na łączenie 
różnych elementów.

Obok Londynu i Paryża Berlin był 
jednym z najważniejszych węzłów ko
lejowych w XIX w. W latach trzydzie
stych i czterdziestych tego stulecia 
wybudowano tam pięć dworców czo
łowych, czyli takich, na których po
ciąg zaczynał i kończył bieg. W 1850 
r. położono prowizoryczne tory na 
planie zbliżonym do koła, które połą
czyły wszystkie dworce, umożliwiając 
komunikację między nimi. Historia 
rozpoczęła się w 1838 r. wzniesie
niem Potsdamer Bahnhof (Dworca 
Poczdamskiego) przy placu Poczdam
skim (odjeżdżały stąd pociągi do 
Poczdamu i Magdeburga). W 1841 r. 
powstał Anhalter Bahnhof (Dworzec 
związku Saksonia-Anhalt) na placu 
Askanijskim (pociągi w tamtym kie
runku), rok później Frankfurter 
Bahnhof (Dworzec Frankfurcki) na 
przedmieściach w pobliżu Szprewy 
(pociągi w stronę Odry, od 1846 r. 
docierały do Wrocławia). W 1842 r.

1.2. Berlińskie dworce na pocztówkach z 1930 r.: Anhalter Bahnhof (1) i Lehrter Bahnhof (2)
3.4. Obecne widoki dworców: Anhalter Bahnhof (3) i Hamburger Bahnhof (muzeum) (4)

wybudowano Stettiner Bahnhof 
(Dworzec Szczeciński), który umożli
wił połączenie z Morzem Bałtyckim, 
w 1846 r. Hamburger Bahnhof 
(Dworzec Hamburski). Już pod ko
niec lat sześćdziesiątych XIX w. 
wszystkie one okazały się albo za ma

łe, albo przestarzałe. Na ich miejscu 
zaczęły powstawać nowe, imponujące 
realizacje (niektóre funkcjonowały do 
lat pięćdziesiątych XX w.). Jedną 
z nich był wzniesiony na brzegu 
Szprewy malowniczy, oparty na ele
mentach włoskiego renesansu z fasa
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dą w kształcie łuku triumfalnego 
Lehrter Bahnhof (pociągi w kierunku 
Hamburga, Bremy i Kilonii). Cieszył 
się on ogromną sympatią berlińczy- 
ków i podróżnych, którzy jechali stąd 
do Bremerhaven, aby stamtąd prze
płynąć Atlantyk. Lokalizacja dworca

ścianach i przeszkloną ścianę czoło
wą. Fasadę dworca od strony rzeki 
możemy zobaczyć na starych zdję
ciach lub pocztówkach. Pewne wy
obrażenie daje funkcjonujący do dzi
siaj dworzec wschodni (Keleti) w Bu
dapeszcie, zaprojektowany na jego 

miała istotne znaczenie, chociaż brzeg 
rzeki wybrano podobno na życzenie 
króla „z przyczyn estetycznych”.

Budynek wzniesiono w latach 
1869-1871 według projektu Lanta, 
Scholza i Lapierre, a konstruktorem 
hali był Wilhelm Schwendler. Skry
wała ona trzy perony, połączone od 
południa węższym peronem po
przecznym, który umożliwiał dojście 
do pozostałych. Światło wpadało 
przez lunetowe okna w bocznych 

wzór przez Gyula Rochlitza w latach 
osiemdziesiątych XIX w. Lehrter 
Bahnhof zamknięty został w 1951 r., 
a zburzony osiem lat później. Właśnie 
na jego miejscu powstaje dziś naj
większy dworzec Europy. W latach 
siedemdziesiątych XIX w. powstały 
dwa pozostałe: Anhalter Bahnhof 
i Hamburger Bahnhof. Anhalter wy
wołał poruszenie swoim wyglądem 
i użytą technologią. Dla wielu nie
mieckich historyków architektury był 

szczytowym punktem rozwoju berliń
skich dworców typu czołowego. Kie
dy pierwszy budynek, wzniesiony 
w 1839 r., okazał się za mały, o plany 
nowego dworca zwrócono się do 
młodego architekta Franza Schwech- 
tena; budowa trwała w latach 1876- 
-1880. Hala dworcowa o długości 
170 m i szerokości 60 m chroniła 
cztery perony. Budynek dla pasaże
rów mieścił poczekalnie dla czterech 
klas. Po bokach dołączono dwa skrzy
dła o różnych długościach, gdzie znaj
dowały się pomieszczenia dla królew
skiego dworu. Konstrukcja dachu by
ła nowa, spoczywał on nie na ścia
nach, ale na podwójnych wiązarach 
w odstępach co 14 m; jej autorem był 
prawdopodobnie inżynier Heinrich 
Seitel. Charakterystyczną fasadę 
dworca, która odbijała krzywiznę da
chu, znamy również ze zdjęć archi
walnych. Przez wiele lat uważany był 
za reprezentacyjny dworzec państwo
wy, ale pomimo protestów zburzono 
go w 1960 r. Dzisiaj można tylko 
oglądać ruiny budynku z wypalonej 
i klinkierowej cegły, który zdobiła de
koracja z kamienia, terakoty i stiuku.

Przetrwał najstarszy dworzec ber
liński - Hamburger Bahnhof. Funk
cjonuje nadal, ale jako budynek mu
zealny. Powstał w 1846 r., był końco
wą stacją linii Berlin - Hamburg; bu
dynek zaprojektowali Friedrich Neu
haus i Ferdinand Wilhelm Holz. Halę 
(długość 103 m, szerokość 18 m, wy
sokość 13 m, dwa perony) otoczyły 
budynki na planie litery „U”. Innowa
cją było umieszczenie wejścia i wyj
ścia, nie jak dotychczas tylko w skrzy
dłach bocznych, ale w fasadzie flan
kowanej przez dwie czworokątne 
wieże. Ruch pasażerski na Dworcu 
Hamburskim zamarł w 1882 r. 
W 1906 r. otwarto tam muzeum ko
lejnictwa. Dzisiaj w dawnej hali pero
nowej zamienionej na salę ekspozy
cyjną odbywają się również wystawy 
malarstwa i rzeźby.

Mimo że niemal wszystkie dworce 
Berlina z XIX w. nie zachowały się, 
pozostały zdjęcia i pamięć o nich. Ist
nieje np. koło miłośników Anhalter 
Bahnhof. Pewien starszy pan ze wzru
szeniem opowiedział mi o tym, jak 
niezwykły był ten dworzec, i z jak 
wielkim rozczarowaniem przyjęto 
masowe burzenie starych zabytko
wych budynków w latach pięćdziesią
tych XX w.

Katarzyna Cichowicz
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ROZMAITOŚCI

1. Neple - kamienny 
krzyż przydrożny
2. Pratulin
- symboliczny 
nagrobek 
męczenników 
unickich
3. Typowe 
prahistoryczne baby 
kamienne z terenu 
Ukrainy w niczym 
nie przypominają 
podlaskich krzyży 
określonych
tą samą nazwą

(zdjęcia: Zdzisław 
Skrok)

czony na szczycie symbolicznego 
nagrobka poświęconego zabitym 
w 1874 r. przez carskich kozaków 
wiernym kościoła unickiego w nie
odległym od Nepli Pratulinie. Była 
to niegdyś sprawa bardzo głośna, 
męczeństwo podlaskich unitów 
opisał Władysław Reymont 
w opowiadaniu Z ziemi chełm
skiej, wierszem uczciła Maria Ko
nopnicka, a w 1996 r. papież be
atyfikował pratulińskich męczenni
ków, Czy jednak na ich nagrobku 
również stoi pogańska „kamienna 
baba”, bo kształt tego krzyża jest 
identyczny z tym, który znajduje 
się w Nepli? Czy ktokolwiek z wier
nych tolerowałby tego rodzaju 
nadużycie? Oczywiście nie i czas 
wyjawić tajemnicę rzekomych 
podlaskich kamiennych bab, któ
re tak naprawdę i na szczęście 
zrodziły się tylko w głowach ar

cheologów, niezoriento-

Baby czy krzyże?
Jeśli chcemy nazwać coś, co 

nazwy jeszcze nie ma, naj
chętniej posługujemy się analo

giami, zapożyczamy nazwę z rze
czy już wcześniej nazwanej, po
dobnej, ale przecież innej od tej, 
która nazwy potrzebuje. Ten ro
dzaj umysłowego lenistwa prowa
dzi często do nieporozumień 
i błędów, które gdy raz się umoc
nią, trwać mogą przez wieki.

Szczególnie wymownym przy
kładem takiego błędu są tzw. ba
by kamienne, które Mały słownik 
kultury dawnych Słowian definiuje 
jako „prymitywne płaskie posągi, 
przedstawiające postacie ludzkie, 
z dekoracją reliefową. Występują 
na wielkich przestrzeniach od Azji 
Środkowej, przez Kaukaz, stepy 
Ukrainy po pd. wsch. wybrzeża 
Bałtyku. Baby kamienne występu
jące na obszarach Słowiańszczy
zny Zachodniej wiążą się gene
tycznie z oddziaływaniem wzorów 
turecko-mongolskich. (...) Dato
wane są na przedchrześcijański 
okres wczesnego średniowiecza". 
Wydawałoby się więc, że wszyst
ko jest jasne - kamienne baby są 
zabytkami rzeźby pogańskiej, 
przedchrześcijańskiej, azjatyckiej 
i wschodnioeuropejskiej. Tymcza
sem w polskim piśmiennictwie, 
zarówno naukowym, jak i popular
nonaukowym oraz krajoznaw
czym, miano kamiennej baby 
otrzymują wszystkie zabytki ka
mieniarstwa, co do których braku
je jednoznacznych aplikacji i iden

tyfikacji. Dotyczy to także zabyt
ków kamiennej rzeźby z Podlasia, 
gdzie szczególne zasługi miesza
nia ludziom w głowach położyli 
warszawscy archeolodzy na czele 
z Jerzym Głosikiem, popularyza
torem archeologii i niegdyś pra
cownikiem tzw. Pogotowia Arche
ologicznego przy Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w War
szawie. To on w cyklu artykułów 
zamieszczonych w latach osiem
dziesiątych XX w. na tamach kwar
talnika „Z otchłani wieków” opisał 
swoje przygody w tropieniu podla
skich bab kamiennych. A za nim 
poszli inni. W przewodniku pt. 
Podlasie T. Glinki i innych (War
szawa 2000) przeczytać możemy, 
że w Krzyczewie nad Bugiem 
(w pobliżu wsi Neple) znajduje się 
„tzw. kamienna baba wykonana 
z czerwonego granitu o wysoko
ści 151 cm". Ten sam zabytek re
produkowany jest w wielonakta- 
dowej, rozprowadzanej w prenu
meracie i za pośrednictwem „Ru
chu” publikacji Starożytne cywili
zacje (zeszyt 39 pt. Bałtowie). 
W tym ujęciu tzw. baba kamienna 
z Nepli na Podlasiu objawia się ja
ko kamienna baba starożytnych 
Bałtów, choć autorka zeszytu, pra
cownica Uniwersytetu Warszaw
skiego Elżbieta Tołwińska, zanie
pokojona nieco chrześcijańskim 
wyglądem zabytku, stara się 
obejść wątpliwość, sugerując, że 
w tym wypadku mamy do czynie
nia z pogańską babą kamienną

przerobioną na krzyż, ściślej - na 
krzyż pokutny. Używając tego 
ostatniego określenia, czyni jed
nak jeszcze większy zamęt w gło
wach czytelników, bowiem śre
dniowieczna tradycja krzyży po
kutnych związana z kręgiem kultu
ry niemieckiej i zachodnioeuropej
skiej nigdy na Podlasie nie dotar
ta, mówienie więc o pogańskiej, 
stepowej babie kamiennej przero
bionej na chrześcijański krzyż po
kutny ustawiony na podlaskim 
uroczysku - to już całkowita „tol- 
kienowska”, a nawet „sapkowska” 
fantastyka!

Czym są krzyże wykuwane 
w polodowcowym granicie i roz
rzucone w różnych miejscach 
Podlasia, najlepiej tłumaczyć mo
że taki właśnie zabytek umiesz

wanych w rzeczywistym 
pochodzeniu tych zabyt
ków i dlatego nakładają
cych na nie nazwy sobie 
dobrze znane, choć cał
kowicie nieodpowiednie. 
Bo owe kamienne krzyże 
- to nie żadne zabytki 
pogańskiej rzeźby kulto
wej, ale wytwory ludo
wych kamieniarzy pracu
jących w XIX w. na zapo
trzebowanie rodzimych 
wspólnot i posługują
cych się materiałem, któ
ry był pod ręką, a więc 
na tym terenie - narzuto
wym granitem. W całej 
wschodniej Polsce, od 
Podlasia aż po Biesz
czady, znaleźć można 
setki tysięcy przykładów 
tego rodzaju chłopskiej

kamieniarki, najczęściej cmentar
nej, ale i przydrożnej, w której for
mą przewodnią i dominującą byt 
krzyż, taki sam, jak w Nepli czy 
Pratulinie. Jednym z najbardziej 
imponujących przykładów jest 
rozległy, liczący kilkaset kamien
nych krzyży (najstarsze pochodzą 
z początku XIX w.) cmentarz 
w Bruśnie Starym na Roztoczu 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 
5, 2002, s. 31). Kamieniarze bru- 
śnieńscy mieli do dyspozycji złoża 
łatwego w obróbce wapienia (stąd 
nazwa Brusna od starosłowiań
skiego brusa, czyli kamienia Żar
nowego), ale wykuwali w nim takie 
same krzyże, jak ich koledzy po 
fachu na Podlasiu.

Zdzisław Skrok
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Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT 
bez mojego podpisu

Nr NIP .............................................................................

czytelny podpis ................................................................

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Oficyna Wydawnicza 

00-672 Warszawa 
ul. Piękna 44 a 

tel. (0 - prefix - 22) 629 62 26 
tel./fax (0 - prefix - 22) 622 46 74 

e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl 
http:// www.zabytki-tonz.pl 

konto „Spotkań z Zabytkami”: 
BPH PBK SA XIII O/Warszawa 

11101024-421020002418

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, 
BPH PBK SA XIII O/Warszawa nr 11101024-421020002418 (na 
opublikowanym w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, których 
numerów dotyczy wplata). Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym 
miesiącu. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 5,50 zł. Dla pre
numeratorów zamawiających minimum po 10 egzemplarzy każdego nu
meru - 25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Wszel
kie informacje można uzyskać pod nr. tel. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocz
towych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, 
gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe 
właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listo
nosze przyjmują przedpłaty w terminach: 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 prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub je
go siedziby.
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na IV kwartał 2002 r. przyjmo
wane są do 5 września br.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum Ta
niej 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.

Pierwszy w Polsce profesjonalny program komputerowy dla konserwatorów zabytków

Łatwy w obsłudze

Zgodny z przepisami

Gromadzący 
informacje tekstowe, 
plany, mapy, rzuty i 
dokumentację 
fotograficzną.

Umożliwiający 
prezentację danych 
w Internecie i na

f ’system

patn

zamów wersję demonstracyjną

płytach CD-ROM
Przygotowanie programu wsparli swoim doświadczeniem
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie 
Wojewódzki Oddział Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 
Katedra Architektury i Budownictwa Zabytkowego Politechniki Świętokrzyskiej

Neurosoft sp. z o.o.
ul. Lea 114

30 - 133 Kraków 
tel. (012) 636 95 59 
fax. (012) 636 95 59 

http://www. neurosoft. net 
patrinet@neurosoft.net
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Wólka Wiśniewska, gm. Wiśniew, pow. Siedlce, woj. 
mazowieckie.
Rodzaj i nazwa obiektu: podlaska chata.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: bardzo zfy, pogłębiające się zniszczenia.
Inne informacje: drewniana chata zrębowa budowana „na jaskół
czy ogon”, okna dwuskrzydłowe podzielone szczeblinami, próg 
kamienny, dach dwuspadowy kryty słomą.

Hanna Gałązka 
Siedlce

Miejscowość: Krzeszowice, pow. Kraków, woj. małopolskie. 
Rodzaj i nazwa obiektu: pałac Potockich z pierwszej połowy XIX w. 
oraz park.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zaawansowana ruina, liczne pęknięcia murów, we
wnątrz zachowane nieliczne dekoracje stiukowe.
Inne informacje: pałac użytkowany przez rodzinę Potockich do 
1939 r., w latach okupacji siedziba gubernatora Hansa Franka, po 
1945 r. dom dziecka, od kilkunastu lat opustoszały i nieremontowa- 
ny; park zdewastowany, udostępniony mieszkańcom, zachowały 
się nieliczne drzewa egzotyczne.

Piotr Bujakiewicz 
Krzeszowice

2. Fragment wnętrza
- garderoba hrabiny

1. Widok na pałac od strony 
ogrodu

Miejscowość: Ostrówek, gm. Sośno, pow. Sępólno Krajeńskie, 
woj. kujawsko-pomorskie.
Bliższa lokalizacja: na wschodnim krańcu wsi.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór z ok. 1890 r.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: opuszczony przez lokatorów w 1999 r., obecnie 
w stanie postępującej ruiny: zniszczone rynny powodują zacieki, 
które niszczą elewacje; wewnątrz dwór zagrzybiony.
Inne informacje: elewacje dworu mają bogatą dekorację architekto
niczną nawiązującą do klasycyzmu i niderlandzkiego renesansu - 
jest to jedyny tego rodzaju obiekt na ziemi krajeńskiej; brak zainte
resowania obiektem ze strony Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa; dawne budynki gospodarcze częściowo spalone w 2000 r. 
Dane bibliograficzne: Pałace i dwory gminy Sośno, Sępólno Kra
jeńskie 2001.

Leszek Skaza 
Witunia

Miejscowość: Brzyska, pow. Jasło, woj. podkarpackie.
Bliższa lokalizacja: w centrum wsi.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór z pierwszej połowy XIX w. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: częściowo zniszczony, większość wnętrz zdewa
stowana na skutek licznych nieprzemyślanych adaptacji i prze
budów, np. nowe stropy żelbetowe w pawilonie północnym, 
przebudowane ścianki działowe i podłoga.
Inne informacje: klasycystyczny dwór postawiony został na relik
tach budynku z XVII w. przez rodzinę Kotarskich, ostatnimi właścicie
lami byli członkowie rodziny Łoziów; po 1945 r. w dworze znajdowa
ła się siedziba urzędu gminnego, poczty, domu ludowego, restaura
cji i dyskoteki - ci użytkownicy doprowadzili obiekt do zniszczenia. 
Dane bibliograficzne: J. Piórecki, Ogrody i parki woj. krośnieńskie
go (reprint z 1908 r.), Jasio 1995, „Rzeszowska Teka Konserwator
ska”, Rzeszów 1974.

Sylwester Polakowski 
Krosno

1.2. Dwór od frontu (1) i fragment 
obramienia okna (2) (z
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Stare worki
Stare worki mogą być doskonałą inspiracją do dekorowania mieszkań, domków letniskowych, wnętrz restauracji czy 

sklepowych witryn. Przynoszą ze sobą klimat dawnych sklepików, w których głównymi akcentami byty drewniane lady,
beczki i właśnie worki o różnych formatach (zob. artykuł na s. 25).

1.2.3. Konopne worki 
z południowego 
Podlasia 
oznaczone znakami 
własnościowymi 
w formie 
pionowych pasów 
o różnych kolorach
4. Współczesny 
worek z juty 
- reklamówka

(zdjęcia:
1,2- Grzegorz 
Miliszkiewicz,
3 - Krzysztof 

Wasilczyk,
4 - Agnieszka Kirsz; 
ze zb. Muzeum Wsi

Lubelskiej)


