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Od redakcji

Z okazji wydania jubileuszowego, dwusetnego numeru „Spotkań z Zabytkami” w war
szawskich Łazienkach odbyła się okolicznościowa wystawa „«Spotkania z Zabytkami» x 200" 
(Ermitaż, 1-8 października 2003) oraz uroczysty koncert (Pałac na Wyspie, 23 października 
2003). Redakcja i wydawca otrzymali wiele życzeń i listów gratulacyjnych. Za wszystkie ser
decznie dziękujemy! Są one dla nas wielkim wsparciem i wyróżnieniem.

Poniżej zamieszczamy list Prezydenta R.P. Aleksandra Kwas'niewskiego.

Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 14 października 2003 roku

Szanowni Państwo,

Z wielkim zadowoleniem przyjąłem informację o ukazaniu się 
jubileuszowego, dwusetnego numeru miesięcznika popularnonaukowego „Spotkania 
z Zabytkami”.

Jednym z ważnych problemów naszej kuhury jest właściwa opieka nad 
spuścizną narodową. Aby jednak uświadomić sobie poirzebę. sprawowania tej opieki, 
niezbędna jest odpowiednia wiedza na temat zasobu naszego dziedzictwa 
historycznego i właśnie lej wiedzy w ujęciu popularnym dostarcza nam miesięcznik 
„Spotkania z Zabytkami”, czasopismo funkcjonujące na polskim rynku 
wydawniczym od 1977 roku.

Dziś, kiedy wchodzimy do Unii Europejskiej, popularyzacja wiedzy 
o zabytkach oraz uwrażliwienie społeczeństwa na sprawy dziedzictwa narodowego 
i jego roli w kształtowaniu naszej tożsamości, nabiera spec jalnego znaczenia. 
„Spotkaniu z Żaby I kami” — adresowane do nauczycieli, młodzieży, turystów, 
społecznych opiekunów zabytków, ich mecenasów i wszystkich miłośników 
zabytków przybliżają obraz przeszłości w trosce o jego zachowanie. Propagują 
polskie tradycje, uczą patriotyzmu i uświadamiają znaczenie środowiska kulturowego 
i naturalnego we współczesnym święcie. Uczą poszanowania własnej kultury, historii, 
dziedzictwa i odrębności Prowadzona przez pismo edukacja społeczna odgrywa 
wielką rolę w całym procesie ochrony dóbr kultury w Polsce.

Jctzy Waldoitł - znający „Spotkania z Zabytkami” od ich narodzin - z okazji 
dziesięciolecia pisma pisał: „Plan mądrzy pomyślanego ruzyvopi Polski nowej winien — 
ot -zywista nawiązywać do /ei zyibyików przyszłości, aby yiehowana była ciągłość dzye/ów i ocala w 
źyódło natchnień lakicb, zyby twórcy nowej kiditay szji w przyszłość drogą polską, wytyczymą 
od wieków. Jeden y punktów owego planu, żyra Używany jup, byłby tylko do rozwinięcia. Myślę 
o propagującym syivko i pięknie dryedzyclwo narodowe czasopiśmie «Spotkania •- Zabytkami'". 
W ydaje się., że słowa te wciąż są aktualne.

Aleksander Kwaśniewski



przeglądy 
poglądy

Tradycyjnie już we wrześniu ob
chodzone byty w całej Polsce Eu
ropejskie Dni Dziedzictwa. 20 
września 2003 r. w ramach tych 
obchodów Klub Studencki przy 
Towarzystwie Opieki nad Zabytka
mi zorganizował wycieczkę-objazd 
po najciekawszych zabytkowych 
obiektach architektury przemysło
wej Warszawy i okolic. Zwiedzano 
m.in.: Warszawską Wytwórnię Wó
dek „Koneser" przy ul. Ząbkow- 
skiej, Elektrownię przy ul. Przyoko- 
powej, Gazownię na Woli i tzw. 
Starą Papiernię w Konstancinie. 
Dwa dni później w siedzibie War
szawskiej Wytwórni Wódek „Ko
neser” odbyt się panel dyskusyjny. 
Temat dyskusji - „Zabytkowa ar
chitektura przemysłowa - dziś i ju
tro" - rozwinięty został przez Ja
nusza Owsianego (prezesa Sto
warzyszenia Monopol Warszaw
ski), Jerzego Jasiuka (dyrektora 
Muzeum Techniki w Warszawie) 
i Karola Morawskiego (dyrektora 
Muzeum Woli, Oddział Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy). 
Glosy prelegentów i zaproszo
nych gości zgodne były co do te
go, że problematyka, choć nie
zwykle aktualna, znajduje zbyt 
mały odzew zarówno w kręgu 
mieszkańców i władz miasta, jak 
też właścicieli samych obiektów.

Średniowieczne mury obronne 
(długości około 1300 m) w Pasłę
ku wymagają pilnego remontu. 
Ostatnie większe przy nich prace 
przeprowadzone były przed 15 la
ty. Niewielkie ubytki spowodowa
ne przez poszukiwaczy wejścia do 
Bursztynowej Komnaty powięk
szyły się do wyrw o powierzchni 
do 3 m2. Najpilniejszego remontu 
wymaga stumetrowy fragment 
murów, równoległy do ul. Chod
kiewicza. Na tym odcinku mur od
chyla się od pionu. Władze miasta 
czynią starania o fundusze na 
podjęcie prac remontowych przy 
pasłęckich murach obronnych.

Wśród zabytków architektury Kra
kowa wpisanych do rejestru naj
liczniejszą grupę stanowią kamie
nice. Pochodzą z różnych okre
sów historycznych, począwszy od 
XIII w., często projektowane byty 
przez znanych architektów. Duża 

ich część należy do właścicieli 
prywatnych i niestety ich stan bu
dzi niepokój. Aby zapobiec ich 
postępującej degradacji, Spo
łeczny Komitet Odnowy Zabytków 
Krakowa chce zwiększyć fundu
sze na ich remont. Pomoc finan
sowa na konserwację obiektów 
pozostających w rękach prywat
nych jest zwrotna, jednak może 
być umorzona. SKOZK nawiązał 
współpracę ze Zrzeszeniem Wła
ścicieli Nieruchomości w celu za
interesowania jego członków 
możliwością uzyskania pomocy

cy Szotayskich (na rogu ul. Szcze
pańskiej i pi. Szczepańskiego). 
Przenosinom zbiorów towarzyszy
ły jednak rozmaite przeszkody na
tury technicznej, m.in. w kamienicy 
nastąpiło rozwarstwienie się nie
których ścian, co spowodowało 
opóźnienie otwarcia ekspozycji. 
W nowym miejscu zbiory dotyczą
ce Stanisława Wyspiańskiego ma
ją zająć cale pierwsze piętro oraz 
większość drugiego. Na parterze 
ma być sala wystaw czasowych, 
związanych m.in. również z Młodą 
Polską.

W cerkwi św. Mikołaja w Toma- ' 
szowie Lubelskim prowadzone są 
prace remontowe. Świątynia zo
stała wybudowana w 1890 r.

W kościele Matki Bożej Pociesze
nia w Chłopicach na Podkarpaciu 
od kilku lat prowadzone są prace 
remontowo-konserwatorskie. Ko
ściół ten - jedna z piękniejszych 
drewnianych świątyń w tym rejo
nie - wzniesiony został w 1731 r.

na przeprowadzenie remontu na
leżących do nich kamienic.

Początkowo 
służył jako cer

kiew, od 1788 r. 
został przemiano

wany na kościół rzymsko
katolicki. Wykonane dotychczas 

prace objęły m.in.: wzmocnienie

W Troszynie Polskim kolo Płocka 
archeolodzy z Instytutu Arche
ologii Uniwersytetu Warszaw
skiego dokonali interesującego 
odkrycia. Znaleźli nienaruszony 
grób jamowy sprzed 2 300 lat. 
Znajdowały się w nim przepa
lone kości i guziczek od 
uprzęży końskiej. Nie
wykluczone, że czło
wiek został spalo
ny razem z ko
niem i dlatego 
znaleziono 
guziczek od 
uprzęży. 
Analiza an
tropologiczna 
wyjaśni te przy
puszczenia.

w centrum miasta i była jedną 
z większych cerkwi na Zamojsz- 
czyżnie. Szybko zaczęła jednak 
popadać w ruinę, w latach pięć
dziesiątych i sześćdziesiątych XX 
w. mieścił się w niej magazyn, 
później stała pusta. Dopiero w la
tach dziewięćdziesiątych Kościół 
Prawosławny przejął świątynię

konstrukcji więźby dachowej oraz 
gontowego poszycia ścian ze
wnętrznych, konserwację osiem
nastowiecznych iluzjonistycznych 
polichromii sklepienia i ścian 
bocznych. Trwa restauracja ołta
rza św. Tekli i barokowej ambony. 
Wszystkie prace mają być zakoń
czone w grudniu br.

z przeznaczeniem na cele kulto
we. W trakcie prowadzonych 
obecnie prac remontowych odno
wione zostały ściany we wnętrzu 
cerkwi oraz zabytkowy ikonostas. 
Planuje się ponadto wymianę 
więźby dachowej, pokrycia da
chu, odgrzybienie ścian oraz wy
mianę drzwi i okien.

W Zachodniopomorskim Cen
trum Edukacyjnym w Szczecinie 
w sierpniu br. odbyto się szkole
nie w ramach międzynarodowe
go projektu „Chatka Młodego 
Konserwatora”. Projekt ten już 
od kilkunastu lat realizowany jest 

Muzeum Stanisława Wyspiańskie
go w Krakowie, które od 1983 r. 
mieściło się przy ul. Kanoniczej, 
zostało przeniesione do kamieni

w Niemczech, Polska uczestni
czyła w nim po raz pierwszy. 
W czasie szkolenia, w którym 
wzięli udział głównie absolwenci 
szkół średnich, odbyły się wykła
dy na tematy ochrony zabytków

w Polsce i polskiej samorządno
ści. Uczestnicy wkrótce wyjadą 
do Niemiec, gdzie przez rok bę
dą pracować w instytucjach zaj
mujących się ochroną zabytków, 
m.in. w warsztatach rzemieślni
czych, muzeach, archiwach. Or
ganizatorami przedsięwzięcia są: 
Szczecińska Fundacja Talent- 
-Promocja-Postęp, Niemiecka 
Fundacja Ochrony Zabytków, Za
chodniopomorskie Centrum Edu
kacyjne, Wojewódzki Urząd Pra
cy w Szczecinie.

W pochodzącym z XV w. klaszto
rze bernardynów w Kole mają 
być podjęte prace remontowo- 
-konserwatorskie. Już ponad rok 
temu jedno skrzydło budowli zo
stało zamknięte, ponieważ grozi
ło jego zawalenie. Na pilny re
mont czekają też inne części za
bytku. Kolscy bernardyni mają 
nadzieję, że za cztery lata, kiedy 
obchodzić będą 650-lecie osie
dlenia się w Kole, klasztor zosta
nie odrestaurowany.

Północna ściana zamku w Lubli
nie wymaga natychmiastowego 
remontu. W kilku miejscach wy
stąpiły pęknięcia, a wzmacniają
ce ścianę przypory odchyliły się 
na zewnątrz, odchylenie jednej 
z przypór dochodzi nawet do 
10 cm. Lubelski zamek zbudo
wany został w XIV w. W XVI w. 
otrzymał formy renesansowe, 
ale już w wieku następnym po- 
padt w ruinę. W latach 1824- 
-1826 na jego gruzach wzniesio
no w stylu neogotyckim budowlę 
zamkową, którą zamieniono na 
więzienie. Mieściło się ono tu do 
1954 r. Od 1957 r. w zamku ma 
swoją siedzibę Muzeum Lubel
skie. Obecny remont obejmie 
wzmocnienie fundamentów, roz
biórkę przypór oraz likwidację 
bunkra na opal.

Pokrzyżacki zamek z XIV w. 
w Giżycku popada w ruinę. Jego 
właścicielem jest portugalsko- 
-polska firma Porto Balbo z sie
dzibą w Bielsku-Białej. W mo
mencie zakupu obiektu przed
stawiciele firmy obiecywali, że 
zamek odzyska dawną świet
ność, w jego murach powstanie 
luksusowy hotel. Po wykonaniu 
jednak wstępnych prac nowy 
właściciel przerwał je i od dwóch 
lat w zamku nic się nie dzieje, 
zabytek ulega degradacji.
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a)W Meksyku istnieje do dziś obyczaj, 
polegający na degustacji w dniu 

Wszystkich Świętych „głów umartych” 
w postaci słodyczy. W niektórych 

prowincjach hiszpańskich, jak Aragonia,
Kastylia czy Nawarra, z tej samej okazji 
zjadane są tzw. kości świętych w formie 
migdałowych ciastek z żółtym kremem 

imitującym szpik. W polskiej tradycji nie ma 
podobnie szokujących ceremonii. 

Wydaje się jednak, że możemy je zrozumieć.

Polskie Halloween
PIOTR KWIATKIEWICZ

Iowo halloween pochodzi z języka celtyckiego i po- 
> V wstało ze skrótu All Hallows Eve i oznacza wigilię 

Wszystkich Świętych. Halloweenowy obyczaj ma 
swój rodowód w pogańskim święcie. Wiara Celtów 

w życie pozagrobowe oparta była na przekonaniu o nie
śmiertelności dusz. Ośrodkami kultu i miejscami ważnych 
obrzędów cyklu dorocznego były groby i cmentarze. Wie
rzono bowiem, że w czasie tych świąt dusze zmarłych po
jawiały się wśród żywych i brały czynny udział w sprawo
waniu kultu. Według irlandzkich podań w noc 31 paź
dziernika dusze umarłych powracają na ziemię, aby pozo
stać tu dwie doby. Według innych legend dusze zmarłych 
błądzą przez całe lato po polach, żywiąc się owocami zie
mi. Jesienią, pod koniec października, gdy zebrano już plo
ny i zwierzęta zeszły z pastwisk, ludzie coraz rzadziej 
opuszczali domy. Na zewnątrz tułały się tylko duchy zmar
łych. Głodne i zziębnięte miały podchodzić do domostw 
ludzkich w nadziei na odrobinę strawy. Według starych po
dań ostatniej październikowej nocy na świat wracają rów
nież złe duchy. Mają one prawo zabawić się kosztem ży
wych. Wraz z nimi z zaświatów wyzwalają się wszystkie złe 
instynkty uśpione przez cały rok. W związku z tym w tę 
jedną noc dzieci nie muszą być grzeczne i toleruje się ich 
częstokroć złośliwe psoty. Precedens sprawił, iż obchody 
wieczoru wigilii Wszystkich Świętych stały się raczej dome
ną dzieci. Ten charakter Halloweenu z czasem jeszcze się 
umocnił.

Halloweenowe obyczaje były niezmiernie popularne 
w średniowiecznej Anglii. Podobnie jak tradycje związane 
z obchodzeniem dnia św. Walentego, trafiły do Ameryki za 
sprawą osadnictwa z Wysp Brytyjskich. Początkowo trak
towane były bardziej jako okazja do indywidualnych żar
tów, straszenia najbliższych. Stopniowo zaczęły nabierać

1. „Puszcza" (z cyklu „Lituania”), Artur Grottger, 1864, rysunek kredką

bardziej zorganizowanego charakteru. Sprzyjała temu 
przybierająca na sile komercjalizacja obchodów tego dnia.

Tradycja nakazuje przygotować się na tę wizytę gości 
z zaświatów. Czeka się na nią w domu, nasłuchując kołata
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nia do drzwi, które zwykle jest głośne i natar
czywe, co tłumaczyć należy przypisanemu du
chom prawu do gościny. Tego wieczoru odbywa 
się wielka maskarada. Biorą w niej udział zwy
kle dzieci, rzadko towarzyszą im dorośli. Prze
brania nawiązują do wyobrażeń o życiu poza
grobowym. Mają przerażać i przypominać 
o nieuchronnej śmierci, w myśl sentencji „me
mento mori” - jeden z uczestników maskarady 
przebrany bywa za śmierć. Jej wyobrażenie 
zgodne jest z wizerunkiem ukształtowanym 
jeszcze w średniowieczu. Zwykle śmierć perso- 
nifikowana jest jako szkielet, a jej nieodłącznym 
atrybutem jest kosa - symbol niszczącego czasu. 
Szkielet z kosą jako śmierć symbolizuje też żni
wiarza zbierającego plon z ludzkiego życia. In
nym przebraniem nieodłącznie związanym ze 
świętem Halloween jest maska z dyni. Wycięte 
otwory na oczy i zęby mają wywoływać grozę 
u gospodarza. Biorąc pod uwagę, iż przebierań
cy — to przede wszystkim dzieci, z czasem do 
tradycyjnych wyobrażeń personifikujących du
chy dołączyły postacie z bajek i opowiadań dla 
najmłodszych.

Hńlloweenowy poczęstunek dla przebierań
ców jest pozostałością ofiary składanej w cza
sach pogańskich duchom zmarłych. Natomiast 
nie jest jasne, dlaczego składa się on ze słodyczy. 
Początkowo było to najprawdopodobniej poży
wienie, jakie na co dzień spożywali mieszkańcy 
odwiedzanego przez „ducha” domostwa. Nie 
można wykluczyć, iż charakterystyka daru do
stosowana została do oczekiwań młodych prze
bierańców. Trudno jednak udowodnić tę tezę. 
W Meksyku w dniu Wszystkich Świętych odby
wa się degustacja „głów umarłych” w postaci 
słodyczy. W niektórych prowincjach hiszpań
skich (Aragonia, Kastylia czy Nawarra) z tej sa
mej okazji zjadane są „kości świętych” w formie 
migdałowych ciastek z żółtym kremem imitują
cym szpik. Również wspomniane palenie ognisk 
uznać należy za pozostałość pogańskiej tradycji.
Związane jest to z pradawnym przypisaniem w wielu kul
turach płomieniom mocy oczyszczającej. W odniesieniu do 
problemu wędrówki dusz po śmierci, ogień miał większe 
znaczenie niż przypisana mu moc oczyszczająca. W ludo
wych wierzeniach dusza jest zimna, podobnie jak ludzkie 
ciało po śmierci. Palenie ognia czy też przeskakiwanie 
przez ogień mają zapewnić ciepło, ogrzać zziębniętego du
cha. Nie jest wykluczone, że podczas uroczystości Hallo
ween płomień ogniska pełnił funkcję źródła światła, sygna
lizował drogę, którą miała podążać zagubiona dusza. Koń
czący obchody tego wieczoru obrzęd przeskakiwania przez 
ognisko osób przebranych wcześniej za zjawy z zaświatów 
interpretuje się jako symboliczne opuszczenie przez duchy 
świata żywych. Oczyszczone i ogrzane płomieniem duchy 
miały zgodnie z podaniami odejść drogą oświetloną bla
skiem ognia.

A jak wygląda to u nas? W tradycji słowiańskiej 
śmierć wyobrażano sobie jako zjawisko upostaciowane, 
przybierające najczęściej kształty kobiece. Za jej atrybuty

uchodziło białe odzienie w postaci płachty, kosa, niekie
dy także sierp. Odwiedziny śmierci we wsi równoznacz
ne były z utratą życia przez któregoś z mieszkańców. 
Zgonu człowieka na ogół nie interpretowano w katego
riach procesu fizjologicznego, lecz w kategoriach fatali- 
stycznych. Komu już dalsze życie nie było sądzone, na ko
go przyszła pora rozstania się ze światem doczesnym, po 
tego zjawiała się śmierć, a człowiek, po którego przyszła, 
musiał umrzeć. Jak mniemano, zjawisko umierania pole
gało na oddzielaniu się niematerialnej duszy od ciała. Du
sza, opuszczając je, żyła odtąd w innym pozaludzkim 
i pozaziemskim wymiarze. Wyobrażenia na temat duszy 
są niezwykle podobne u wszystkich ludów indoeuropej- 
skich. Dowodzą tego badania językowe. Treść pojęcia 
„dusza” równie dobrze oddaje litewskie dausos - „powie
trze”, dusauti - „wydychać” czy związane z nim leksykal
nie greckie theos - „bóg”, „tchnienie”. Duszę utożsamia
no z oddechem, stąd też o zgonie mówiono, że ktoś „od
dal ostatnie tchnienie bądź ostatnią parę” czy „wyzionął
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2. „W Dzień Zaduszny”, Edward Gorazdowski, okoto 1878 r., drzeworyt 
wedtug rysunku Elwiro Michała Andriollego
3. „Dziady w Dniu Zadusznym pod kościołem św. Krzyża w Warszawie”, 
Jan Feliks Piwarski, około 1839 r., litografia

duszę”. Zakres pojęciowy terminów „duch” i „dusza” jest 
wśród Słowian niezwykle szeroki. Częstokroć granica 
znaczenia między „duszą - jaźnią” a „duszą życia” jest 
bardzo płynna. Szczególnego znaczenia w rozważaniach 
tych nabiera dusza jako widmo. Jest to obraz, kopia czło
wieka za życia, po śmierci ulatujący z wiatrem. Powraca 
on, aby jeść, pić, po czym ponownie odchodzi w zaświa
ty. Według wierzeń istniały dwa rodzaje duchów - zmar
łych śmiercią naturalną i nienaturalną. Pierwsze z nich 
pozostawały w dobrych lub poprawnych kontaktach 
z ludźmi - dbały o dobytek, udzielały informacji poprzez 
wróżby itd. Dusze straceńców tułały się po przestwo
rzach wraz z duchami samobójców i innych zmarłych nie
naturalnie, nie mogąc zaznać spokoju.

Na przełomie XIX i XX w. przetrwało wiele elemen
tów tradycji z czasów pogańskich, mimo ingerencji Kościo
ła, zmierzającej do podporządkowania tej sfery nakazom 
wiary i wymogom kultu. Najściślejsze podobieństwa łączą 
Halloween z obchodami popularnych niegdyś Dziadów. 
Uroczystości związane z Halloween przypadają w wieczór 
poprzedzający dzień Wszystkich Świętych, tj. 31 paździer
nika. Dziady świętowano w podobnym terminie na „kilka 
tygodni przed Bożym Narodzeniem”. Nazwa słowiańskiego 
obrzędu pochodzi od ludowego określenia wędrownego 
żebraka - dziad. Często ludzie ci w zamian za darowane im 
jedzenie modlili się za zmarłych. Uznano ich więc za za
stępcę ducha. Wierzono też, że w postać żebraka może 

wcielić się osoba zmarła. Dając jałmużnę żebrakowi, wyba
wia się jakąś duszę z czyśćca. Spopularyzowany przez Mic
kiewicza wizerunek świętowania Dziadów wierny jest 
w wielu szczegółach litewskim, białoruskim czy ukraiń
skim obyczajom. Stanowi ich syntezę, pozbawiony jest jed
nak autentycznego modelu wywoływania dusz. Podstawo
wa różnica między polskimi Dziadami a sięgającym celtyc
kiego rodowodu Halloween polega na tym, iż w pierw
szym z obrzędów żywi przychodzili do zmarłych, a w dru
gim działo się odwrotnie. Biorąc pod uwagę charakter obu 
świąt, taka zbieżność dat nie wydaje się przypadkowa.

Przesądność i przezorność chłopska skłaniały do prze
strzegania zwyczajów wyrosłych zarówno na gruncie tra
dycji przedchrześcijańskich, jak i kultu religijnego. Współ
istniejąc, obie te kategorie zachowań zwyczajowych wza
jemnie się przenikały. Granice między religią a magią stop
niowo zatarły się w świadomości chłopskiej; Wśród pol
skich tradycji obchodów uroczystości poświęconych oso
bom zmarłym pierwszoplanowe miejsce zajmuje dzień 
Wszystkich Świętych. Chcąc usunąć pogańskie obchody 
poświęcone kultom przodków, Kościół wprowadził to 
święto w XI w. Miało ono na celu przejęcie kontroli nad 
dawnymi obrzędami i zastąpienie ich ceremoniami chrze
ścijańskimi. Wszystkich Świętych obchodzono w podobny 
sposób w całym świecie zachodniochrześcijańskim. Wszę
dzie tego dnia na grobach bliskich zapalano świece i mo
dlono się za zbawienie zmarłych. Pewnego rodzaju wyjątek 
w tych obchodach, będący zlepkiem chrześcijaństwa i sta
rych tradycji, przetrwał do dziś w krajach Ameryki Łaciń
skiej. Polega on na uroczystym biesiadowaniu i ucztowaniu 
w tym dniu na grobach zmarłych. Na ziemiach polskich 
Wszystkich Świętych podobnie obchodzili Cyganie. Trady
cja ta żywa była jeszcze do niedawna - „Na cmentarzu war-
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4. „Dzień Zaduszny na Cmentarzu
Bródnowskim w Warszawie”, 

Ludomir Illinicz-Zejdel, 
około 1895 r., rysunek

5. „Wieczór w Dniu Zadusznym na 
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie”,

Kazimierz Krzyżanowski, około 1864 r., 
drzeworyt według rysunku 

Wojciecha Gersona

Zwyczaje i obrzędy, Poznań 1998], 
Zaduszki, podobnie jak Wszystkich 
Świętych, wprowadzono do obrzę
dowości Kościoła w klasztorach 
francuskich benedyktynów dopiero 
w XI w. Do praktyk religijnych Ko
ścioła katolickiego w innych kra
jach przedostały się znacznie póź
niej. W niczym jednak nie przypo
minały rytuału Wszystkich Świę
tych, gdy „mszę celebruje się w bia
łych szatach, przy muzyce orga
nów” [Tadeusz Ciołek, Jacek Olęc- 
ki, Anna Zadrożyńska, Wyrzeczy- 
sko. O świętowaniu w Polsce, War
szawa 1976]. Tego dnia kapłan 
przywdziewa szaty żałobne, tzw. 
czarny ornat, a dla wiernych 
uczestniczenie we mszy nie stanowi 
obowiązku. Na sposób obchodze
nia Zaduszek duży wpływ wywarły 
silnie zakorzenione na wschodnich 
terenach Europy jesienne Dziady. 
Podobne zwyczaje spotykamy 
w Polsce na Podlasiu czy Mazow-

szawskim na Bródnie, w Dzień 
Zmarłych, Cyganie mieli zwyczaj 
urządzania biesiad. Były to całe 
przyjęcia z obrusami, napitkami 
i koszami jadła na grobach. Każdego 
przychodnia zatrzymywano i często
wano, przy czym nie można było od
mówić zwłaszcza starym Cyganom” 
[Jadwiga Komorowska, Świąteczne 
zwyczaje domowe w wielkim mie
ście. Studium na przykładzie Warsza
wy, Warszawa 1984],

(ilustracje według: 1 - Antoni Potocki, 
„Grottger", Lwów 1931, 2-„Kiesy", 1878, 
3-„Wędrowiec", 1896, 4-„Zorza", 1895, 

5 - „ Tygodnik Ilustrowany", 1864; 
reprodukcje z czasopism - Biblioteka 

Narodowa w Warszawie)

Zarówno w przeszłości kultur europejskich, jak 
i w kształtujących się obrzędach średniowiecza i nowożyt- 
ności pierwiastki powiązane z kultem zmarłych mają 
szczególny sens. Przypadający 1 listopada dzień Wszyst
kich Świętych poświęcony został zmarłym zbawionym. 
Z kolei obchodzone dzień później Zaduszki przeznaczono 
pamięci dusz, które „mogą być zbawione dzięki jałmużnie 
bądź modlitwom" [Renata Hryń-Kuśmierek, Rok Polski. 

szu. W XVIII i XIX w. zachował się jeszcze obyczaj zano
szenia na groby bliskich podarunków z żywności. W dniu 
poprzednim składano księdzu plebanowi obfitość jadła za 
ołtarzem. W Dzień Zaduszny przed kościołem zbierały się 
rzesze żebraków i dziadów proszalnych. Dawano im sute 
pożywienie, pierogi, chleb i jałmużnę pieniężną. Zdarzało 
się, że wyprawiano żebrakom uczty. Elementów niezwykle 
podobnych obrzędów poświęconych zmarłym można na 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2003



obszarach dawnej Rzeczypospolitej znaleźć więcej. W re- 
ligii słowiańskiej istniało co najmniej kilka obrzędów co
rocznych poświęconych czci zmarłych. Ciekawe przykła
dy tych praktyk pochodzą z Inflant i Żmudzi: „[...] w inf
lanckiej ziemi pamiątkę tę obchodzono w miesiącu paź
dzierniku, udając się na mogiły zmarłych i tam lamentliwie 
śpiewając, cnoty nieboszczyków wysławiano [...]. Na Żmu
dzi obchodzono w tym samym celu święto igły, około cza
su wszystkich świętych. Uczczenie zmarłego polegało na 
tym, że goście zebrani do domu osoby, która ucztą pamiąt
kę zmarłego obchodziła, spijali przez kilka tygodni piwo, 
wspominając nieboszczyka cnoty” [Barbara Gradzik-Jedy- 
nak, Obyczaje polskie. Antologia. Część I: Do końca XVI 
w., Lublin 1978]. Powracając do jesiennych Dziadów, na
leży wspomnieć, iż organizowane wtedy biesiady pod wie
loma względami przypominały stypy pogrzebowe. W za
mian za poczęstunek „goście” zobowiązani byli do modle
nia się za zmarłych z rodziny fundatora. „ Uczty te zwano 
na Litwie «chauturami», a dziadów w nich uczestniczących 
«chawturnikami». Uczestniczyło w nich wielu biesiadni
ków. Być może właśnie od tej nazwy i zwyczaju wywodzić 
by należało dzisiejsze znaczenie słowa «chałtura», boć prze
cież poza wystawnym obiadem, «chawturnicy» otrzymy
wali dość wartościowe podarki: pieniądze, krowę, odzież 
itp.” [ibidem]. Wierzono, że o północy dusze uczestniczą 
we wspólnej modlitwie przed ołtarzem, odmawianej przez 
ducha zmarłego księdza. Stąd też kościoły, jak chce trady
cja, w zaduszkową noc pozostawały otwarte i nie mógł ich 
progu przestąpić żaden żywy. Następnie duchy przybywać 

miały w progi swych dawnych domostw. Mieszkańcy 
„sprzątali po izbach, myli szczotkami ściany drewniane, su
fity, piece bielili wapnem [...]. Modlili się straśnie po do
mach i całą noc świecili świecki, bo mówili, że wszyćkie 
duszycki, kozdy przychodzi do swego domu” [Renata 
Hryń- Kuśmierek, op. cit.].

Ten element obchodów Zaduszek, w którym duchy 
zmarłych odwiedzają domostwo, przybliża ich charakter 
do uroczystości Halloween. Usuwa podstawową różnicę 
między Halloween a jesiennymi Dziadami. Trudno jednak 
dzisiejszą popularność Halloween przypisywać przywiąza
niu Polaków do dawnej tradycji obchodów Dziadów. 
Przyjmuje się, że Zaduszki upowszechniły się ze względu 
na treść bliską innym świętom, ale dla człowieka współcze
snego właśnie ta treść, ujęta w formę zwyczaju obchodzo
nego jednego tylko dnia, pozwala myślą zwrócić się ku bli
skim zmarłym, okazać szacunek i cześć. Jak pisał Jan Sta
nisław Bystroń: „Dzień Zaduszny, poświęcony pamięci 
wszystkich zmarłych, ożywiał wspomnienia o dawno już 
nieżyjących; był to jak gdyby przegląd tych, którzy odeszli, 
jak również i tych, którzy, niepewni dnia i godziny, modlili 
się za zmarłych” [Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek 
XVI-XVIII, T. 2, Warszawa I960]. Halloween nie wychodzi 
naprzeciw tym oczekiwaniom, ale przyczyny jego rosnącej 
popularności w Polsce z całą pewnością tkwią w dużej mie
rze w zbieżności czasowej i nie tylko z obchodami na tym 
terenie tradycyjnych już dni poświęconych zmarłym.

Piotr Kwiatkiewicz
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Stupy graniczne
ZDZISŁAW SKROK

ygmunt Gloger z nieposkromionym entuzjazmem 
dziewiętnastowiecznego miłośnika krajowych sta
rożytności w Encyklopedii staropolskiej pod ha
słem „granice” napisał, iż „[jako] nauczyciele in

nych narodów w rzeczy pojmowania granic własności 
ziemskiej, obfitowali Słowianie we wszelkie rodzaje zna
ków granicznych”. I zaraz przytoczył argument, że„MUweZ 
żelazne slupy Chrobrego nie są zmyśleniem”, co każdy do
ciekliwy może sprawdzić, zaglądając do Kroniki polskiej 
Galla Anonima, który tak zrelacjonował sukcesy wojenne 
Bolesława Wielkiego: „Czyż to nie on ujarzmił Morawy 
i Czechy a w Pradze stolec księcia zagarnął i swym zastęp
com go por uczył? Czyż to nie on wielokroć pokonał w bi
twie Węgrów i cały ich kraj aż po Dunaj zagarnął pod swą 
władzę? Nieposkromionych zaś Sasów z taką mocą poskro
mił, że w środku ich ziemi żelaznymi slupami (wbitymi) 
w rzece Sali oznaczył granice Polski”.

Dzisiejsi historycy powątpiewają w tak wielki zasięg 
zdobyczy terytorialnych pierwszego króla Polski, po żela
znych słupach w nurcie Sali [niem. Saale] również nie po
zostało śladu. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż podob
nie jak inne ludy średniowiecznej i nowożytnej Europy, 
Słowianie, w tym również Polacy, przywiązywali dużą wa
gę do terytorialnej delimitacji, skrupulatnie przestrzega
jąc przebiegu granic zarówno państwowych, jak i prywat
nych. Trwałość i czytelność tych podziałów zapewniały 
i zapewniają nadal znaki graniczne, które są dwojakiego 
rodzaju: naturalne (rzeki, łańcuchy górskie, samotnie sto
jące drzewa i głazy itp.) oraz sztuczne, wykonane ręką 
człowieka (rowy, kopce, płoty, przesieki w lasach, słupy 
kamienne lub ceglane itp.).

W Polsce przedrozbiorowej ustalaniem, urządzaniem 
i kontrolą granic zajmowali się podkomorzowie, którzy 
jako honorowy znak swego urzędu mieli ozdobny, pod- 
komorski rydel, służący do sypania granicznych kopców. 
A jak przebiegały tego rodzaju, szczególnie ważne w wy
miarze politycznym przedsięwzięcia, świadczyć mogą re
lacje z wytyczania granicy polsko-tureckiej po pokoju bu
czackim (1672 r.), w wyniku którego Rzeczpospolita 
utraciła znaczną część Podola z Kamieńcem Podolskim 
włącznie (wydarzenia te stanowią historyczne tło Pana 
Wołodyjowskiego H. Sienkiewicza). Nową granicę wyty
czono sypiąc liczne ziemne kopce, określane w dokumen
tach osmańskich serbskim słowem humka. Te, które były 
ustawione po stronie polskiej, wieńczył drewniany krzyż, 
te po stronie tureckiej miały na szczycie drewniany słup 
z wyrzeźbioną głową w zawoju. Przebieg zaś samej pracy 

sypania kopców opisał naoczny świadek, stolnik żyto
mierski Jan Florian Drobysz Tuszyński: „Kilkaset Turków 
było na to ordynowanych, co mieli łopatki u koni, którzy 
też w ocemgnieniu okazały z darni robili kopiec, dębowy 
słup w ziemi potężny okopawszy, koło niego kładli darnie; 
który to kopiec gdy już skończyli, to starszyzna turecka 
wlazłszy na niego na wierzch, krzyczeli i wyli jako psi, 
twarz do góry podniósłszy, Panu Bogu dziękowali, że ode
brali tak wiele szablą”.

Podole powróciło do Polski po pokoju karlowickim 
(1699 r.), buczacka granica przestała istnieć, a jej kopce 
rozorane lub zapomniane nie dotrwały do naszych czasów. 
W podobny sposób zniknęły z powierzchni ziemi prawie 
wszystkie kopce graniczne dawnej Rzeczypospolitej, choć 
stanowiły one najbardziej powszechny sposób odgranicza
nia terytoriów sąsiednich władztw czy własności.

Najtrwalsze okazały się graniczne słupy, z których 
najstarsze zachowane do naszych czasów pochodzą 
z późnego średniowiecza, jak np. słup graniczny z Bisku
pic Radłowskich, datowany na około 1450 r., wytyczają
cy zasięg dóbr kardynała Oleśnickiego. Te najbardziej 
znane (jak słynny słup graniczny ustawiony w 1545 r. 
u zbiegu granic Polski, Litwy i Prus, którego replika do 
dziś stoi kolo wsi Bogusze) zidentyfikował i opisał Wi
told Maisel w Archeologii prawnej Polski [Warszawa- 
-Poznań 1982]. Rejestr ten nie jest jednak kompletny 
(nie taki był zresztą zamiar autora), bowiem kamienie 
graniczne dawnej Rzeczypospolitej prowadzą pośmiert
ny żywot dyskretnie i w ukryciu. Zwolnione z poważ
nych obowiązków prawnych, niestrzegące już granic, 
które dziś biegną inaczej, dożywają swych lat w otocze
niu tarnin i głogów, na zapomnianych rozstajach i pobo
czach, często w przebraniu i zaskakująco odmiennym 
przeznaczeniu. To one są radosnym wyzwaniem dla nie- 
śpiesznego wędrowca, miłośnika archeologii krajobrazu, 
który z niedostrzegalnych dla innych oznak i okruchów 
odczytać może ślady zapomnianych borykań się człowie
ka z ziemią i przestrzenią. Każdy z nas przeżyć może ta
ką przygodę, jeśli interesuje go przeszłość ojczystej kra
iny i ma cierpliwość do rozwiązywania zagadek utrwalo
nych przez nią w krajobrazie.

Oto kilka przykładów tego rodzaju odkryć, dokona
nych przy okazji turystycznych, samochodowo-rowero- 
wych wycieczek.

W Moczydłowie, położonym w pobliżu Góry Kalwa
rii, przy ruchliwej trasie prowadzącej do Warszawy znaj
duje się murowany słup, otynkowany, wyposażony w da
szek i niszę mieszczącą figurę Matki Bożej. Ustawiony jest 
on na niewielkim, ukształtowanym sztucznie pagórku.
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W zgodnej opinii okolicznych mieszkańców nasyp ten 
kryje zbiorową mogiłę niemieckich i rosyjskich żołnierzy 
poległych w tym miejscu w listopadzie 1914 r. Wówczas 
też powstać miała owa słupowa kapliczka, upamiętniają
ca to miejsce. U podstawy kapliczka ma wyryty w wapie
niu napis, którego słownictwo i liternictwo nawet osoba 
niewtajemniczona w arkana staropolskiej kaligrafii uzna 
za wiele starsze niż początek XX w. O tym, że tablica ta 
powstała w XVIII, a najpóźniej na początku XIX w. 
upewnia nas próba odczytania wyrytego na niej tekstu. 
Brzmi on następująco:

„Węgielnik pod Baniochą
Trzy kopce objawi
Sprzód Wisły przeciw Glinek
Ponkt granic postawi
Linia od pierwszego prosto położona
Gdy drugiego dosięgnie
Już rozgraniczona
Wsią Zalęska od wsi
Moczydlowa wcale.
Obrońco ludzkiey sławy
Strzeż granic stale”.
Napis ten wyjaśnia prawdziwe, pierwotne przezna

czenie rzekomej zbiorowej mogiły z 1914 r. (istnieje ta
kowa, ale w odległości kilku kilometrów przy szosie 
z Góry Kalwarii do Piaseczna) i wieńczącej ją kapliczki. 
Mamy tu zapewne do czynienia z osiemnastowiecznym 
kopcem granicznym i ustawionym na nim, prawdopo
dobnie później, słupem granicznym. Bo jak donosił

1. Józef Peszka, „Bolesiaw 
Chrobry wytycza granice przy 
zbiegu Sali i Elby w 1018 r.”, 
1810 r., ol., pt., Muzeum 
Narodowe w Warszawie (depozyt 
w Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie)
2. Rydel podkomorski jako 
honorowy znak urzędu

w swej encyklopedii Zyg
munt Gloger, „Najczęściej 
sypał lud kopce lub wągiel- 
nice - narożniki. Po kilka- 
naście takich wzgórków 
strzegło granic wsi jednej”.

Równie zagadkowym, ii 
i to zarówno przez okolicznych mieszkańców, jak i sto
łecznych naukowców - okazał się głaz graniczny, zagu
biony dziś pośród gęstych zarośli na pograniczu pól wsi 
Łuzki i Morszków, położonych na pograniczu Mazow
sza i Podlasia, niedaleko Sokołowa Podlaskiego. W tra
dycji lokalnej kamień ten, pochodzenia lodowcowego, 
nazywany był „czarownicą” i łączony z magią leczniczą, 
uprawianą przez miejscowych znachorów. Dla nauki od
krył go Kazimierz Stołyhwo, warszawski archeolog 
z początku XX w. [K. Stołyhwo, Prymitywny posąg ka
mienny z Łuzek na Podlasiu, Lwów 1922], który, do
puszczając różne interpretacje, uznał jednak, że głaz ów 
ma cechy antropomorficzne i jest pogańskim idolem 
z czasów przedchrześcijańskich. Sprawa nie została jed-
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3.4. Siupowa kapliczka w Moczydtowie (3) i wyryty na jej podstawie 
napis (4)
5. Kamień z Luzek
6. Stup graniczny z okresu międzywojennego przerobiony na nagrobek 
na cmentarzu we wsi Hryia u stóp Bieszczadów Wschodnich (Ukraina)

(zdjęcia: 3-6 - Zdzisław Skrok)

nak do końca wyjaśniona i o kontrowersyjnym zabytku 
zapomniano na długie lata, przypuszczając zapewne, że 
tak jak wiele innych polodowcowych głazów znikł on 
z powierzchni ziemi, zamieniony w użyteczny materiał 
budowlany albo drogowy tłuczeń. Uratowało go jednak 
odludne położenie pośród zabagnionych pól i łąk, 
i w tym samym co dawniej miejscu odnalazł go powtór
nie inny warszawski archeolog, Witold Bender (W Ben
der, Megality w Rybnie na Mazowszu i w Burgundii, 
„7 otchłani wieków”, nr 2, 1999), który w śmiałości hi
potetycznej interpretacji znaleziska daleko wyprzedził 
swego poprzednika. Uznał mianowicie, że głaz ów to nic 
innego, jak megalityczny menhir, pochodzący z odległej 
epoki neolitu, pierwszy tego rodzaju zabytek odnalezio
ny w dorzeczu Odry i Wisły!

Menhiry są to smukłe, pionowo ustawiane kamienne 
stele, tworzące ceremonialne aleje, wyznaczające centra 
rytualnych okręgów lub wytyczające kierunki astrono
micznych obserwacji. Należą do obejmującej prawie cały 
świat (łącznie z Afryką i Oceanią) cywilizacji megalitycz
nej, rozkwitającej na przełomie epok neolitu i brązu (ok. 
IV - II tys. p.n.e.). Odnalezienie megalitycznego menhira

wśród bagien i piasków mazowiecko-podlaskiego pogra
nicza byłoby rzeczywistą sensacją i dowodem na to, że na
sze ziemie zawsze nadążały za cywilizacyjnym postępem.

A jak wytłumaczyć wyraźnie widoczny na głazie z Łu- 
zek chrześcijański krzyż? Obydwaj archeolodzy twierdzą, 
że wykuto go wtórnie, starając się w ten sposób podpo
rządkować chrześcijańskim rytuałom obiekt otaczany po
gańską czcią. Autopsja owego zagadkowego kamienia po
zwala jednak oddalić fantastyczne wyobrażenia zarówno 
znachorów, jak i uczonych. O tym, czy jest on, czy też nie 
jest „czarownicą”, rozstrzygnąć może jedynie indywidual
ne, wewnętrzne przekonanie, natomiast bezpośredni, nie- 
uprzedzony wgląd upewni nas, że ten zwyczajny polo- 
dowcowy głaz nie kryje w sobie ani cech antropomorficz- 
nych, ani też, ze względu na swą krępość i nieregularność,
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nie ma wiele wspólnego z tysiącletnim menhirem. Czym 
więc jest? Zwyczajnym kamieniem, który ze względu na 
wielkość i odpowiednie położenie posłużył do wytycze
nia i utrwalenia granic dóbr ziemskich. Zaświadczył 
o tym odpowiedni znak wykuty na jego powierzchni, 
a reszty dokonała wyobraźnia ludzi tutejszych i stołecz
nych, która oplotła ten intrygujący, pozbawiony dziś swej 
pierwotnej funkcji obiekt pajęczyną fantastycznych i ra
cjonalnych domysłów.

W okresie międzywojennym południowo-wschodnia 
granica Polski biegła głównym grzbietem Karpat aż po po
łudniowo-wschodni kraniec pasma Czarnohory. Rozciąga
jąca się na południe Ruś Zakarpacka należała wówczas do 
Czechosłowacji. W latach dwudziestych obydwa państwa 
zadbały o porządne urządzenie linii granicznej, która - jak 
to zwykle bywa po okresach wyczerpujących wojen - 
trwać miała przez stulecia. Dlatego też nie szczędzono sił 
i środków, aby z odległych kamieniołomów ciągnąć na 
wyniosłe granie masywne, prostokątne słupy z granitu, 
kamienia niewystępującego w Karpatach Wschodnich, 

o wiele trwalszego niż miejscowe piaskowce 
i łupki. Każdy z tych granicznych słupów no
sił wyryte inicjały obydwu państw, a niektó
re również datę ich ustawienia.

Niestety, nieprzewidywalne szaleństwo 
historii sprawiło, że polsko-czechosłowacka 
granica na wschodzie trwała zaledwie kilka
naście lat. Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej obydwa państwa utraciły 
wschodnie terytoria i zarówno Ruś Czerwo
na, jak i Ruś Zakarpacka włączone zostały 
do ZSRR, do Ukraińskiej Republiki Socjali
stycznej, obecnej Republiki Ukrainy. Jej 
państwowa granica w tym rejonie (z Rumu
nią) przesunięta została kilkadziesiąt, miej
scami nawet ponad 100 km na południe. 
Dawna granica nie znikła jednak całkowi
cie, nadal jest dobrze czytelna i stanowi wy
godny, pełen olśniewających widoków szlak 
turystyczny prowadzący przez Karpaty, 
szczególnie malowniczy w Bieszczadach 
Wschodnich, graniczących z naszymi Biesz
czadami Zachodnimi.

Wędrowca podążającego graniczną nie
gdyś ścieżką zastanowić może nieregular- 
ność w występowaniu granitowych słupów. 
Niekiedy bowiem rozstawione są one ryt
micznie, co kilkaset metrów, ale innym ra
zem przejść trzeba kilka kilometrów, aby 
napotkać kolejny słupek. Nietrudno też do
myślić się, że brakujące egzemplarze zosta
ły zabrane i zwiezione w doliny. Kto jednak 
zadał sobie tyle trudu, aby je tam dostar
czyć? Zagadka wyjaśni się, gdy zejdziemy 
do bojkowskich wsi, położonych na pół
nocnych stokach Bieszczadów. Szczególnie, 
gdy zechcemy zwiedzić przycerkiewne 

cmentarze. Tam bowiem czeka na nas nie lada zaskocze
nie w postaci zabytków niezwykłych. Słupy graniczne 
granicy „pańskiej”, jak ją nazywano, zwiezione z wysoka 
na kruchych bojkowskich wózkach z kołami o metalo
wych obręczach, posłużyły do... wykonania szykownych 
nagrobków. Z wykutych na nich dat zgonów wniosko
wać można, że szczególna moda na tego rodzaju pomni
ki zapanowała w tych okolicach w latach pięćdziesiątych 
XX w. Władze widocznie nie sprzeciwiały się temu, 
a słupy z rzadkiego, eleganckiego kamienia nobilitowały 
osobę pogrzebaną i jej rodzinę. Były swego rodzaju luk
susem na tle zwykłych drewnianych krzyży, zapełniają
cych bojkowskie cmentarze. W ten sposób narodził się 
nowy, niespotykany rodzaj nagrobka, a zarazem wielce 
wymowny zabytek, łączący w sobie fakty historyczne, 
ważne treści polityczne i przesłanie estetyczne zrodzone 
w kręgu tradycyjnej kultury karpackich górali. A przy 
tym jakże niezwykła, „pośmiertna” kariera zwykłego 
granicznego słupa!

Zdzisław Skrok
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Idea upamiętniania zmarłych poprzez pomnik, epitafium, tablicę 
pamiątkową znana była już w starożytności. Płyty nagrobne, 

szczególnie te pochodzące z okresu średniowiecza, uważa się za 
źródło dla heraldyki i inskrypcji, często też pozostają jedynymi 

wizerunkami osób ważnych w dziejach. Na terenach Polski 
zachowało się sporo tego typu zabytków - dość przypomnieć 

tumby grobowe władców z Krakowa czy ze Śląska.

Płyty nagrobne 
z kościoła franciszkanów 

w Krakowie
JOLANTA GUMULA

ało znane, a ciekawe przede wszystkim ze 
względu na niejasną historię, są dwie wyku
te w wapieniu pińczowskim płyty nagrobne 
■ z kościoła franciszkanów w Krakowie. 

Pierwsza ukazuje rycerza w pełnej zbroi późnogotyc- 
kiej (tzw. norymberskiej), który w lewej ręce dzierży 
buzdygan, a prawą opiera na rękojeści miecza. U jego 
stóp widnieje tarcza z Orłem Królestwa Polskiego. 
Twarz postaci opracowana jest portretowo; powieki 
są przymknięte, nos mały, ale wystający, niewielkie 
usta lekko rozchylone. Głowa wspiera się na podusz
ce zdobionej frędzlami. Kamienna bordiura ujmująca 
przedstawienie nosi inskrypcję: ANNO DN MCCLXX 
OBIIT ILLUSTR1SIMUS PRINTS [?] DNS VLADI
SLAVS PIUS PR DUX C [???]. Można ją przetłuma
czyć: Roku Pańskiego 1270 zmarł Najwspanialszy 
Książę [?] i Pan [?] Władysław Pobożny [?] książę K[ra- 
kowa?] bądź Kfalisza?].

Druga płyta przedstawia zakonnika w habicie reguły 
franciszkańskiej, w majestatycznej pozie osoby zmarłej. 
Ręce skrzyżowane są na wysokości bioder, prawa stopa 
występuje lekko przed lico płyty. Rysy twarzy są spokoj
ne, jakby stężałe, powieki zamknięte, głowę wspiera 
księga zdobiona w narożach guzami. Fałdy szat układają 

się miękko w strefie dolnej, delikatnie opinając nogi 
mnicha. Wokół widnieje inskrypcja: ANNO DOMINI 
1494 OBIIT REVERENDUS PAR MARTINUS DE CRAC. 
AR ORDIS... POLONIAE MR SEPULTUS REQUESCIT 
ORATE DEO PRO EO. Oznacza to: Roku Pańskiego 
1494 zmarł wielebny ojciec [?] Marcin z Krakowa, Za
konnik [?] prowincji [?] polskiej tutaj pogrzebany, proście 
Boga za nim.

Na płyty mało kto zwraca uwagę, wszak wmurowa
no je po obu stronach głównego ołtarza w absydzie, 
gdzie są słabo widoczne. Niewiele też osób wie, że kie
dyś stanowiły obustronnie rzeźbiony jeden blok kamie
nia, umieszczony za stallami w północnej części prezbi
terium, z wizerunkiem rycerza zwróconym do wnętrza 
kościoła. Od czasu wydobycia go ze ściany w 1776 r. 
owiany jest rąbkiem tajemnicy. A było to tak: „Roku 
1776 po skończonem prowincyalstwie O. Kassyna Kor
czyńskiego [...] umyślił przeto, choć byl w doskonałym 
porządku, kościół [franciszkanów - przyp. aut.] do do
skonalszego przyprowadzić jeszcze. Zaczem będące for- 
meczki [stalle - przyp. aut.] wystawione w r. 1670, gdy 
już były dużo nadwątlone, kazał zdjąć; i gdy odjęto, oka
zało się, już nie połowa jak ją przedtem widywano, ale 
osoba cała zbrojna.

Wpadłszy nieco w zamysł, rozkazał mularza przywo
łać, który przyszedłszy naradził się z nim, czyli łatwo bę-
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1.2. Płyta nagrobna księcia w zbroi (1) 
i jej fragment (2)
3. Jan Matejko, „Bolesiaw Wstydliwy”, 
rysunek wedtug 
starej pieczęci

dzie dobyć kamienia lub nie. Mularz [...] obejrzawszy na
około kamień poznał, że ten kamień nie jest w ścianę 
wmurowany, lecz we framugę ścienną wstawiony, i gdy 
raz i drugi młotkiem lepiej uderzył, zaraz dobył całego 
kamienia. Ja zaś, X. Wincenty Wyszkowski, włożyłem rę
kę moją w tył kamienia i macając, namacałem kości uło
żone tak, że głowy trzech na wierzchu leżały, a kości pod 
głowami. Mularz, nie czekając dalszego rozkazu, dobył 
całego kamienia, i gdy go obrócił, aż się pokazała z tyłu 
druga osoba, także rznięta, w zakonnym habicie, którą 
gwardyan zobaczywszy i namyśliwszy się, rozkazał przez 
pół przerżnąć piłą i osadzić na boki ołtarza wielkiego” 
(Inventarium Ecclesia cracoviensis, ordinus minorum 
S.P. Francisci Conventualium per RPB Vincentium a Pau
lo Wyszkowski, conscriptum A Dni 1792, Wrocław, 
Ossolineum, Rp. 634, mikrofilm nr inw. 6541-6542).

Przytoczona opowieść - to relacja naocznego świad
ka, niejakiego ojca Wyszkowskiego, dzięki któremu po- 
znajemy okoliczności wydarzenia. Pomimo usiłowań 
wielu badaczy, którzy próbowali rozstrzygnąć zagadkę 
obu płyt, do dziś nie udało się jednoznacznie określić, 
kto został na nich przedstawiony, kiedy wykonano wize
runki, który z nich powstał pierwszy, i wreszcie, dlacze
go wykuto je po obu stronach kamiennego bloku. Spra
wę utrudnia dodatkowo bardzo zły stan zachowania 
płyt. Wielokrotne zniszczenia na skutek pożarów 

w 1655 i 1850 r. oraz nie zawsze prawidłowo przepro
wadzana konserwacja spowodowały, że pozornie wyja
śniające wiele wątpliwości inskrypcje są dziś słabo czy
telne, a ich treść być może nawet nieco zmieniona.

Próba ustalenia tożsamości upamiętnionych na pły
tach osób nie była prosta. Teorii pojawiło się tyle, ilu 
naukowców zajmowało się tą sprawą od początku 
XIX w. Każdą z nich łatwo było jednak podważyć. 
Identyfikacja postaci zakonnika nie przysporzyła wie
lu trudności, natomiast ustalenie, kim jest przedsta
wiony rycerz, stało się zagadką, nierozszyfrowaną 
w pełni do dziś. Na ogół zgodnie stwierdzono, że upa
miętniony mnich - to Marcin z Krakowa, Iwowczyk 
z pochodzenia, prowincjał franciszkański, który sie
demnaście lat sprawował rządy zakonne i zmarł, tak 
jak głosi napis, w 1494 r. (osoba ta poświadczona jest 
w Archiwum Generalnym w Rzymie pod sygnaturą 
Al-247). W wypadku księcia w zbroi sprawa była 
znacznie bardziej skomplikowana. Na podstawie treści 
inskrypcji niewiele dało się ustalić. Wypisane na niej 
imię interpretowano jako Boleslaus albo Vladislaus, 
jednak podana data - 1270 - nie odnosi się do śmier
ci żadnego z książąt piastowskich. Snuto więc rozma
ite rozmyślania na temat przedstawionej postaci. Nie
którzy widzieli w niej bliżej nieokreślonego księcia 
Władysława Piastowicza, inni Władysława Odonicza, 
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księcia wielkopolskiego i kaliskiego, lub Władysława 
Pobożnego. Tyle tylko, że ich daty śmierci byłyby 
wówczas pomylone. Większość badaczy przychyliła się 
natomiast do wniosku, że upamiętniony w kościele 
franciszkanów rycerz wywodził się z najwyższego ro
du, z Piastów, oraz że sprawował funkcje władcze. 
Świadczy o tym tarcza z Orłem Królestwa Polskiego 
oraz buzdygan, który przyznawany był często wize
runkom monarchów. Postacią tą jest najpewniej wład
ca uchodzący za fundatora kościoła franciszkanów 
i dobrodzieja zakonu, pochowany w tej właśnie świą
tyni, czyli Bolesław Wstydliwy, zmarły w 1279 r. Prze
cząca temu data 1270, wykuta na płycie nagrobnej, 
mogła zostać po prostu pomylona przez kamieniarza. 
Takie epigraficzne pomyłki nierzadko wychodziły 
spod ręki rzemieślników, zwłaszcza w okresie średnio
wiecza, kiedy nie wszyscy byli biegli w piśmie.

Kolejną zagadką było ustalenie czasu powstania obu 
wizerunków i rozstrzygnięcie, który z nich powstał ja
ko pierwszy. Datowanie na podstawie analizy styli
stycznej nie budziło zaufania - zły stan zachowania 
i wielokrotna konserwacja płyt wzbudzały wątpliwości. 
Jednak ich przedstawienia ikonograficzne sprzed wiel
kiego pożaru kościoła w 1850 r., kiedy to mogły zostać 
najbardziej uszkodzone, wskazują, że ich obecny wize
runek nie różni się w zasadzie od pierwotnego. Ustalo
no więc, że kształt zbroi na płycie rycerza wskazuje na 
lata siedemdziesiąte-osiemdziesiąte XV w. Występowa
ła ona powszechnie w Polsce, a szczególnie popularna 
była dla krakowskiej twórczości Wita Stwosza (wystar
czy przypomnieć rycerza w zbroi norymberskiej w bal
dachimie nad sceną Wniebowzięcia Marii w ołtarzu 
z kościoła Mariackiego w Krakowie). Przemawia za 
tym także kształt poduszki, zapadającej się miękko pod 
głową księcia, charakterystycznej dla końca XV w. Da
towanie takie potwierdza analiza liter inskrypcji w bor- 
diurze - zostały wypisane minuskułą gotycką - wśród 
których występują niektóre fragmenty majuskuly z ele
mentami uncjalnymi, pojawiającymi się pod koniec 
XIII w. Ta niekonsekwencja jest najpewniej wynikiem 
nieudolnej acz świadomej archaizacji inskrypcji, nawią
zującej do wykutej daty 1270. Sama płyta - to typowe 
rycerskie przedstawienie doby późnego średniowiecza, 
stylem nawiązujące do rzeźby austriackiej lub połu- 
dniowoniemieckiej tego czasu.

Data zgonu prowincjała Marcina, wypisana na jego 
nagrobku, przemawia za wykonaniem go po 1494 r. 
Także i w tym wypadku litery inskrypcji - typowa mi- 
nuskuła gotycka, popularna w Polsce w XV w. - prze
mawiają za tą datą. Wątpliwości budził sposób modelo
wania szat - zamiast ostro ciętych fałd typowych dla 
tego okresu, będących pod wpływem rzeźby stwoszow- 
skiej, miękko się układają, opinając delikatnie kolana. 
Mało prawdopodobne, aby powodem tego był wybitny 
twórca realizujący swój własny program artystyczny. 
Był nim raczej prosty rzemieślnik, na co wskazuje sła
by, bądź co bądź, poziom rzeźby, ograniczający się do 
realizacji zamówienia fundatora nagrobka. Ten z kolei 

(lub sam wykonawca) mógł zetknąć się ze sztuką wło
skiego quattrocenta, choćby pośrednio, poprzez reali
zacje węgierskie (bliski jest mu np. nagrobek Bertalana 
Gerkellaki, zmarłego w 1469 r. w Budapeszcie). Wska
zuje na to typ przedstawienia. Ścisła frontalność, spo
kój indywidualizowanego oblicza, stężałe, jakby nazna
czone piętnem śmierci rysy twarzy, zamknięte oczy, 
a przede wszystkim opuszczone w bezwładzie, skrzyżo
wane ręce charakterystyczne są dla realizacji włoskich 
drugiej połowy XV w.

Skoro oba wizerunki powstały pod koniec XV w., 
który z nich był pierwszy i dlaczego postanowiono na 
drugiej stronie kamiennego bloku wykuć kolejny? Jest 
to bardzo tajemnicza i nierozwiązana do dziś zagadka. 
Utrata dokumentów i archiwaliów, które spłonęły pod
czas pożarów kościoła w 1655 i 1850 r., uniemożliwia 
dokładne odtworzenie dziejów płyt do czasu ich wydo
bycia ze ściany w 1776 r. Rozwiązanie leży tylko w sfe
rze domysłów lub kolejno stawianych hipotez, z któ
rych najbardziej sceptyczną i możliwą przedstawiam 
poniżej.

Być może w latach siedemdziesiątych-osiemdziesią-  
tych XV w. franciszkanie zamówili wykonanie płyty na
grobnej dla Bolesława Wstydliwego, po którym pamięć 
jako po fundatorze kościoła była wciąż żywa, tym bar
dziej że w kościele tym został pochowany. Z bliżej nie
określonych powodów (mógł to być błąd w dacie, imie
niu władcy, śmierć fundatora bądź brak pieniędzy na za
płatę) rzeźba z pracowni kamieniarza nie została ode
brana. Około 1494 r. kamienia użyto ponownie, aby na 
jego drugiej stronie wykuć postać zmarłego właśnie 
prowincjała Marcina. Tak przygotowaną płytę z wi
doczną postacią zakonnika wmurowano w ścianę ko
ścioła. Po pożarze w 1655 r. i podczas późniejszej re
stauracji świątyni mogło okazać się, że płyta zakonnika 
nosi na drugiej stronie wykutą postać księcia w zbroi. 
A że pamięć po Marcinie zaginęła, postanowiono odno
wić wizerunek rycerza-władcy (to tłumaczyłoby nowo
żytny charakter twarzy), zrekonstruować - być może 
nieprawidłowo - litery imienia i daty w inskrypcji, 
i wmurować płytę w ścianę, tym razem z widoczną dla 
ludzi postacią księcia. Nowe stalle ufundowane do ko
ścioła w 1670 r. przesłoniły częściowo płytę, a zredago
wany na ich snycerskich ozdobach napis oznaczał tylko 
miejsce spoczynku Bolesława Wstydliwego. Podczas ko
lejnej wymiany stalli w 1776 r. płytę wydobyto ze ścia
ny, a po jej drugiej stronie oczom zebranych ukazała się 
postać zakonnika. Relację z tego zdarzenia znamy do
kładnie dzięki cytowanemu już ojcu Wyszkowskiemu.

Płyty nagrobne z kościoła franciszkanów, jak więk
szość rzeźby sepulkralnej doby średniowiecza, noszą 
wiele znaczeń i treści ideowych. Zadaniem ich było nie 
tylko upamiętniać zmarłego, lecz także polecać go Bo
gu. Sama inskrypcja skierowana była do znającej pismo 
elity. Szerszy w odbiorze był symbol, na który składał 
się sposób ujęcia postaci i język gestów jako środek 
ekspresji umożliwiający wyrażenie pośmiertnej prośby
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4.5. Płyta nagrobna 
prowincjała Marcina (4) 
i jej fragment (5)

(ilustracje:
1,2,4,5- Jolanta Gumula, 
3-wg książki Stanisława 
Witkiewicza, „Matejko", 
Lwów 1912)

o zbawienie. Tak więc osoby zmarłe przedstawiano na 
nagrobkach zwyczajowo w postawie stojącej jako znak 
radości i nadziei na zmartwychwstanie. Czasem poja
wiały się też wątki świeckie lub polityczne, jako infor
macja o zmarłym, odnosząca się do jego życia. W wy
padku zakonnika będzie to jego habit, księcia nato
miast - zbroja i miecz - symbol przynależności do sta
nu rycerskiego i znak władzy. Tarcza z Orłem Króle
stwa Polskiego mówiła o jego najwyższym statusie spo
łecznym. Te elementy świadczyły o cnocie rozumianej 
jako stała gotowość do czynienia dobra. Mimo, iż były 
ważne dla ówczesnych - identyfikowały osobę i uza
sadniały jej zbawienie - nigdy nie miały tego znaczenia, 
co główne treści religijne. Te w wypadku płyty do
mniemanego Bolesława Wstydliwego wyrażał sposób 
ujęcia postaci - lekko poruszonej, żywotnej. Sprzecz
ność pomiędzy wrażeniem ruchu a zamkniętymi po
wiekami jest tylko pozorna. Płyta nagrobna jest tu 
„granicą” rozdzielającą dwa rodzaje egzystencji: uka
zuje śmierć jako początek życia w nowym wymiarze. 
Postawa stojąca jest znakiem wiary w przejście do no
wego życia i zmartwychwstanie. Zbroja i miecz wyraża 
gotowość do walki w obronie poznanych praw Ewan
gelii. Gotowość ta była najważniejszą wartością, jaką 
prezentowali rycerze Bogu. W tym zapale do walki nie
którzy nie zdejmowali nawet hełmów, jak nasz książę. 
Tak właśnie przekraczał próg wieczności.

Niewiele gorzej polecał się Bogu przeor Marcin. 
Habit i sznur z trzema węzłami symbolizował śluby za
konne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Na Chry
stusowe powinności wskazuje dodatkowo księga złożo
na pod głową, symbolizująca tajemnice Boże dostępne 
zmarłemu. Także i to przedstawienie cechuje pewna 
antynomia - mimo zamkniętych oczu, stopa zakonnika 
wychodzi poza krawędź płyty, przypieczętowując prze
kraczanie progu wieczności.

Płyty nagrobne z krakowskiego kościoła franciszka
nów są jednymi z mniej poznanych zabytków rzeźby 
średniowiecznej. Bez dokumentów źródłowych i archi
waliów niewiele da się ustalić na temat ich powstania 
czy proweniencji artystycznej. Zrekonstruowanie ich 
dziejów przedstawia się nader problematycznie - każ
da próba jest właściwie tylko kolejną możliwością, bar
dziej lub mniej prawdopodobną. Sprawę pogarsza do
datkowo ich stan zachowania. Mimo ustaleń, że dzi
siejszy ich wygląd niewiele różni się od pierwotnego, 
na skutek zniszczeń i nieprawidłowych konserwacji 
część oryginalnego materiału rzeźbiarskiego stanowi 
tylko 20% całej powierzchni. Niestety, według specja
listów można tu mówić o zabytkach, które utraciły wa
lory dzieła sztuki, i o których zapewne niewiele się już 
dowiemy.

Jolanta Gumula
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Wokót jednego zabytku

W „warsztacie śmierci”
Z

wiedzając dawne kościoły, bardzo czę
sto natrafiamy na dzieła sztuki związane 
z tematem przemijania i śmierci. Różno
rodne epitafia, nagrobki, sarkofagi czy ozdob

ne trumny do dziś wypełniają krypty, wnętrza 
kaplic oraz powierzchnie ścian naw i elewacji 
świątyń. Metryka tych dziel sporadycznie się
ga okresu romanizmu, częściej gotyku, rene
sansu, baroku, rzadziej klasycyzmu. Nagrobki 
stworzone dla uświetnienia miejsca pochów
ku znaczącej - bogatej lub świętej - osoby, 
gdyż tylko takie mogły liczyć na grób w świą
tyni, byty lokowane w rozmaitych miejscach 
kościoła, lecz zawsze w odniesieniu do ołta
rza, który uświęcał pochówek poprzez ciągle 
sprawowane przy nim Eucharystie.

Nieco inną funkcję spełniały popularne od 
gotyku po barok epitafia. Miały one za zadanie 
upamiętnić zmarłą osobę pochowaną zazwy
czaj w innym miejscu - najczęściej na cmenta
rzu przykościelnym lub w podziemiach świąty
ni. Katolickie epitafia, poza przypomnieniem 
osoby zmarłej (inskrypcja o treści biograficz
nej oraz wizerunek zmarłego), 
miały zachęcić do modlitwy za 
duszę osoby upamiętnionej. 
Epitafia protestanckie, ukazując 
ważne dla teologii ewangelickiej 
sceny biblijne, zaświadczały 
o wierze zmarłego jako jedynej 
rękojmi zbawienia (wyznanie 
wiary) oraz pouczały czytelnika 
o kluczowych dla reformacji 
prawdach wiary. Owe poucze
nia, przestrogi, złote myśli, kie
rowane jakoby zza grobu przez 
osoby zmarłe do ludzi żyjących, 
stały się szczególnie popularne 
w sztuce sepulkralnej doby ba
roku. Wierszowane inskrypcje 
odwołujące się do Biblii, poezji 
antycznej lub współczesnej, do 
tekstów i obrazów emblema- 
tycznych, wypełniają pola epita
fiów i nagrobków z XVII i XVIII w.

Jedno z takich dziel przykuwa uwagę wi
dza oryginalnością zdobiącego je płaskorzeź
bionego obrazu. Zabytek ten - to prostokątna, 
piaskowcowa płyta epitafijna zmarłego w 1691 
r. stolarza Johannesa Franciscusa Senftlebe- 
na. Wmurowana jest w północną ścianę nawy 
północnej kościoła parafialnego (obecnie ka
tedry) św. Jadwigi w Zielonej Górze. Płyta skła
da się z dwóch części: ujętej w prostokąt 
o ściętych narożach, rytej kaligraficznie szwa- 
bachą inskrypcji i wieńczącego zabytek owal
nego pola z niezwykłą, ukazaną w reliefie sce
ną. Płaskorzeźba przedstawia oryginalną od
mianę Triumfu śmierci. Bardzo pouczające jest 
zidentyfikowanie szczegółów tej rozbudowa
nej, choć jednoplanowej kompozycji. Główną 
jej bohaterką jest śmierć - kostucha z pelery
ną na plecach, stojąca pod niewielkim, pro
stym daszkiem. Ten ostatni prawdopodobnie 

oznacza warsztat rzemieślniczy lub kram, 
w którym na rynkach dawnych miast sprzeda
wano produkty rzemieślników. Kościotrup la
mie trzymany w ręce, pęknięty strug stolarski, 
pod którym leży wcześniej zniszczony cyrkiel. 
Śmierć jest zwrócona w stronę sterty przed
miotów, na których stoją zapalone świece - 
symbole przemijania, a jednocześnie atrybuty 
egzekwii pogrzebowych. Jej złowrogie zamia
ry wyrażone są słowami wypisanymi na ban
deroli, wychodzącej z jej ust - „Auch ihr must 
brechen u. Verleschen" [Także wy musicie się 
połamać i zgasnąć]. Skład przedmiotów mają
cych ulec zniszczeniu w „warsztacie śmierci” - 
to narzędzia pracy rzemieślników różnych spe
cjalności oraz gotowe ich dzieła. Można wśród 
nich rozpoznać kołowrotek przędzalniczy, bę
dący również aluzją do nici życia, która się 
w końcu zerwie, czółenko tkackie, nożyce kra
wieckie, nożyce postrzygaczy sukna, topór 
i cioslo ciesielskie. Gotowe prace rzemieślni
cze - to: klucz ślusarza, podkowa kowala, 
ozdobny bucik szewca, drewniany cebrzyk

bednarza. W centrum składu przedmiotów 
przedstawiono wyolbrzymione symbole prze
mijających godności duchownych i świeckich 
- biret, infułę i pastorał biskupi, tiarę papieską, 
koronę królewską, mitrę książęcą, sztandar 
z krzyżem Kawalerów Maltańskich. Na powią
zanie owych oznak władzy i zaszczytów do
czesnych z przemijaniem wskazują przedsta
wione poniżej muzyczne symbole Vanitas - 
skrzypce, portatyw oraz otwarty zeszyt nutowy. 
Zarówno to, co wielkie i zaszczytne, jak i to, co 
stanowi zwykłą codzienność rzemieślniczej 
egzystencji, są jak nietrwale dźwięki muzyki. 
Taki jest wiaśnie bezwzględny „warsztat śmier
ci", zrównującej swoim niszczycielskim rze
miosłem wielkość i przeciętność tego świata.

Ten sugestywny obraz uzupełnia równie 
moralizującą treścią inskrypcja w języku nie
mieckim, która w wolnym tłumaczeniu na ję
zyk polski brzmi następująco:

„Czas odchodzi, śmierć przychodzi 
Człowieku, bądź prawy i bój się Boga 
Tym razem dotyczy to mnie 
Ale uważaj
Ponieważ już niedługo będzie dotyczyć to Ciebie 
Czytającego słowa
Niniejszego ostrzeżenia 
Johannesa Franciscusa Senftlebena
Który Cię poprzedził 22 maja roku 1691 i właśnie 
Tobie je przekazał.
Podczas, gdy jeszcze uchylasz się śmierci, 
Czyń zawczasu swoją powinność 
I mów z rozwagą.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie 
A światłość wiekuista niechaj mu świeci." 
Napisy na dwóch pionowych odcinkach ośmio- 
bocznej ramki tablicy inskrypcyjnej głoszą: 
„Wszystkie moje starania poświęciłem Bogu, 
On uczynił ze mną co zechciat".

Wśród wielu epitafiów i nagrobków hu
manistów, patrycjuszy i szlachty z XVI, XVII 
i XVIII w. epitafium z kościoła w Zielonej Gó

rze jest wyjątkowym przykła
dem wysokiej klasy fundacji 
dotyczącej zwykłego rze
mieślnika. Jest to tym ciekaw
sze, że profesja upamiętnio
nej osoby została uwzględnio
na w treści płaskorzeźby 
wieńczącej epitafium. Triumf 
śmierci był rzadko odnoszony 
do atrybutów pracy rzemieśl
niczej, częściej dotyczył 
oznak godności światowych, 
bogactwa i uciech, pracy inte
lektualnej, wiedzy, różnych 
dyscyplin sztuki. Nieliczne są 
również przykłady stosowania 
w dziełach sztuki sepulklarnej, 
dotyczącej zmarłych rzemieśl
ników oraz ich cechów, wyrafi
nowanej symboliki barokowej. 
Można tu wymienić dla przy

kładu: parę tarcz trumiennych cechu pieka
rzy z Bolkowa z około 1700 r., z jedną zacho
waną przedstawiającą alegorię Triumfu 
śmierci (w zbiorach Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu) oraz dwa jedwabne nakrycia 
trumienne cechu winiarzy z Cieszyna z 1645 
r.: z Chrystusem Zmartwychwstałym oraz 
postacią alegoryczną z krzyżem w ręku dep
czącą smoka (ze zbiorów Muzeum w Cie
szynie).

Obraz na epitafium Senftlebena jest za
pewne przykładem twórczego zaadaptowania 
emblematu podejmującego temat zwycięstwa 
śmierci nad człowiekiem i jego dziełami. Re
fleksja w nim zawarta jest wciąż aktualna. Mi
mo upadku wielu rzemiosł, rzemiosło śmierci 
nadal dobrze prosperuje.

Grzegorz Wojturski 
Dariusz Galewski

(fot. Dariusz Galewski)
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Mogita Kwestarza

M
yśląc o Ignacym Chodźce, trudno powstrzymać się 
od refleksji nad przemijalnością doczesnej sławy. Na
pisał jedną z najbardziej niegdyś popularnych i naj
ciekawszych książek polskich XIX w.: Pamiętniki kwestarza, 

dziś zaś i on sam, i cała jego twórczość, i wreszcie grób na ci
chym, kresowym cmentarzu, pozostają najzupełniej zapomnia
ne. Chodźko urodził się 29 września 1794 r. w Zabłoczyźnie 
w powiecie wilejskim, uczył się u bazylianów w Borunach, 
a w latach 1810-1814 studiował filozofię na Uniwersytecie

W latach 1840-1850 Chodźko ogłosił w Wilnie pięć serii 
Obrazów litewskich. Seria III (1843-1845) to właśnie Pamiętni
ki kwestarza, zakonnika - bernardyna Michała Ławrynowicza. 
Potem wydał jeszcze cztery serie Podań litewskich. Gorący pa
triota, ale i konserwatysta, w 1858 r. przyjął udział w wierno- 
poddańczym Albumie wileńskim na pamiątkę wizyty cara Alek
sandra II, co spowodowało rozdźwięk z polskim społeczeń
stwem. „Jeśli mógł pobłądzić przekonaniem, nigdy nie pobłądził 
sercem” - bronił go Władysław Syrokomla. Ignacy Chodźko

Wileńskim. Pod imieniem Wirszajtos został członkiem literac
kiego Towarzystwa Szubrawców. Wkrótce po studiach osiadł 
ze stryjem w rodzinnym majątku Dziewiętnie w powiecie świę- 
ciańskim, gospodarował i pisał. Ciesząc się zaufaniem wśród 
szlachty, był wybierany na rozmaite urzędy: deputata wywo- 
dowego guberni, prezesa sądu grodzkiego, podkomorzego. 
W 1825 r. poślubił Ludwikę Mackiewiczównę, dla której Mic
kiewicz napisał rok wcześniej, w przeddzień wyjazdu do Rosji, 
wiersz Nieznajomej, dalekiej - nieznany, daleki...

1. Wojstom, kapliczka przy drodze na cmentarz
2. Grób Ignacego Chodźki

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

zmarł w swoim dworze 1 sierpnia 1861 r. i został pochowany 
w pobliskim miasteczku Wojstom (obecnie rejon smorgoński na 
Białorusi). Pośmiertnie, w 1862 r., ukazały się Nowe pamiętniki 
kwestarza, odpowiedź na zarzuty i próba autorehabilitacji.

Od wojstomskiego kościoła św. Trójcy, po 1945 r. nieprze
rwanie czynnego, bo nadal wielu tu Polaków, droga na cmentarz 
wiedzie koło szczęśliwie ocalałej kapliczki. Tuż za pochylonymi 
ze starości słupami bramy trzeba skręcić w prawo i pomiędzy 
dawnymi i nowszymi krzyżami dojść aż do narożnika. Wymuro
wany z kamieni, niski grobowiec pisarza jest nieco poszczerbio
ny, zarośnięty, ale cały. Na granitowej płycie widnieje napis: 
„Ś.P. IGNACY CHODŹKO Autor obrazów Litewskich ur. 29 
Wrześ. 1794 r. zm. 1 Sierp. 1861 r.”. Poniżej widnieje wiersz, 
który na grób przyjaciela napisał Antoni Edward Odyniec, i któ
ry pozostaje przesłaniem także dla nas:

„Ziomku uczcij ten pomnik bo pod nim spoczywa
Wieszcz i malarz rodzinnych cnót i uczuć Litwy,
A jeśli i w twej duszy głos się ich odzywa
Z pobożną wiarą przodków wznieś zań twe modlitwy”.

Jarosław Komorowski
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

M
iasteczko Tartaków położone 
jest w dawnym powiecie so- 
kalskim województwa lwow
skiego, 10 kilometrów na południowy 

wschód od Sokala. Pierwsza osada po
wstała tu już po najazdach tatarskich, 
wśród rozległych lasów. Osadnicy, zaj
mujący się ich karczowaniem, założyli 
liczne tartaki - stąd nazwa osady. Mia
steczkiem została później, po przejęciu 
okolicznych dóbr w XVII w. przez Po
tockich. 

Tartaków
który w 1781 r. sprzedał klucz tarta- 
kowski księciu Adamowi Ponińskiemu. 
Ponieważ ten nie mógł spłacić ogrom
nych, ciążących na nim długów, dobra 
przejął rząd austriacki, dzieląc je na 
mniejsze włości. Tartaków dostał się 
wtedy Felicjanowi Rosnowskiemu, 
a później - w drodze małżeństwa - 
Lanckorońskim.

Zbigniew Lanckoroński wzniósł 
stojący do dziś w Tartakowie pałac 
w stylu neobaroku francuskiego, wzo- 

lebkowym, z pilastrami i wnękami. 
Głowice pilastrów zdobiły kartusze 
stiukowe i delikatne ornamenty, zwień
czone koronami hrabiowskimi i szla
checkimi. Hall obiegała bogato rzeźbio
na balustrada. Przed 1914 r. znajdowa
ło się w pałacu wiele dzieł sztuki. 
W czasie pierwszej wojny światowej 
kwaterujące w pałacu wojska zniszczyły 
bądź rozgrabiły całe wyposażenie.

W okresie międzywojennym pałac 
odnowiły ostatnie jego właścicielki -

Nowi właściciele bardzo dbali za
równo o uprzemysłowienie miastecz
ka, jak i o zorganizowanie tu ośrodka 
handlowego. Przyczynił się do tego 
przywilej na jarmarki i targi, uzyskany 
od króla Jana III w 1685 r. W Tartako
wie rezydował, przed wybudowaniem 
wspanialszej siedziby w pobliskim Kry- 
stynopolu, Franciszek Salezy Potocki, 
wojewoda kijowski. Poślubiwszy 
w 1742 r. Annę, wojewodzinę smoleń
ską, wymurował sklepy i przebudował 
miasteczko. Zaprowadził jarmarki na 
św. Annę, na które zjeżdżało wielu 
kupców. Po nim odziedziczył Tartaków 
jego syn, Stanisław Szczęsny (później
szy targowiczanin), wojewoda ruski, 

rowany na „Casino de Paris” w Monte 
Carlo. Przedtem jednak rozebrał czę
ściowo znajdujący się w tym miejscu 
stary zamek Potockich z XVII w., po 
którym pozostały ślady dawnych mu
rów i fos. Nowy, piętrowy pałac, z kwa
dratową wieżą zegarową z hełmem, 
miał siedmioosiowy korpus główny 
i ryzalit z balkonem i tarczą herbową. 
Pałac nakryty został dachem mansardo
wym z lukarnami. Przy budowie wyko
rzystano parterowe skrzydło dawnego 
zamku (w którym mieściły się pokoje 
gościnne), zaś w pałacu były sale repre
zentacyjne i mieszkalne. Szczególnie 
okazale prezentowała się górna kondy
gnacja hallu, nakryta sklepieniem ko- 

Stefania z Lanckorońskich Urbańska 
oraz jej córka Maria. Reszta wyposaże
nia przepadła w 1939 r. Po wojnie 
w dawnym pałacu umieszczono biura 
kołchozu. Przez kilkadziesiąt lat był on 
znośnie utrzymywany. W 1992 r. po
dzielił los innych kresowych rezyden
cji. Został podpalony przez „niezna
nych sprawców”. Obecnie jest nieza
bezpieczoną ruiną. Przetrwały elemen
ty dekoracji zewnętrznej i wewnętrz
nej, m.in. na klatce schodowej.

Stojący do dziś w Tartakowie oka
zały kościół parafialny św. Michała 
wzniesiony został w 1603 r.; konsekro
wany w 1794 r. przez Kajetana Kickie- 
go, sufragana lwowskiego. Kościół ota-
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cza wysoki i gruby (obecnie zdewasto
wany) mur, w którym kiedyś znajdo
wało się ponad 50 framug wypełnio
nych obrazami i inskrypcjami, odno
szącymi się do cudów Matki Bożej.

Wewnątrz kościół zdobiły portrety 
Trzcińskich i Potockich, stalle i ławki 
kolatorskie oraz freski na sklepieniu, 

przedstawiające iluzjonistyczną archi
tekturę i oblężenie Tartakowa przez Ko
zaków. Główną jednak jego ozdobą był 
cudowny obraz Matki Bożej Tartakow- 
skiej z pierwszej połowy XVIII w., 
przedstawiający Marię z rękami złożo
nymi do modlitwy i stojącą na półksię
życu, pod którym zwinięty wąż gryzie 

jabłko. Ponad nią widnieje wizerunek 
Boga Ojca z rozpostartymi ramionami. 
Obraz ten, malowany na płótnie przy
klejonym do deski, początkowo znajdo
wał się na zamku tartakowskim. Wynie
siony z niego w czasie pożaru, około 
1727 r. dostał się w ręce Mikołaja Ku
charskiego, kapelana Stanisława Potoc
kiego, który umieścił go w kościele. 
Gdy zasłynął cudami, w 1777 r. opubli
kowano odpowiedni dekret, a w 1779 r. 
umieszczono go w wielkim ołtarzu. 
Księga „in folio” wylicza 407 cudów 
i około 300 wotów.

Po ostatniej wojnie w dawnym 
sanktuarium umieszczono kołchozowy 
magazyn ziarna. Wnętrze świątyni 
przedzielono stropem. W 1992 r. wsze
dłem po drabinie na górę, by - brodząc 
po pas w ziarnie - dotrzeć do baroko
wych fresków na sklepieniu. Piękne oł
tarze zostały całkowicie zniszczone. 
Cudowny obraz zdołano uratować, 
wywożąc go do Łukawicy koło Luba
czowa, gdzie w tamtejszym kościółku 
drewnianym przebywa do dziś. Kościół 
w Tartakowie miała przejąć cerkiew 
prawosławna. Nic się jednak wokół 
niego nie dzieje. Jest wciąż postępującą 
ruiną i nikt nie kwapi się do kosztow
nej restauracji tego pięknego niegdyś 
obiektu.

Zbigniew Hauser
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W
Pisarzowicach, na południo
wym krańcu Wielkopolski, 
tuż przy granicy ze Śląskiem, 
wznoszą się ruiny ewangelickiego ko

ścioła sięgającego swymi początkami 
końca XIX w. Historia tej świątyni nie
rozerwalnie związana jest z tragiczną 
śmiercią trzynastoletniego księcia Wil
helma Biron von Curland, jedynego sy
na dziedzica Sycowskiego Wolnego 
Państwa Stanowego - Gustawa von 
Curland. Młody książę zmarł w 1899 r. 
po niefortunnym upadku z konia 
w miejscu, w którym obecnie wznoszą 
się mury zdewastowanej świątyni. Ko
ściół miał uwiecznić pamięć po księciu 
Wilhelmie, a w Pisarzowicach powoła
no nową parafię ewangelicką.

Kamień węgielny pod budowę świą
tyni wmurowano 24 marca 1901 r., na
tomiast napis nad głównym wejściem - 
AD 1902 - sugeruje datę oddania 
obiektu do użytku, chociaż wykończa
nie wnętrz trwało aż do 1912 r.

Neoromański kościół wzniesiony 
został z granitu - kamienia polnego po
zyskanego w najbliższej okolicy, a do

datkowego uroku nadają mu elementy 
wykonane z czerwonego piaskowca, 
sprowadzonego przez rodzinę von Cur
land na przełomie XIX i XX w. z Fran
cji. Architekt Arnold Hartmann stwo
rzył dzieło olśniewające zarówno swoją 
architekturą, jak i bogatym wyposaże
niem, ród von Curland nie szczędził 
bowiem środków na budowę i wystrój. 
Wystarczy wspomnieć, że kula, która 
wieńczyła kopułę głównej wieży, peł
niąc jednocześnie funkcję odgromnika, 
pokryta została platyną, by odbijać pro
mienie słoneczne na znaczną odległość. 
Na wewnętrznych murach do dzisiaj 
przetrwały kartusze herbowe rodu Bi
ron von Curland. Na wyposażenie 
świątyni składały się między innymi: 
sprowadzona z Francji kazalnica wysa
dzana szlachetnymi kamieniami, 
świeczniki, żyrandole, klęczniki i kon
fesjonały z drewna dębowego, witraże 
okienne, miedziano-ołowiane ramy 
okienne. Na zewnątrz, na ścianie pół
nocno-wschodniej, widoczny jest herb 
rodu oraz zawołanie umieszczone na 
herbowej wstędze: „Croyez Biron con

stant dans I’infortune” [Miejcie ufność 
w Bironie niezawodnym w nieszczę
ściu}. Poniżej herbu znajduje się okno, 
na przegrodach którego widoczne są 
ślady po kulach karabinowych. Prezbi
terium kościoła skierowane jest na po
łudniowy wschód, wieża zbudowana 
została od północnego zachodu. Układ 
wnętrza ma charakter bazylikowy z jed
ną nawą boczną od północnego wscho
du. Nad nawą boczną oraz nad kruchtą 
znajdują się chóry, pod prezbiterium 
niewielka krypta.

Do drugiej wojny światowej w ko
ściele regularnie odbywały się nabożeń
stwa, a z wojennej pożogi kościół wy
szedł bez szwanku. Dramat świątyni 
rozpoczął się w 1945 r. Najpierw grupa 
milicji w poszukiwaniu niedobitków ar
mii hitlerowskiej wysadziła granatem 
drzwi piwniczne. Wewnątrz nikogo nie 
znaleziono, ale niezabezpieczone wej
ście stało się jedną z przyczyn stopnio
wego okradania kościoła z jego licz
nych bogactw. Zarówno te prawdziwe, 
jak i wyimaginowane skarby nęciły tak 
okolicznych mieszkańców, jak i złodziei
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A

(zdjęcia:
Marek Olejniczak)

1. Kościół 
w Pisarzowicach, 

widok 
od południowego 

wschodu

2. Wieża oraz ściana 
północno-wschodnia 
z herbem rodu Biron 

von Curland

3. Wejście do kościoła

4.5. Wnętrze: 
fragment bocznej 

nawy (4) 
i prezbiterium (5)

z odleglejszych regionów. W krótkim 
czasie z kościoła wyniesiono wszystko, 
co się dało wymontować, a to, czego 
nie można było zlupić, bezmyślnie 
zniszczono. W ten sposób ze świątyni 
zniknęło dosłownie wszystko - całe wy
posażenie, parkiet, dachówki, blacha. 
Ze zwieńczenia wieży skradziono też - 
tak trudno przecież dostępny - platyno
wy odgromnik. Do spustoszenia świą
tyni przyczynili się także duchowni 
z sąsiednich parafii: masywny dzwon 
i piękne ławy powędrowały do Mąko- 
szyc (gmina Kobyla Góra), a organy są 
ozdobą kościoła w Mikorzynie (gmina 
Kępno). Po latach okazało się jednak, 
że dzięki przyłożeniu przez księży ręki 
do pustoszenia kościoła niektóre zabyt
ki zdołano uchronić przed zniszcze
niem.

W latach sześćdziesiątych XX w. 
postanowiono kościół zrównać z zie
mią. Przed świątynią pojawił się pluton 
wojska z rozkazem zniszczenia obiektu 
przy użyciu pocisku artyleryjskiego. Na 
szczęście, wojskowi doszli do wniosku, 
że przyciągnięte w rejon akcji działo ma 

zbyt mały kaliber i zniszczenia zanie
chano, a broń o większym kalibrze 
z niewiadomych przyczyn nigdy tu nie 
dotarła.

Na początku lat siedemdziesiątych 
parafia ewangelicka w Sycowie zwróci
ła się do Warszawy z prośbą o zwrot 
okradzionej, ale jeszcze nienaruszonej 
z zewnątrz, świątyni. Zarówno wów
czas, jak i wielokrotnie później, odpo
wiedź była odmowna. Interwencji od
mówił także wojewódzki konserwator 
zabytków w Poznaniu (1976), ponie
waż według obowiązującej wówczas 
ustawy obiekt niemający 100 lat nie 
podlegał ochronie prawnej tejże insty
tucji. W latach osiemdziesiątych, kiedy 
Pisarzowice należały do województwa 
kaliskiego, wojewódzki konserwator 
zabytków w Kaliszu wpisał pisarzowic- 
ki kościół do rejestru zabytków. Nieste
ty, brak funduszy uniemożliwił renowa
cję świątyni. Na początku lat dziewięć
dziesiątych ujawniono, że w tajemnej 
skrytce za głównym ołtarzem świątyni 
przeleżały przez wszystkie powojenne 
lata dokumenty związane z historią ko

ścioła. Zabrane zostały przez jednego 
z Bironów, którzy w okresie powojen
nym wielokrotnie odwiedzali swoje 
dawne włości. We wrześniu 1997 r. od 
uderzenia pioruna zapaliła się główna 
wieża zabytku. Pomimo trwającej po
nad 8 godzin akcji, poświęcenia straża
ków i sprowadzenia z Kalisza specjali
stycznego wysięgnika, kopuła wieży 
niemal doszczętnie spłonęła.

Dewastacja kościoła postępuje na
dal. To święte dla ewangelików miejsce 
„zdobią” nieudolne graffiti, sterty śmie
ci, potłuczone butelki, ekskrementy, 
wystawiając współczesnym świadectwo 
prezentowanego poziomu kultury i sza
cunku do dzieła rąk ludzkich. Losem 
kościoła interesuje się obecnie parafia 
ewangelicko-augsburska w Sycowie, 
a dążenia pastorów do odzyskania wła
sności wspierają też potomkowie ary
stokratycznego rodu Bironów. Bez po
wrotu do prawowitych właścicieli ko
ściół w Pisarzowicach nie ma najmniej
szych szans na uratowanie.

Marek Olejniczak
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Dzietrzychowice, gm. Żagań, pow. żagański, 
woj. lubuskie.
Bliższa lokalizacja: na obrzeżu wsi, 300 m od tablicy z nazwą 
miejscowości, jadąc od strony Starego Żagania; dojazd drogą 
krajową nr 295 Żagań-Nowogród Bobrzański, w miejscowości 
Stary Żagań w prawo do Dzietrzychowic.
Rodzaj i nazwa obiektu: gotycka wieża obronna (siedziba ry
cerska) z XV w.
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: obiekt zabezpieczony, w trakcie remontu - położo
no nowe zadaszenie, prowadzone są dalsze prace remontowe.
Inne informacje: zachowane piwnice wychodzą poza obręb 
budynku, obiekt wzmiankowany w 1474 r. jako „siedziba w wie
ży”, w latach 1473-1705 byl własnością Promnitzów, przezna
czenie wieży po zakończeniu prac remontowych nieznane.
Dane bibliograficzne: S. Kowalski, Zabytki województwa zielo
nogórskiego (wyd. 2), Zielona Góra 1987.

Czeslaw Jednoróg 
Żagań

Miejscowość: Bratoszewice, gm. Stryków, pow. zgierski, woj. 
łódzkie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi, przy pl. Staszica 4; dojazd 
drogą krajową nr 14 Łowicz-Łódź, 4 km za miejscowością 
Główno.

1.2. Spichlerz (1) oraz dzwonnica (2) w Bratoszewicach

Rodzaj i nazwa obiektu: spichlerz oraz drewniana dzwonnica 
z XVIII w.
Użytkownik: parafia rzymskokatolicka św. Augustyna w Brato
szewicach.
Stan obiektu: spichlerz wymaga podjęcia prac konserwator
skich; dzwonnica, po gruntownej konserwacji przeprowadzonej 
na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje 
się w bardzo dobrym stanie.
Dane bibliograficzne: Spis inwentarza rzymsko-katolickiego 
kościoła parafialnego w Bratoszewicach z dnia 1 XI 1935 r. 
(Archiwum Archidiecezji Łódzkiej); „Diecezja Łódzka”, Łódź 
1987, s. 300-301.

ks. Janusz Szeremeta
Łódź

Miejscowość: Gliwice, woj. śląskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie miasta, w granicach nowego 
Cmentarza Żydowskiego przy ul. Lipowej.

1.2. Dom Przedpogrzebowy przy nowym Cmentarzu Żydowskim 
w Gliwicach (1) i jedno z jego okien z ocalałymi fragmentami witraży (2)

22 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2003



Rodzaj i nazwa obiektu: neogotycki Dom Przedpogrzebowy 
z 1902 r., obecnie Dom Modlitwy Żydowskiej Gminy Wyznanio
wej w Katowicach.
Użytkownik: Żydowska Gmina Wyznaniowa w Katowicach; ze 
względu na stan zachowania obiekt nieużytkowany.
Stan obiektu: zly; uszkodzony dach, wybite szyby w oknach; bu
dynek i jego wyposażenie ulegają postępującej degradacji. Za
akceptowany przez Żydowską Gminę Wyznaniową projekt rewa
loryzacji budowli zakłada przystosowanie jej wnętrza dla potrzeb 
wielokulturowego ośrodka edukacyjnego stawiającego sobie za 
główny cel przybliżenie, w duchu dialogu i otwartości, tradycji 
oraz kultury różnych'narodów. Planowana adaptacja wnętrz ma 
być zrealizowana z zachowaniem historycznej formy budowli.
Inne informacje: budynek, zaprojektowany przez wiedeńskie
go architekta Maxa Fleischera (współtwórcę i budowniczego 
m.in. wiedeńskiego ratusza), jako Dom Przedpogrzebowy (7a- 
hara) dla nowego Cmentarza Żydowskiego w Gliwicach, wznie
siony został w 1902 r. Na uwagę zasługują w nim: zachowane 
we fragmentach, ale dające się jeszcze uratować, witraże 
w oknach oraz polichromia stropu hali głównej przedstawiająca 
rozgwieżdżone niebo, niszczejąca od wilgoci i wymagająca pil
nej interwencji konserwatora.

Iwona Aleksandra Zatorska
Bytom

Miejscowość: Warszawa.
Bliższa lokalizacja: przy al. Solidarności 74, w kościele ewan- 
gel icko-reformowany m.
Rodzaj i nazwa obiektu: instrument muzyczny - organy. 
Użytkownik: parafia kościoła ewangelicko-reformowanego. 
Stan obiektu: dobry, instrument używany jest zgodnie z prze
znaczeniem; brakuje mu jednak kilku głosów, a niektóre z nich 
zawierają piszczałki nieoryginalne, możliwe też, że w wyniku 
przeprowadzonych remontów nastąpiły zmiany w pierwotnej 
dyspozycji; organy wymagają przeglądu, czyszczenia i stroje
nia, wskazana jest również wymiana w nich silnika elektryczne
go zaopatrującego instrument w powietrze.
Inne informacje: organy zostały zbudowane przez pracowni
ków firmy Schlag und Sóhne ze Świdnicy w końcu XIX w. (nu
mer opusowy instrumentu: 552). Wielokrotnie były remontowa
ne, m.in. w 1937 r., kiedy to dorobiono piszczałki cynowe, zare
kwirowane w 1917 r. na cele wojenne, oraz w latach 1957-1958, 
po dewastacji w 1944 r. Ostatni generalny remont instrumentu 
przeprowadziła firma Roberta Kopaczka z Cieszyna.

Michał Markuszewski 
Warszawa

Miejscowość: Mątowskie Pastwiska, gm. Ryjewo, pow. kwi
dzyński, woj. pomorskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi; dojazd drogą krajową nr 55 
Kwidzyn-Malbork, na wysokości Ryjewa drogami lokalnymi na 
zachód.
Rodzaj i nazwa obiektu: wieloobiektowa zagroda menonicka 
z końca XVIII - początku XIX w.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zły, pogarszający się z każdym rokiem.
Inne informacje: zagroda składa się z dwóch domów miesz
kalnych oraz części gospodarczej o konstrukcji zrębowej, kry
tej trzcinową strzechą. Starszy dom mieszkalny z 1779 r. tworzy 
z częścią gospodarczą (oborą i stodołą) jednolitą całość zabu
dowaną w kształcie litery „L. Nowszy z domów (tzw. dom ro
botników) z 1827 r. jest obiektem wolno stojącym. Współcze
śnie pokrycie dachowe częściowo uzupełniono płytami falisty
mi z eternitu.

Janusz Zaremba 
Kwidzyn

(fot. Janusz Zaremba)
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Sokołowsko
perlą, której nie ma

W
 drugiej połowie XIX w. 
niewielkie Sokołowsko 
znane było niemal w całej 
Europie. Stąd czerpano inspirację dla 

rodzimego Zakopanego, ale i dla 
szwajcarskiego Davos. To tutaj po
wstało pierwsze na świecie specjali
styczne sanatorium dla chorych na 
gruźlicę. Dziś pozostały tylko ślady 
minionej świetności.

Pierwsze wzmianki o osadzie 
(wtedy Goerbersdorff) pochodzą 
z połowy XIV w., kiedy to należała 
do dóbr pobliskiego zamku Radosno. 
Była to typowa wieś kolonizacyjna, 
powstała w wyniku rozwoju osadnic
twa w głębi Sudetów. Kolejne wieki 
przyniosły powolny rozwój i wzrost 
liczby mieszkańców, którzy trudnili 
się głównie tkactwem. Przełom na
stąpił latem 1849 r. Na wypoczynek 
do Sokołowska przyjechała hrabina 
Maria von Colomb, która wcześniej 
była pacjentką prekursora hydrotera
pii Wincentego Priessnitza w kuror
cie Jesenik na Morawach (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 12, 1999). 
Zachwycona położeniem miejscowo
ści i jej możliwościami zaproponowa
ła swojemu szwagrowi dr. Hermano
wi Brehmerowi urządzenie podobne
go uzdrowiska. Dla dr. Brehmera - 
specjalisty chorób płucnych i pierw
szego lekarza, który uważał gruźlicę 
za chorobę uleczalną - była to dosko
nała okazja do wypróbowania no
wych metod i udowodnienia słuszno
ści swojej tezy. Skorzystał więc z pro
pozycji i kilka lat później - w pierw
szym murowanym domu we wsi - 
otworzył sanatorium i rozpoczął le
czenie nowatorską metodą klima- 
tyczno-dietetyczną, której elemen
tem były natryski, stosowane wcze
śniej przez doktora Priessnitza.

Zdumiewająca skuteczność lecze
nia sprawiła, że miejscowość błyska
wicznie zyskała ogromną sławę i stała 
się modna. Szybko pojawiło się okre
ślenie „śląskie Davos”, choć to raczej 

Davos powinno być nazywane 
„szwajcarskim Sokołowskiem”, gdyż 
czerpało doświadczenia ze śląskiej 
miejscowości. W 1862 r. otwarto naj
większe sanatorium, obecny „Grun
wald”. Ogromny budynek o eklek
tycznej architekturze, pełen tarasów, 
balkoników i łuków, określano jako 
utrzymany w „mauretańskim stylu, 
z wnętrzami w stylu staroniemiec
kim”. Poza właściwym sanatorium 
mieścił też ogród zimowy, halę space
rową i czytelnię.

Bliskim współpracownikiem dr. 
Brehmera, który przyczynił się do 
rozwoju miejscowości, został dr Al
fred Sokołowski, późniejszy założy
ciel Polskiego Towarzystwa Przeciw
gruźliczego. Powstawały kolejne sa
natoria, a wokół nich parki z liczny
mi altanami, fontannami, sadzawka
mi i rzeźbami. Działał zdrojowy te
atr, otwarto pocztę i uruchomiono li
nię telefoniczną. W 1876 r. wydano 
w Warszawie przewodnik po Soko
łowsku.

Pod koniec XIX w. co roku do So
kołowska przyjeżdżało ponad tysiąc 
kuracjuszy, głównie Niemców, choć 
bywali też Polacy. Jednym z nich był 
dr Tytus Chałubiński, który przywiózł 
na kurację swojego syna. Wizyta w So
kołowsku zainspirowała Chałubiń
skiego do poszukiwania miejscowości 
o podobnych walorach, a to z kolei 
pośrednio zaowocowało jego zainte
resowaniem Zakopanem. Nie brako
wało też przybyszów ze Wschodu, dla 
których w 1901 r. wybudowano cer
kiewkę ku czci św. Michała Archanio
ła, zwaną „Ruskim pawilonem”.

W okresie międzywojennym 
uzdrowisko nadal prosperowało, ale 
jego rozwój uległ pewnemu zahamo
waniu. Po drugiej wojnie światowej 
nadal był to ośrodek leczenia gruźli
cy oraz innych chorób płucnych, jed
nak jego znaczenie zaczęło maleć. 
Krótki okres względnego ożywienia 
przypada na koniec lat pięćdziesią

tych XX w., kiedy kierownictwo 
uzdrowiska objął dr Stanisław Du
nin. Wyremontowano sanatoria oraz 
zatroszczono się o estetykę otocze
nia. W ramach terapii zajęciowej ku
racjuszy zaczęły powstawać klomby, 
mostki i ławki. Kolejną próbę po
wstrzymania upadku miejscowości 
podjęto w latach siedemdziesiątych, 
gdy próbowano stworzyć centrum 
sportów zimowych; jednak brak 
środków uniemożliwił realizację nie
zbędnych inwestycji.

Obecne Sokołowsko - to tylko 
cień słynnego kurortu. Od lat za
mknięte, bezskutecznie oferowane 
różnym inwestorom sanatorium 
„Grunwald” popada w ruinę. Rów
nież inne sanatoria, zamienione na 
domy mieszkalne, ulegają dewastacji. 
Coraz trudniej odszukać ślady daw
nych założeń parkowych, po alta
nach zostały tylko fundamenty, sa
dzawki zarosły, a rzeźby znikają, nisz
czone przez czas i wandali. Nawet 
znajdujący się w parku grób dr. Breh
mera został niemal w całości rozebra
ny. Z cerkiewki zaraz po wojnie znik
nął ikonostas i całe wyposażenie; naj
pierw służyła jako kostnica, a w la
tach osiemdziesiątych została żarnie-
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1.2. Sanatorium „Grunwald” w Sokołowsku (1) 
i jego fragment wymagający 
natychmiastowego remontu (2)

3. Inne budynki sanatoryjne w Sokołowsku

4. Cerkiew

5. Fragment parku zdrojowego

(zdjęcia: Pawet Kubisztal)

niona na mieszkanie. Dopiero 
w 1996 r. przejęła ją wrocławsko- 
-szczecińska diecezja kościoła pra
wosławnego i po renowacji powró
ciła do funkcji liturgicznych.

Dziś trudno wierzyć, że Soko
łowsko doczeka lepszych czasów,

choć walory klimatyczne i krajobra
zowe pozostały. Zalecana pod koniec 
XIX w. kuracja, składająca się z lek
kiej diety, długich spacerów i spoży
wania źródlanej wody, nadal może 
zdziałać cuda.

Paweł Kubisztal
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Dwór uratowany

D
ruga wojna światowa, a jeszcze 
bardziej poczynania władzy lu
dowej w czasach PRL wymiotły 
z podlaskiego krajobrazu szlacheckie 

dwory. Jeśli nie zniszczyły ich działania 
wojenne, ulegały szybkiej dewastacji, 
gdy tylko znalazły się w rękach róż
nych państwowych instytucji, niedba- 
jących o zabytkowe budowle. Najbar
dziej ucierpiały te, których nie zamie
niono na szkoły, lecz oddano we wła
danie Państwowym Gospodarstwom 
Rolnym. Tylko niewielki ich odsetek 
udało się uratować miłośnikom staro
polskich dworów, którzy w latach dzie
więćdziesiątych XX w. mieli możność 
kupić je na własność i przywrócić im 
dawny kształt. Do takich obiektów 
szczęśliwie uratowanych od zagłady 
zaliczyć można dwór w Andryjankach 
w powiecie Bielsk Podlaski.

Ziemia leżąca nad rzeką Leśną, na
zywaną wcześniej Lisicą, na której po
wstał majątek Andryjanki, wchodziła 
niegdyś w skład dóbr rodziny Sapie
hów z Bociek. Otrzymał je od Alek
sandra Jagiellończyka Jan Sapieha, 
marszałek dworu i sekretarz królew
ski. Folwark Andryjanki, pod pier
wotną nazwą Koszki, wyodrębnił się 
z dóbr boćkowskich około 1579 r., 
kiedy to przeprowadzono pomiarę 
włóczną. Usytuowany został na połu
dniowych krańcach włości, naprze
ciwko dworu Andryjanki-Stanisławo- 
wo, położonego po przeciwnej stro
nie Leśnej. Postawiono tam wówczas 
budynek dworski w otoczeniu zabu
dowań gospodarczych oraz sadu 
i ogrodu warzywnego.

Sapiehowie sami nie gospodarowali 
w Andryjankach-Koszkach, dzierżawili 
zwykle cały folwark swoim zausznikom. 
W 1658 r. wziął go w arendę od Pawła 
Sapiehy, hetmana litewskiego, Jan Anto
ni Chrapowicki, ale już po roku wojska 
Chowańskiego puściły z dymem całe 
gospodarstwo. Dzierżawca odbudował 
wkrótce budynki folwarczne łącznie 
z dworem, a na miejscu warzywników 
i sadu założył ogród ozdobny.

Co działo się w Andryjankach przez 
następne 200 lat - tego nie wiemy. Wia
domo natomiast, że w latach sześćdzie
siątych XVIII w. Teresa Sapieżanka 
wniosła w posagu Boćki - wraz z inny

mi rodzinnymi dobrami - podczaszemu 
litewskiemu, Joachimowi Karolowi Po
tockiemu. W 1847 r. ich wnuczka An
tonina, żona Jana Alojzego Potockiego, 
sprzedała Andryjanki, które pozbyły się 
już w nazwie członu „Koszki”, Floren- 
tynie i Janowi Gartkiewiczom.

Nowi właściciele zachowali stary, 
drewniany budynek dworski, ale 
obok niego wybudowali dwór muro
wany, z cechami klasycystycznymi, 
park natomiast uformowali w stylu 
angielskim. Zabudowania gospodar
cze przenieśli do wschodniej części za
łożenia, w części zachodniej pozosta
wili starą karczmę, a obok niej zbudo
wali czworaki dla służby. Swój dwór 
z dworem w Andryjankach-Stanisła- 
wowie połączyli biegnącą przez rzekę 
aleją. Na jej przeciwległym końcu po
stawili lamus. W jego pobliżu, na pół
nocny wschód od dworu, znalazł 
miejsce rozległy sad.

1.2. Nowy dwór w Andryjankach w 1998 r. (1)
i w 2002 r. (2)
3. Stary drewniany dwór czeka jeszcze 
na kapitalny remont
4. Resztki dworskiego parku

(zdjęcia: Katarzyna i Jerzy Samusikowie)

Spadkobiercami Jana Gartkiewi- 
cza zostały jego dzieci - Andrzej Kon
stanty i Maria, które w 1876 r. po
dzieliły między siebie majątek, złożo
ny nie tylko z Andryjanek, ale i fol
warków Dobromil oraz Knorydy. Sie
dlisko dworskie przypadło Andrzejo
wi. Wprowadził on tu wiele innowa
cji. Postawił m.in. nowe zabudowania 
gospodarcze oraz połączył stary i no
wy dwór drewnianym budynkiem, 
ozdobionym facjatą i balkonem.

Kiedy w 1907 r. umarł Andrzej 
Konstanty, zarząd nad majątkiem 
przejęła jego żona Wanda, a potem ich 
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syn Jan Rafał. W 1915 r. Jan Rafał 
Gartkiewicz musiał wraz z żoną 
i dziećmi ewakuować się w głąb Rosji, 
natomiast jego matka została w An-

powrocie Gartkiewiczów z Rosji 
w 1920 r. Stanisław, syn Jana Rafała, 
ożenił się z Jadwigą Czarnocką, siostrą 
dzierżawcy majątku, natomiast siostra 
Jana Rafała, Janina Gartkiewiczówna,
wyszła za mąż za Leona Czarnockiego 
i przeniosła się z nim do Knoryd.

Stanisław Gartkiewicz zaczął gospo
darować w Andryjankacłi od 1923 r. 
Ponieważ był z zamiłowania ogrodni
kiem, na przeciwległym brzegu Leśnej 
założył nowy sad i szkółki drzew owo
cowych. Uporządkował także park, po
większył istniejące stawy, wykopał kilka 
sadzawek, zbudował nowe czworaki dla 

służby dworskiej. Przez 
wiele lat pełnił urząd 
wójta gminy Boćki.

Kiedy we wrześniu 
1939 r. wojsko sowiec
kie weszło do Andryja- 
nek, Stanisław Gartkie
wicz wraz z żoną 
i dwiema córkami 
uciekł za Bug. Do do
mu wrócił po 22 czerw
ca 1941 r. Został rząd
cą we własnym gospo
darstwie z ramienia 
Wschodnio-Pruskiego 
Towarzystwa Rolnicze
go. Później stał się spe- 

dryjankach. Dzięki temu udało się ura
tować zabudowania dworskie, które 
podpalili wycofujący się Rosjanie.

Pozbawiona pomocy syna Wanda 
Gartkiewiczowa nie była w stanie sa
ma zarządzać dużym, liczącym 300 ha 
majątkiem, i wydzierżawiła go Stani
sławowi Wołkowi, synowi Gustawa, 
właściciela dóbr Czartajew, a później 
jeszcze Leonowi Czarnockiemu. Po

cjalistą od hodowli ryb 
w stawach wszystkich majątków upań
stwowionych przez Niemców w po
wiecie Bielsk Podlaski.

Latem 1944 r., gdy sowieci znowu 
zjawili się na Białostocczyźnie, Urząd 
Ziemski w Bielsku Podlaskim miano
wał Stanisława Gartkiewicza tymcza
sowym administratorem przeznaczo
nego do parcelacji majątku w Andry- 
jankach. Nim przeprowadzono ją do

końca, dziedzic z Andryjanek został 
aresztowany przez NKWD i osadzony 
w łagrze w Ostaszkowie, gdzie prze
bywał do stycznia 1946 r. Po wypusz
czeniu na wolność odnalazł rodzinę 
i wyjechał z nią do Cieplic. Tam po 
kilku latach zmarł jako jeszcze młody 
człowiek. Osierocił dwie córki, które 
później zamieszkały w Łodzi.

Tymczasem Andryjanki zostały cał
kowicie rozparcelowane. Budynki 
dworskie oraz teren ogrodów zajęła 
szkoła rolnicza, później wydzierżawio
no je okolicznym rolnikom. W miarę 
upływu lat sukcesywnie rozbierano za
budowania gospodarcze i czworaki oraz 
łącznik między starym i nowym dwo
rem. Stawiano też nowe budynki. Za
chodnie skrzydło nowego dworu zosta
ło wydłużone, między kolumnami gan
ku postawiono drewniane ściany. 
W 1993 r. całe założenie dworsko- 
-ogrodowe przejęła Agencja Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, a od niej trzy la
ta później kupił zdewastowane budynki 
dworskie wraz z parkiem i ośmioma 
hektarami ziemi Edward Sieciński.

Prywatny właściciel zabrał się nie
zwłocznie do odbudowy zniszczonego 
dworu, a że czynił to pod nadzorem 
wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków, historyczna budowla odzyskała 
swój pierwotny kształt. Edward Sieciń
ski ma również zamiar przeprowadzić 
renowację starego dworu, odbudować 
pawilon łączący niegdyś oba budynki 
dworskie, zrekonstruować park i stawy. 
Jeśli nie zabraknie mu energii, założe
nie dworsko-ogrodowe w Andryjan- 
kach będzie niedługo wyglądało jak za 
najlepszych swoich czasów.

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Spotkanie z książką
DWORY I PAŁACE WIEJSKIE W WIELKOPOLSCE

Nakładem Domu Wydawniczego REBIS w Poznaniu 
ukazała się książka Dwory i palace wiejskie w Wielko- 
polsce. Jej autorami są Marcin Libicki, historyk sztuki, po

lityk i poseł na Sejm, oraz jego syn Piotr, historyk sztuki. 
Punktem wyjścia dla tej publikacji była wydana w 1996 r. 
książka tych autorów pod takim samym tytułem, w której 
opisanych zostało 557 obiektów. Obecne poszerzone wy
danie obejmuje 925 siedzib ziemiańskich, które w różnym 
stanie zachowały się na terenie Wielkopolski. Terytorialnie 
publikacja obejmuje obszar województwa poznańskiego 
w granicach sprzed 1938 r„ ale bez powiatu bydgoskiego. 
Obiekty są ułożone alfabetycznie według nazw miejsco
wości, każdy został sfotografowany (wszystkie fotografie 
z uwagi na koszty druku są czarno-białe) i dokładnie opi
sany z uwzględnieniem stanu zachowania. Chociaż książ
ka nie jest przewodnikiem turystycznym, to jednak ma nie-

DWORY
I PALACE WIEJSKIE 
W WIELKOPOLSCE

Marcin Libicki 
Piotr Libicki

które jego cechy: najciekawszym obiektom autorzy przy
znali od jednej do trzech gwiazdek, a przy każdym umie
ścili informacje o możliwościach zwiedzania. Obok opisu 
architektury zawarto historię majątku oraz informacje o by
łych właścicielach, często ubarwione anegdotami. Część 
katalogową książki poprzedza analiza socjologiczno- 
-historyczna ziemiaństwa wielkopolskiego okresu zabo
rów. Na wyklejce znalazła się mapka z zaznaczonymi naj
ciekawszymi pałacami i dworkami. Opracowanie to stano
wi bardzo wartościowe kompendium wiedzy o wielkopol
skich siedzibach ziemiańskich, a dokumentacyjne walory 
tej publikacji są nie do przecenienia, zwłaszcza że około 
40% opisanych budynków wymaga pilnego remontu, 
z braku którego w ciągu najbliższych kilku lat grozi im cał
kowita zagłada.

Wojciech Mielewczyk
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Rubryka ta poświęcona jest wszyst
kim sprawom niezwykłym, niepokoją
cym, dziwnym, tajemniczym, związa
nym z przeszłością. Czekamy na opi
sy i próby wyjaśnienia niezwykłych 
miejsc, zagadkowych zdarzeń, tajem
niczych obiektów, napisów, rysun
ków, nazw, obrzędów itd. Publikuje
my teksty o objętości do 1 strony ma
szynopisu, opatrzone dokładną loka
lizacją TAJEMNICY i - jeśli wymaga 
tego TAJEMNICA - dobrym zdjęciem 
lub rysunkiem. W rubryce AT za
mieszczamy teksty najciekawsze, ich 
Autorzy otrzymają honorarium i staną 
się członkami KLUBU BADACZY TA
JEMNIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych 
stronach „Spotkań z Zabytkami” two
rzymy razem ARCHIWUM TAJEMNIC!

TAJEMNICA ANNY

Po prawej stronie nawy poprzecznej ko
ścioła św. Mateusza w Pabianicach 
znajduje się nagrobek Anny Sutowskiej, 

która według miejscowej legendy mając 
cztery lata utopiła się w miodzie. Anna była 
córką Krzysztofa Sutowskiego, zarządcy 
dóbr pabianickich należących do kapituły 
krakowskiej. Nagrobny tekst, który przypo
mina Treny Jana Kochanowskiego, świad
czy o żalu rodziców wobec śmierci dziecka.

D.O.M.
Wdzięcznej rozkosznej wielce wszystkiem 
ukochanej dziecinę Annę Sulowskiej, która!I 
wielkiej pocechy dzecne pewną uczyniw
szy nadzieę, żałosne po sobie zostawiła,

smutni serca U rodzicy pamiątkę położyli 
dnia 20 marca roku pan. MDCXIII. // Świata 
nie zaznawszy ucieka od niego, II bi sto lat 
żyła nic tu statecznego, // gdzie bes od
miany tam wnet pokwapita U y zyc z anioły 
wiecznie dostąpiła.

\N górnej części nagrobka, pomiędzy 
inicjałami zmarłej, widać herb rodzinny - 
Strzemię, natomiast w części dolnej - 
symbole śmierci. Nad żałobnym tekstem 
widać postać leżącej na poduszce dziew
czynki, która ma głowę wspartą na lewej 
ręce, w prawej natomiast trzyma modlitew
nik. Jakkolwiek tragiczna śmierć Anny 
w miodzie, która nastąpiła w 1613 r., zali
czana jest tylko do legendy, nie da się jed
nak wykluczyć, że miała miejsce.

Z tą śmiercią związana jest jeszcze jed
na tajemnica. Dotyczy ona kościoła św. An
ny, o którym nic nie wiemy (są tylko dwie 
krótkie wzmianki z 1531 r.) i który miał być 
wystawiony na pamiątkę śmierci dziewczyn
ki. Pierwsza wzmianka mówi o wykopaniu 
nowej sadzawki „na końcu grobli dużego 
stawu miejskiego kolo kościoła św. Anny", 
a druga wspomina o założeniu cegielni „za 
kościołem św. Anny" (Maksymilian Baruch, 
Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne, 1930). 
Wobec tego można zadać sobie pytanie, 
czy naprawdę kościół św. Anny istniał w Pa
bianicach, tym bardziej że wymieniany 
wcześniej kościół św. Mateusza ma drugie
go patrona - św. Annę.

ks. Janusz Szeremeta

KAPLICZKA, 
KTÓRA PRZYPŁYNĘŁA WISŁĄ 

Krakowska dzielnica Podgórze obfituje
w przydrożne kapliczki, krzyże i figury. 

Doliczono się tutaj ponad 130 obiektów 
malej architektury sakralnej. Choć czasem 
bywają przenoszone z miejsca na miejsce 
w związku z modernizacją dróg, to jednak 
trwają jako świadectwo wiary mieszkańców 
i ufności pokładanej w Bogu.

Jedną z mniej znanych i ze względu na 
lokalizację niemal zupełnie nieodwiedza- 
nych jest kapliczka w okolicach ul. Pod 
Wierzbami, na terenie dawnej wsi Przewóz. 
Została ustawiona pomiędzy brzegiem Wi
sty a watami przeciwpowodziowymi. Ta 
drewniana figura przedstawia wyrzeźbione 
z jednego pnia dębu dwie postacie, odwró
cone do siebie tyłem. W stronę Wisły spo
gląda św. Jan Nepomucen - patron od po
wodzi, w przeciwnym kierunku - Chrystus 
Nazareński. Legenda głosi, że rzeźba ta 
przypłynęła z biegiem Wisty i została wyrzu
cona na brzeg podczas wielkiej powodzi 
w 1723 r. Z tego też roku najpewniej pocho
dzi to barokowe dzieło nieznanego artysty.

Kiedyś również postument był drewnia
ny, ale z czasem dolna część pnia spróch
niała i została odcięta. Zniszczony fragment 
postumentu zastąpiono kamiennym. Ostat

ni raz kapliczka została poddana konserwa
cji w 1990 r. Troszczą się o nią także oko
liczni mieszkańcy, którzy zrobili wokół niej 
metalowe, kute ogrodzenie. Jednak nara
żona na działanie warunków atmosferycz
nych rzeźba niszczeje.

Paweł Kubisztal

MOSKAL POD KOŚCIOŁEM

Chojnicka fara Ścięcia św. Jana Chrzci
ciela, podniesiona niedawno do god
ności bazyliki mniejszej, została zbudowa

na w drugiej ćwierci XIV w. Bryła świątyni 
prezentuje styl gotycki. Dziejowe zawieru
chy, które przechodziły przez miasto, pozo
stawiły swoje ślady również na murach ko
ścioła. Ulegał on wielokrotnym zniszcze
niom podczas pożarów w 1433, 1466, 
1657,1733, 1742 i w 1945 r. W połowie XVII 
w. farę i inne kościoły w Chojnicach zajęli
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protestanci. Wyrokiem sądu królewskiego 
kościót odzyskano z rąk luteran w 1616 r. 
Gtówne przebudowy świątyni po zniszcze
niach odbyły się w latach: 1434, 1733, 
1751-1761, 1890, 1903-1906 i po drugiej 
wojnie światowej w 1947-1949 r. Forma por
talu odbudowanego w latach 1903-1906 
i sklepienia gwiaździstego odbudowanego 
w latach dwudziestych XX stulecia świad
czy o dużym znawstwie i wyczuciu ówcze
snych architektów, bowiem bryła świątyni 
sprawia wrażenie obiektu jednorodnego 
stylowo. Tylko uważna obserwacja wątków 
murów umożliwia rozwarstwienie kolejnych 
etapów rozbudowy i przebudów. Wielka by
ła również zasługa chojnickich probosz
czów, w tym Bolesława Makowskiego, hi
storyka sztuki, autora wielu prac nauko
wych, m.in. monografii Sztuka na Pomorzu, 
jej dzieje i zabytki, wydanej w Toruniu 
w 1932 r. Bolesław Makowski byt probosz
czem chojnickiej fary w latach 1922-1934.

Kościót jest budowlą trzynawową, 
orientowaną, wzniesioną na fundamencie 
z granitowych eratyków. Od zachodu wy
dzielona jest masywna wieża z kruchtą 
w przyziemiu i dwiema prostokątnymi ka
plicami po bokach. Gtówne ostrotukowe 
wejście prowadzi przez korpus wieżowy 
od zachodu. Na północnej ścianie, po le
wej stronie bocznego wejścia do kaplicy 
zachował się w stanie szczątkowym pol
skojęzyczny dwuwiersz wyryty w cegłach. 
Brzmi on:

TU MOSKAL LESZY...
KTOR...
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W tradycji chojniczan przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie napis jest pamiąt
ką wydarzenia, które miało miejsce 25 ma
ja 1759 r. w czasie wojny siedmioletniej. 
Chojnice byty wówczas miejscem postoju 
wojsk pruskich i rosyjskich. Feralnego dnia 
miał runąć z wieży rosyjski wartownik- 
-obserwator. Napis ma wskazywać miejsce 
wiecznego spoczynku nieszczęśnika i opi
suje przyczynę śmierci. Niektórzy chojni- 
czanie podają pełną treść dwuwiersza: „Tu 
Moskal leży, który spad! z wieży". Być może 
kiedyś dociekliwy badacz potwierdzi 
uwieczniony zapis tragedii sprzed lat. Nigdy 
raczej nie dowiemy się, kto wyrył na murze 
napis. Był to prawdopodobnie chojnicza- 
nin, być może zmuszony do pogrzebania 
żołnierza.

Marek Kołyszko

GŁAZ Z ZAJĄCAMI

Na północ od Szczecina, we wsi Leśno
Górne, koto przystanku autobusowe

go, na drogowskazie niebieskiego szlaku 
widnieje intrygująca informacja: „Gtaz z za
jącami 0,4 km". Po prawej stronie drogi, na 
skarpie, w istocie znajduje się duży narzuto
wy głaz i rzeczywiście są na nim zające -

„rysunkowo” wyryta w kamieniu zajęczyca 
z trójką młodych. Ale jest również dość ta
jemniczy napis, wskazujący, że nie 
o uwiecznienie sympatycznych zwierząt tu
taj chodziło. Najpierw nazwisko i data: „Her
mann Lóns t im Westen 26.9.1914", poniżej 
dwuwiersz: „‘Der Wehrwolf zog heulend 
durch das Land’. / Der Dichter der Heide’ 
starb fur sein Vaterland’’ [Wilkołak wyjąć bie
ży przez świat. Piewca puszczy za swą oj
czyznę padf], wreszcie na dole sygnatura 
fundatorów, miejscowego Związku Leśne
go: „Messenthiner Waldverein. 26.9.1934”.

Kim byt Hermann Lóns, którego dwu
dziestą rocznicę śmierci upamiętniono pod 
Szczecinem? Ten zupełnie u nas nieznany, 
a w Niemczech wciąż popularny pisarz uro
dził się 29 sierpnia 1866 r. w Chełmnie 
(Kulm) nad Wisłą jako najstarsze z czterna- 
ściorga dzieci profesora gimnazjum. Lata 
młodzieńcze spędził w Wałczu (Deutsch- 
-Krone), potem opuścił dom rodzinny, by 
studiować nauki przyrodnicze w kilku nie
mieckich uniwersytetach. Był dziennikarzem 
i wydawcą gazet, najdłużej w Hannowerze. 
Po wybuchu pierwszej wojny światowej 
zgłosił się jako ochotnik na front zachodni 
i 26 września 1914 r. poległ koto Loivre 
w pierwszym dniu bitwy pod Reims. Pocho
wany został w Fallingbostel, a żołnierska 
śmierć wzmocniła jego literacką stawę.

Lóns ogłosił kilka tomików wierszy (do 
dziś obecnych w antologiach, a nawet w In
ternecie), wiele opowiadań i powieści 
o różnorodnej tematyce. Jest wśród nich 
wielokrotnie przedrukowywana legenda na 
Boże Narodzenie Der allererste Weih- 
nachtsbaum (Pierwsza choinka). Najwięk
szy rozgłos i miano „piewcy puszczy” przy
niosły mu jednak opowieści o zwierzętach, 

leśnych ostępach i tajemnicach natury, łą
czące fascynację z precyzją przyrodni
czych obserwacji. Część z nich ukazała się 
w 1909 r. w tomie Mummelmann, co 
w gwarze łowieckiej oznacza zająca, a po 
polsku winno chyba brzmieć Mamlacz. Za
jące z głazu są więc bohaterami twórczości 
Lónsa, szczególnie przezeń łubianymi.

Z kolei pierwsza linijka dwu
wiersza - to cytat z powie
ści Der Wehrwolf (Wilkołak), 
wydanej w 1910 r.

Pisarz znany był i cenio
ny na całym obszarze nie
mieckojęzycznym, o czym 
świadczy inny „gtaz”, a wła
ściwie pomnik z piaskow
cowego bloku. Znajdziemy 
go niedaleko naszej połu
dniowej granicy, w czeskim 
Trutnovie, do 1945 r. za
mieszkanym głównie przez 
Niemców sudeckich. Od
słonięty w latach dwudzie
stych XX w. w miejskim par
ku pomnik jest dziełem 
Emila Schwantnera, najwy
bitniejszego rzeźbiarza re

gionu Karkonoszy. Niemiecki napis zatarto, 
ale twórczość Lónsa wciąż przypominają
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jego ulubieńcy: sarna, siedzący ponad nią 
ptak i oczywiście zając, który przycupnął 
z boku.

A swoją drogą ciekawe, czy w ro
dzinnym Chełmnie ktokolwiek jeszcze . 
pamięta o „piewcy puszczy”... Może 
nasi Czytelnicy wiedzą coś na ten Jmn 
temat?

Jarosław Komorowski
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:cja cmentarze Lapidarium pamięci
W

 parku za kościołem Niepo
kalanego Poczęcia Najświęt
szej Marii Panny w pod- 
szczecińskich Policach, na wzgórku 

pod rozłożystym, opiekuńczym drze
wem, powstało przed pięciu laty nie
zwykłe miejsce pamięci. Na przełomie 
1997 i 1998 r. z dwudziestu czterech 
okolicznych cmentarzy niemieckich, 
od dawna zdewastowanych i zapo
mnianych, zebrane zostało wszystko, 
co dało się jeszcze uratować. Ponad sto 
dwadzieścia starannie odrestaurowa
nych nagrobków lub ich fragmentów 
ustawiono w kręgu wokół drzewa. 
W otwarciu lapidarium 30 września 
1998 r. uczestniczyły także władze 
i mieszkańcy sąsiedniego, spoza bli
skiej granicy, powiatu Uecker-Randow. 
Dwujęzyczna tablica informuje odwie
dzających, że miejsce to jest „zbiorem 
ocalałych elementów grobów z cmen
tarzy Ziemi Polickiej sprzed 1945 r.; 
świadectwem ciągłości wspólnego pol

sko-niemieckiego dziedzictwa kulturo
wego; hołdem współczesnych Policzan 
tym, którzy żyli na tej ziemi i spoczęli 
w niej przed 1945 r”.

Przy wejściu stanął najpiękniejszy 
nagrobek z figurą pogrążonej w smut
ku, odzianej w antyczną szatę kobiety, 
płonącym zniczem i krótkim, jakże wy
mownym napisem: „Daheim”, czyli 
„w domu”, którym dla zmarłych jest 
kraina wiecznego spoczynku. Najstar
sze ocalone nagrobki pochodzą z końca 
XIX w., najpóźniejsze z lat trzydzie
stych XX w. Wykonane są głównie 
z piaskowca lub betonu - te z granitu 
czy marmuru już dawno „przydały się” 
kamieniarzom. Prawie też nie ma krzy
ży żeliwnych, które łatwo ulegały znisz
czeniu, no i można je było oddać na 
złom. Krzyż zmarłej w 1895 r. Wilhel
miny Schaner z domu Assmann, o tre
flowych ramionach z gwiazdkami, stał 
się więc obiektem unikatowym. W po
lickim lapidarium przeważają proste
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

nagrobne stele, skromnie przyozdobio
ne symbolami religijnymi, kwiatami czy 
wieńcami. Pomiędzy nimi wyróżniają 
się starannym opracowaniem dwa ka
mienne krzyże. Pierwszy, z płaskorzeź
bioną różą i sentencją „Die Liebe hóret 
nimmer auf” [Miłość nigdy nie przemi
ja], upamiętnił w 1928 r. „kochanego 
męża i dobrego ojca” Hermanna Fische
ra. Kotwica na krzyżu kapitana Ferdi- 
nanda Steinbrinka i jego żony Augusty 
(zm. 1920 i 1924) —to nie tylko atrybut 
wilka morskiego, ale i symbol wieku
istej nadziei. Uwagę zwraca również kil
ka nagrobków z końca lat dwudzie
stych, nieoczekiwanie nowoczesnych 
w formie plastycznej.

1. Ogólny widok lapidarium
2. „W domu” wiecznego spoczynku...
3. Krzyż, wieniec i klepsydra: wiara, 
hold i przemijanie
4. Żeliwny krzyż Wilhelminy Schaner
5. 6. Róża dla męża i ojca, kotwica dla kapitana...
7. Nowoczesny nagrobek Theresii Balzer z 1927 r.
8. Las kamiennych drzew

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

W jednym z zakątków zebrano bli
sko dwadzieścia wyrzeźbionych z pia
skowca pni drzew, w większości ople
cionych dębowymi liśćmi. Są dziś ano
nimowe, gdyż wsparte na nich tablice 
umarłych nie przetrwały, ale nagroma
dzone w ten sposób, nabrały nowego 
znaczenia - wbrew działaniu czasu 
i ludzi, w imię pamięci, wciąż rośnie 
kamienny las.

Jarosław Komorowski
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

tcja cmentarz Pamięć po żołnierzach 
Wielkiej Wojny

W
iatach 1914-1915 tereny Gali
cji Zachodniej, a więc również 
powiatu bocheńskiego, były 
miejscem zażartych walk armii austriac

kiej, niemieckiej i rosyjskiej, stały się też 
cmentarzyskiem narodów. Walki toczo
ne w ramach tzw. operacji łapanowsko- 
-limanowskiej, zakończone sukcesem 
wojsk austriacko-niemieckich przyniosły 
tysiące ofiar. Poległych żołnierzy chowa
li na polu bitwy bądź ich koledzy, bądź 
wrogowie, a pochówek, odbywający się 
w pobliżu linii bojowych, nie miał trwa
łego charakteru. Dopiero przesunięcie 
się terenu walk na wschód umożliwiło 
budowę cmentarzy.

Pomiędzy rokiem 1915 i 1918 w sa
mym tylko IX Okręgu (Bochnia) zbudo
wano 40 cmentarzy. Cmentarze te, co do 
których wyrażano w okresie projektowa
nia liczne zastrzeżenia, obawiając się 
zniszczenia krajobrazu polskiego przez 
wprowadzenie licznych, obcych elemen
tów - w sposób nierozerwalny zrosły się 
z terenami Beskidów i Pogórza Karpac
kiego. Stanowią obecnie niejako jeden z 
symboli tych malowniczych okolic.

Rodziny poległych odwiedzały po
czątkowo miejsca spoczynku swych bli
skich i w okresie przed drugą wojną 
światową odwiedzanie grobów nie na
leżało do rzadkości. Jednak spustosze
nia, jakie poczyniła wojna i zaszłe po 
niej zmiany spowodowały stopniowe 
zacieranie pamięci po żołnierzach 
Wielkiej Wojny. Na szczęście okazuje 
się, że nie do końca. W 1999 r. wysoki 
urzędnik administracji w Dreźnie po
przez rodzinę swojej polskiej współ
pracownicy rozpoczął poszukiwanie 
grobu stryja. Porządkując dokumenty 
po zmarłym ojcu, odnalazł bowiem za
wiadomienie o śmierci na froncie jego 
brata bliźniaka, 19-letniego wówczas 
Karla Noltze. Miał on zostać pochowa
ny na wojskowym cmentarzu nr 302 w 
Żegocinie. Po sprawdzeniu listy pole
głych żołnierzy niemieckich leżących 
na tym właśnie cmentarzu mogłem 
stwierdzić, że istotnie jego nazwisko fi

1. Ogólny widok cmentarza 302 w Żegocinie
2. Tablica nagrobna Karla Noltze

guruje wśród 152 żołnierzy z armii nie
mieckiej. Poległy należał do 2 17. rezer
wowego pułku piechoty (R1R-217).

Latem 2002 r. na cmentarzu 302 w 
Żegocinie pojawili się goście z Niemiec, 
którzy po 88 latach odwiedzili miejsce 
pochówku Karla Noltze. Umieścili

(zdjęcia: Zbigniew Ellnain)

wówczas na żeliwnym krzyżu zdjęcie 
młodego żołnierza, zapowiadając jedno
cześnie przyjazd w nieodległej przyszło
ści. Ma to być już duża zorganizowana 
grupa rodzin żołnierzy niemieckich spo
czywających na cmentarzach pierwszej 
wojny światowej tutejszych okolic.

Jest coś wzruszającego w tym, że pa
mięć po poległych w tak odległym cza
sie i tak daleko od ojczystych stron na
dal trwa i ma szanse na ożywienie. Cie
szy również zmiana stosunku miejsco
wego społeczeństwa do tych pięknych, 
nostalgicznych obiektów, jakimi są 
cmentarze wojskowe z pierwszej wojny 
światowej. Traktowane niegdyś obojęt
nie, a czasem wręcz niechętnie, co wy
nikało głównie z niewłaściwej edukacji 
historycznej, obecnie spotykają się z za
interesowaniem. W praktyce zanika też 
negatywne zjawisko, jakim było nisz
czenie tych cennych obiektów.

Zbigniew Ellnain
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TO TEZ SĄ ZABYTKI

(zdjęcia: 1 - Archiwum „Ursusa'’, 
' 2,3 - Andrzej Wilk)

1-3. Ciągniki „Ursus” C-45 
na fotografiach z 1949 r. (T) 

i wykonanych 
współcześnie (2,3)

Ursus zabytkiem techniki?
W

 wypadku pojazdów mecha
nicznych, zwłaszcza tych o za
bytkowym charakterze, nie 
zawsze decyduje metryka i ustawowa 

wskazówka ustawiona na 9 maja 1945 
r. W epoce szybkiego postępu technicz
nego potrzebne są inne kryteria, 
o czym wielokrotnie pisano na łamach 
„Spotkań z Zabytkami”. W pobliżu za
chodniej granicy zauważyć można wie
le rozmaitych „składów” z antykami. 
Na jednym z nich pomiędzy Bolesław
cem a Zgorzelcem stoją dwa stare cią
gniki z Ursusa, zwane potocznie „bul
dogami”. Jeden z nich pochodzi we
dług właściciela z początku lat pięć
dziesiątych XX w., a drugi podobno 
z 1963 r., choć ich produkcję zakoń
czono oficjalnie w 1959 r. W tym roku 
mija osiemdziesiąta rocznica od przyję
cia nazwy Zakłady Mechaniczne Ursus 
S. A., co jest świetną okazją upamięt
nienia tego ważnego dla polskiej myśli 
technicznej zakładu (jednego z najstar
szych w kraju), w którym przed wojną 

produkowano także ciężarówki, auto
busy, czołgi, transportery i słynne mo
tocykle „Sokół”.

W 1947 r. Zakłady Mechaniczne 
„Ursus” rozpoczęły produkcję ciągni
ków rolniczych C-45 o uniwersalnym 
zastosowaniu, opartych na konstrukcji 
przedwojennego niemieckiego ciągnika 
Lanz-Buldog (LB-45), których wiele po
zostało po latach wojennej okupacji. 
Ciągnik ten modernizowano w latach 
pięćdziesiątych, wprowadzając m.in. ko
ła gumowe, kabinę, instalację elektrycz
ną i hydrauliczną do podnośnika. Był to 
pierwszy powojenny ciągnik kołowy 
produkowany seryjnie w Polsce - w cią
gu 12 lat powstało około 60 tysięcy 
sztuk traktorów. Był to legendarny pro
dukt, który zmechanizował po wojnie 
nasze rolnictwo. To jeden z niewielu 
polskich produktów tamtych lat, o któ
rego niezawodności krążą legendy. Wie
le egzemplarzy C-45 przetrwało w indy
widualnych gospodarstwach do lat 
osiemdziesiątych XX w. Inne równie 

długo służyły w pracach leśnych czy ba
zach transportowych. Dziś ich widok 
należy do rzadkości, zwłaszcza tych bę
dących jeszcze „na chodzie”. Znaczny 
ich procent został sprzedany i wywiezio
ny za granicę, czasem stanowią ozdobę 
stacji benzynowych lub warsztatów.

Jako że całość naszego Ursusa opar
to na niemieckiej konstrukcji z lat dwu
dziestych, polskie egzemplarze są wyko
rzystywane jako „dawcy” części zamien
nych do niemieckich, bliźniaczych ma
szyn. Od oryginału różni je tylko płyta 
czołowa, na polskich ciągnikach zamiast 
marki Lanz-Buldog widnieje symbol Ur
susa oraz tabliczki firmowe. Cena czyn
nego egzemplarza osiąga 5 tys. euro.

Nie wiemy, ile ciągników z Ursusa 
zachowało się do dziś. To nic, że łączą 
się z nimi skojarzenia z kobietami-trak- 
torzystkami i siermiężnym socreali
zmem. Jest to część naszej powojennej 
historii, warta chyba ocalenia.

Andrzej Wilk
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Edukacja w Wilanowie
P

ałac w warszawskim Wilanowie po
budza wyobraźnię każdego zwie
dzającego. Szczególnie podatna na 
atmosferę zabytkowych wnętrz jest wy

obraźnia dzieci i młodzieży. Ta wrażli
wość zainspirowała twórców Pracowni 
Działań Edukacyjnych, która od 2000 r. 
działa przy Muzeum Pałacu w Wilano
wie, propagując rozmaite formy naucza
nia. Pracownia realizuje program eduka
cyjny „Wilanów Znany Nieznajomy” au

wilanowskich uczniowie pogłębiali wie
dzę o starożytnej Grecji i Rzymie. Drugi 
etap rozpoczął się we wrześniu 2002 r.; 
dominowała tematyka ekologiczna, roz
ważano różne formy związku człowieka 
z naturą na tle dziejów pałacu. Kreatyw
ność młodych zaowocowała wystawą 
„Królewski Wilanów i Świat Starożyt
nych Bogów”, którą można było zwie
dzać w dniach 29 kwietnia - 15 czerwca 
br. Ekspozycja ukazywała zainteresowa-

stawowej nr 104 i Justyny Pensiek 
z Gimnazjum nr 54 (Warszawa). Był też 
portret królowej Marysieńki namalowa
ny przez Martę Chatys ze Szkoły Podsta
wowej nr 6 w Legionowie. Edyta Lesz
czyńska ze Szkoły Podstawowej nr 344 
w Warszawie zainteresowanie historią 
rodziny Sobieskiego wykazała malując 
drzewo genealogiczne. Godną podziwu 
kreatywność odzwierciedlała praca Ewy 
Brzostowskiej z warszawskiej Szkoły

torstwa Marii Zielińskiej. W trakcie za
jęć młodzież z warszawskich i podwar
szawskich szkół poznaje historię pałacu. 
Program składa się z trzech części 
(pierwsza - „Król Jan III i jego epoka”, 
druga - „Księżna Izabela Lubomirska 
oraz ród Potockich”, trzecia - „Cztery 
pory roku w pałacu i ogrodzie”). Trzecia 
część programu realizowana była w la
tach 2000-2003 w dwóch etapach. Etap 
pierwszy (trwał do czerwca 2002 r.) do
tyczył mitologii - w scenerii ogrodów 

1. Fragment wystawy „Wilanów Znany 
Nieznajomy”
2-7. Eksponaty z wystawy: makieta Wilanowa (2), 
rodzina Sobieskich - kolaż (3), insygnia 
królewskie (4), portret Marysieńki (5), stroje 
staropolskie (6), zastawa stołowa (7)

nie uczestników programu światem kul
tury antycznej, losami pałacu i rodziny 
królewskiej. Uwagę zwiedzających przy
ciągały portrety Jana III Sobieskiego au
torstwa Katarzyny Krulak ze Szkoły Pod

(zdjęcia: Tadeusz Podgórski)

Podstawowej nr 33 - autorka wykonała 
portret rodziny Sobieskich w technice 
kolażu. Niewątpliwą inspiracją tego 
dzieła było bogactwo dawnych strojów, 
co zachęciło też Joannę Błaszczak, Ilonę 
Czyż i Teresę Domosud ze Szkoły Pod
stawowej nr 54 w Warszawie do zapro
jektowania lalek przedstawiających So
bieskiego i Marysieńkę w odświętnych 
ubiorach. „Modele strojów staropol
skich” autorstwa Marty Krzemień-Ojak 
i Małgorzaty Olędzkiej ze Szkoły Podsta
wowej nr 3 w Sulejówku również wpisu
ją się w ten nurt zainteresowań. Uroczy-
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ste stroje podkreślały rangę 
pary królewskiej, a znakiem 
władzy były insygnia królew
skie - ich replikę z papier- 
-mache wykonała Maria Zwir- 
blis ze Szkoły Podstawowej nr 
194 w Warszawie. Praca ze
społowa uczniów warszaw
skiej Szkoły Podstawowej nr 
50 „Zastawa stołowa”, przed
stawiająca komplet bogato 
zdobionych naczyń, już wcze
śniej zebrała pochlebne recen
zje i nagrodę w konkursie or
ganizowanym przez Młodzie
żowy Dom Kultury „Mura
nów”.

Na wystawie w Pałacu 
w Wilanowie nie mogło za
braknąć obrazu samego pałacu. 
Namalowała go Marzena Zió
łek z Gimnazjum nr 2 w Sule
jówku. Kasia Witek z warszaw
skiego Gimnazjum nr 20 upa
miętniła swoje wrażenia wyko
naniem makiety pałacu, a ma
kietę ogrodu pałacowego zro
biła Małgorzata Marciniuk
z Gimnazjum nr 2 w Piasecznie.

Wyjątkowa wrażliwość uczestników 
warsztatów programowych znalazła też 
odbicie w pracach literackich. Niezwy
kłym tego przykładem jest prezentowa
ny na wystawie tekst Co drzewo widzia
ło - dzieje Wilanowa opowiedziane 
przez drzewo, począwszy od czasu jego 
posadzenia, co miało miejsce w chwili 
rozpoczęcia budowy pałacu, przez okre
sy rozkwitu i upadku pod rządami kolej
nych właścicieli, obie wojny światowe, 
po utworzenie w pałacu muzeum. Au
torki opowiadania Ula Ajdacka i Marysia 
Świerżewska, uczennice warszawskiego 
Gimnazjum nr 20, pewnie jeszcze nieraz 
będą miały okazję wykazać się dużą wy
obraźnią i talentem literackim.

Wielka różnorodność pomysłów, 
rozmaite techniki wykonania, umiejęt
ność obserwacji i przekazania wrażeń
- to niewątpliwy wpływ programu 
edukacyjnego. Prowadzone zajęcia by
ły inspiracją dla zaprezentowanych na 
wystawie dzieł. Najważniejsze, że 
uczestnictwo całych klas szkolnych 
w zajęciach warsztatowych zachęca 
uczniów do późniejszego samodzielne
go aktywnego poznawania historii. 
Program edukacyjny „Wilanów Znany 
Nieznajomy” otrzymał już po raz trze
ci wyróżnienie Ministra Kultury 
w konkursie na Wydarzenie Muzealne
- Sybilla 2002. Tego typu przedsię
wzięcia powinny inspirować środowi

ska związane z innymi zabytkowymi 
obiektami do podejmowania działań 
edukacyjnych. Być może inicjatywę 
utworzenia zajęć warsztatowych po- 
dejmą sami uczniowie pod kierunkiem 
nauczycieli. Warto inicjować wszelkie 
działania pobudzające aktywność mło
dzieży, poszerzające jej wiedzę i zainte
resowania. Dodajmy, że prace uczniów 
prezentowane na wystawie opubliko
wane zostały w Przewodniku dla naj
młodszych - Wędrówka małego putta 
w wielkim Wilanowie opracowanym 
przez Ewę Czownicką i Marię Zieliń
ską, a wydanym przez Muzeum Pałac 
w Wilanowie.

Ewa A. Kamińska

Spotkanie z książką
ALBUM O ZIEMI SZCZECINECKIEJ

To publikacja prezentująca prace plastyczne dzieci i młodzieży, 
a tematyką prac są zabytki. Pomyst wydania albumu (ukazał się 

w ub. roku) narodził się w Studiu Plastyki ARS w Szczecinka. Pod
czas zajęć, prowadzonych pod kierunkiem mgr hi
storii sztuki Jolanty Sierpińskiej, uczniowie szkól 
szczecineckich rysowali i malowali zabytki oraz ich 
detale, charakterystyczne dla największych miast re
gionu; prace te postanowiono opublikować. Dodat
kową ilustracją obiektów są ich współczesne zdjęcia 
wykonane przez Mirosława Otolskiego, a wiedzy 
o zabytkach dostarczają komentarze autorstwa Ja
dwigi Kowalczyk.

Najwięcej prac przedstawia zabytkowe budowle 
Szczecinka. Możemy obejrzeć ratusz, kościoły Na

rodzenia NMP i św. Ducha, wieże św. Mikołaja i Przemysława, a tak
że budynki szkolne. Prezentowane są również inne miasta ziemi 
szczecineckiej: Białowąs, Drawień, Grzmiąca, Gwda Wielka, Jucho- 

wo, Klodzino, Radacz, Sępolno Małe, Sępolno Wiel
kie, Spore, Stare Wierzchowo, Stępień, Trzebiecho- 
wo, Wierzchowo, Wilcze Laski, Żóttnica.

Mottem publikacji są słowa Isokratesa „Przeszłość 
jest nauką dla przyszłości". Każda z kart albumu po
twierdza mądrość tej sentencji.

Czytelnicy zainteresowani nabyciem albumu 
mogą skontaktować się z p. Jolantą Sierpińską 
(tel. 0-prefiks-94 37-469-43), Studio Plastyki ARS 
w Szczecinko, 78-400 Szczecinek, ul. Łódzka I 52/5. 
(ek)
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Mennica w Kremnicy
W

 październiku 1950 r. wprowa
dzono do obiegu pierwsze po 
wojnie polskie monety. Alumi
niowe monety 1- i 2-groszowe wybito 

w Budapeszcie (w 1949-1950 r.) 
i w Warszawie (w 1953 r. z datą wstecz
ną), monety z miedzioniklu: 10, 20, 50 
groszy i 1 złoty - w Kremnicy (wówczas 

dźwignąć kraj gospodarczo. Wysoka wy
dajność złotonośnych rud wydobywa
nych w górach okalających miasto skło
niła króla do założenia mennicy, w któ
rej wydobyte złoto od razu zamieniałoby 
się w wartościową monetę. Podstawą 
nowego systemu monetarnego stał się 
bity od 1329 r. srebrny grosz oraz złoty 

dukat (florenus aureus), bity od 1330 r. 
Złote monety z Kremnicy były znane 
w całej średniowiecznej Europie, nie tyl
ko z powodu stałej wartości, ale i wyso
kiego poziomu artystycznego. Waga 
(3,52206 g) oraz próba (23 3/4 karata, 
czyli 989,58 promiłle) dukatów, zwa
nych wówczas węgierskimi, nie zmieniła 

się przez 400 lat! W 1730 r. zmniej
szono ich wagę do 3,45862 g, odtąd 
nazywano je tylko dukatami krem- 
nickimi. W latach 1767-1918 duka
ty ważyły 3,45454 g, przy próbie 
niezmienionej przez blisko 600 lat. 
Świadczy to o poziomie kremnickie- 
go rzemiosła i królewskiej kontroli. 
W XIV w. Kremnica produkowała 
rocznie około 400 kg złota o naj
wyższej na Węgrzech jakości, a men
nica biła rocznie około 400 tys. 
dukatów. Reszta złota pochodzi
ła z innych środkowosłowackich 
miast górniczych, tworzących wraz 
z Kremnicą silny związek polityczno- 
-gospodarczy.

Wydobycie złota w Kremnicy 
było początkowo w rękach miasta, 
jednak od połowy XVI w. jego 
większość kontrolował urząd skar
bowy, który w końcu XIX w. przejął 
całą produkcję. Nadzór nad mennicą

w Czechosłowacji), a brązową 5-gro- 
szówkę w Bazylei, w Szwajcarii. Na 
awersach widniał napis: „RZECZPO
SPOLITA POLSKA 1949”. Wszystkie te 
monety zaprojektował słowacki meda- 
lier Andrej Peter, a rewersy monet 20 gr, 
50 gr i 1 zł - Anton Ham i Jozef Koren.

Kremnica leży w środkowej Słowacji, 
jest centrum turystycznym Kremnickich 
Wierchów. Doskonale zachowane Stare 
Miasto, okolone średniowiecznymi mu- 
rami, stanowi zabytkowy zespół miejski. 
Mennica w Kremnicy jest jedną z naj
starszych czynnych mennic europej
skich. Założył ją w 1328 r. król węgier
ski Karol Robert, jednocześnie nadając 
starej osadzie górników złota (początki 
w VIII-IX w.) prawa miejskie i górnicze. 
Przywilej królewski z 17 XI 1328 r. jest 
jednocześnie pierwszym istniejącym do
kumentem, w którym pojawia się Krem
nica - wówczas Cremnychbana. Jako 
miasto królewskie miało pomóc władcy 
wprowadzić reformę pieniężną i po-
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1.2. Rynek (1) i mennica (2) w Kremnicy
3.4. Monety RP z 1950 r.: rewersy (3) i awersy (4)
5.6. Monety PRL wzoru 1957, bite w Kremnicy: rewersy (5) i awersy (6)

(zdjęcia: Andrzej Gutorski)

sprawował - powoływany przez panują
cego na rok - wysoki urzędnik kamery 
(izby) skarbowej (Kammergraf). Zyski 
pozwoliły kremnickim mieszczanom na 
unikatowe inwestycje - w XV w., gdy 
wody w tutejszych strumieniach nie star
czało już do poruszania wszystkich mły

nów górniczych i innych urządzeń pro
dukcyjnych, zbudowali 22-kilometrowy 
wodociąg przez góry. W 1434 r. przenie
śli mennicę spoza murów miasta na 
obecne miejsce - w narożnik rynku. 
W XVI w. dodatkową sławę przyniosły 
mennicy renesansowe złote i srebrne 

Andrej Peter, ur. 18 XI 1912, absolwent szkoły rzemiosł artystycznych w Jabloncu nad 
Nysą (1929-1933) oraz Akademii Sztuki Użytkowej w Pradze (1933-1939), byl od 1939 r. 
kierownikiem pracowni w Mennicy Państwowej w Kremnicy. Od 1979 r. na emeryturze, 
jest autorem kilkuset medali, monet i plakiet zamawianych w kraju i za granicą. Zaprojek
tował też insygnia dla kilku słowackich szkól wyższych, m.in. dla Uniwersytetu Komeń
skiego w Bratysławie i Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Koszycach. Wielokrotnie wysta
wiał swoje prace na międzynarodowych wystawach współczesnych medali. W 1983 r. 
otrzymał tytuł zasłużonego artysty.

Anton Hśm (20 IV 1899-23 XI 1965) po ukończeniu szkoły ludowej i gimnazjum realne
go w Kremnicy zdobył w mennicy, w latach 1914-1916, zawód rytownika, po czym 
(1916-1919) kształcił się w szkole rzemiosł artystycznych w Budapeszcie, a w latach 
1922-1925 w Akademii Sztuki Użytkowej w Pradze, w specjalności medalierskiej. Od 
1919 r. byt pracownikiem mennicy, a od 1925 r. kierownikiem jej działu rytowniczego. Już 
w 1920 r. zasłużył się przy sporządzeniu czechosłowackich miniaturowych znaków pro
bierczych, pieczęci państwowych i stempli do pierwszych monet czechosłowackich, 
a w 1923 r. przy produkcji stempli do pierwszego tysiąca numerowanych dukatów pa
miątkowych. Brat też udział w przygotowaniu stempli do automatycznego bicia monet. 
Od 1937 r. uczestniczył w badaniach nowego sposobu tłoczenia na zimno stempli do bi
cia monet i medali.

Jozef Koren (9 III 1912-4 I 1971) uczył się rzeźbiarstwa w Bańskiej Szczawnicy. W la
tach 1939-1944 studiował w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Bratysławie. Jako arty
sta poświęcił się medalierstwu, wykonując 241 medali i plakiet. Od 1946 r. do śmierci 
byt pracownikiem mennicy. Ostatnią jego pracą byt projekt godła na czapki wojskowe 
dla Czechosłowackiej Armii Ludowej; zmart na zawal tuż po jej wykonaniu.

medale, których autorami byli najlepsi 
rytownicy, m.in. Fussl, Richter, Elsholz. 
W tym czasie miasto przestało się rozwi
jać - przyczyną było zmniejszenie wydo
bycia złota związane z koniecznością po
szukiwania go na coraz większych głębo
kościach oraz liczne wielkie pożary. 
W XVIII w. wprowadzono nowe tech
nologie górnicze, znów zwiększyło się 
wydobycie i zyski. Dzięki temu w 1887 
r. zainstalowano pierwsze na Węgrzech 
elektryczne latarnie uliczne i wybudowa
no unikatową podziemną elektrownię. 
W XX w. wydobycie złota jednak znów 
zaczęło maleć i w 1992 r. zaniechano go 
zupełnie.

W XIX w. mennica biła monety au- 
stro-węgierskie, od 1921 - po odno
wieniu - czechosłowackie. W latach 
1939-1945 była mennicą Państwa Sło
wackiego. Od 1946 r. znowu bito 
w niej pieniądze czechosłowackie, a od 
1993 r. jest ona mennicą państwową 
niepodległej Słowacji.

Monety polskie były bite w Kremni
cy nie tylko w latach 1949-1950. We 
wrześniu 1956 r. wprowadzono do obie
gu aluminiowe wersje monet miedzioni- 
klowych, z których 5-groszówkę wybito 
w Kremnicy, pozostałe nominały - 
w Warszawie. W czerwcu 1957 r. wpro
wadzono do obiegu monety aluminiowe 
o zmienionym awersie. Zgodnie z nową 
nazwą państwa (zmienioną w 1952 r.) 
napis brzmiał: „POLSKA RZECZPO
SPOLITA LUDOWA 1957”. W 1973 r. 
mennica kremnicka wybiła 20-groszów- 
kę, w 1974 r. - 10-groszówkę i w 1975 r. 
- 50-groszówkę. W 1973 r. wybito 
w Kremnicy pierwszą (miedzioniklową) 
20-złotówkę, według projektu polskiej 
artystki, Anny Jarnuszkiewicz.

Historię działającej nieprzerwanie 
od XIV w. mennicy można poznać we 
wzorowo prowadzonym Muzeum Mo
net i Medali w Kremnicy. Jest ono jed
nym z najstarszych muzeów na Słowacji. 
Jego początki sięgają XVIII w., gdy po
wstał Rejestr klejnotów sławnego kró
lewskiego wolnego głównego górniczego 
miasta Kremnicy - pierwszy spis najcen
niejszych pamiątek historycznych. Ar
chiwum miejskie dalej gromadziło cen
ne przedmioty, aż w roku 1890 utwo
rzono pierwszą ekspozycję muzealną. 
Przez lata ranga muzeum rosła, aż 
w 1994 r. stało się częścią Narodowego 
Banku Słowacji.

Andrzej Gutorski

Dziękuję panu Hamannowi z Muzeum Monet 
i Medali za udzielone mi informacje.
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Pośród wielu zastosowań 
machiny parowej (napęd 
miechów i mtotów hutniczych, 

parostatków i kolei żelaznych) 
obszar rolnictwa, wymagający 
wielkich nakładów pracy ludzi 
i zwierząt, należał do najważ
niejszych. Urządzeniem, które 
miato choćby po części zlikwi
dować tę udrękę, byta upo
wszechniona w potowie XIX w. 
lokomobila, biorąca nazwę od 
tacińskich locus - miejsce 
i mobilis - ruchomy. Encyklo
pedia Powszechna S. Orgel
branda (t. IX, 1901) charakte
ryzuje ją w sposób następują
cy: „przenośna machina paro

wa, osadzona na kotach, które 
przy pomocy pary lub też czę
ściej zwierząt pociągowych 
pozwalają przeprowadzać ma
szynę na miejsce, gdzie cza
sowo zachodzi potrzeba jej 
użycia. Lokomobila opatrzona 
jest kotłem rurowym a ruch tło
ka, zamieniony zwykłym spo
sobem na obrotowy, przesyła 
się za pomocą pasów przyrzą
dom, które mają być w ruch 
wprawionemi. Lokomobile ma
ją dziś obszerne zastosowanie 
w rolnictwie do wprawiania 
w ruch mtockarń, pługów, ma
chin do czyszczenia zboża, 
a także w miejskich robotach 

inżynierskich, przy pompowa
niu wody, przy wyrobie cegieł, 
ugniataniu torfu itp.

Pomimo nazwy, której je
den człon sugeruje ruch, loko
mobile byty w zdecydowanej 
większości urządzeniami sta
cjonarnymi, dlatego ich żywot 
skończył się w okresie między
wojennym wraz z pojawieniem 
się traktorów. Od tej pory doży
wały swych lat na zaptociach 
ziemskich majątków albo koń
czyły żywot w składnicach zło
mu. Tylko nieliczne ocalały 
i dziś stanowią ozdoby zabyt
kowych parków, jak w Obo
rach w dawnym majątku Potu-

1.2. Lokomobile:
w Czubajowiżnie w zbiorach 
Leona Palesy (1)
i w parku dworu w Oborach (2)

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

lickich, dziś zamienionym na 
siedzibę Domu Pracy Twórczej 
ZLP Kilka ich egzemplarzy 
obejrzeć też można w Mu
zeum Rolnictwa w Ciechanow
cu na Podlasiu i w prywatnym 
muzeum Leona Palesy w Czu- 
bajowiźnie, położonej w pobli
żu Wołomina na Mazowszu.

Zdzisław Skrok

Porozumienie Wydawców Książki 
Historycznej i Dom Wojska Polskiego 

zapraszają na 
XII Targi 

f Książki Historycznej 
27 XI - 30 XI
STOŁECZNY KLUB GARNIZONOWY 

DOMU WOJSKA POLSKIEGO

WARSZAWA, Al. Niepodległości 141 
Czynne: w godz. 10.00 -18.00

Wstęp WOll/łLJ
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ROZMAITOŚCI

Spotkanie z książką

W HOŁDZIE EDWARDOWI KRASIŃSKIEMU

W lutym br. minęta 90. 
rocznica otwarcia Te

atru Polskiego w Warsza
wie, którego fundatorem byl 
Edward hrabia Krasiński 
(1870-1940). Z tej okazji 19 
lutego br. w siedzibie teatru 
odbyta się sesja naukowa, 
zorganizowana przez Towa
rzystwo Opieki nad Zabyt
kami. Poprzedziła ją uro
czystość odsłonięcia po
piersia hrabiego, dłuta 
Maksymiliana Biskupskie
go. Replikę rzeźby odsło
nięto także w maju br. w Ra
dziejowicach, obok pałacu, 
gdzie hrabia się urodził. Te 
wydarzenia, upamiętniają
ce postać wielkiego Polaka, 
stały się inspiracją powsta
nia książki O Edwardzie hr. 
Krasińskim i jego dziełach 
niektórych. Publikacja uka
zała się staraniem Domu 
Pracy Twórczej w Radziejo
wicach, a zawarto w niej 
obszerne fragmenty refera
tów ze wspomnianej sesji na
ukowej. Poszczególne roz
działy książki traktują o róż
nych okresach życia i działal
ności Edwarda Krasińskiego.

Autorem pierwszego tek
stu jest Janusz Królik; zawar-

(fot. Tadeusz Podgórski)

te są tu najciekawsze fakty 
z życia hrabiego. Poznajemy 
historię rodziny, w której się 
urodził, okoliczności, w któ
rych został ordynatem, wresz
cie aresztowanie, pobyt 
i śmierć w obozie koncentra
cyjnym w Dachau. W następ

nym rozdziale Konrad 
Ajewski opowiada o historii 
dzieła życia Edwarda Kra
sińskiego - Biblioteki i Mu
zeum Ordynacji Krasiń
skich. Realizację marzeń 
hrabiego umożliwiła sprze
daż majątku w Radziejowi
cach. Ten pozytywista 
z duszą romantyka nie wa
hał się poświęcić dóbr ma
terialnych, aby ratować 
zbiory muzealne ordynacji. 
Ale to nie wszystko, co zro
bił dla kultury. Hrabia Kra
siński pasjonował się też 
teatrem, o czym obszernie 
opowiada autor kolejnego 
rozdziału... Edward Krasiń
ski. Te zainteresowania 
hrabia przejął wraz z ro
dzinną tradycją. Byt prze
cież spokrewniony z ro
mantycznym wieszczem 
Zygmuntem, autorem Nie- 
-Boskiej komedii. Nie dziwi 
więc, że, jak już wspomnia
no na początku, wspomógł 

materialnie budowę warszaw
skiego Teatru Polskiego, stał 
się współtwórcą jego sukce
sów i stawy. Ale i to nie wy
czerpuje listy zasług hrabie
go; interesował się też ochro
ną zabytków. Przedstawił to 

Popiersie Edwarda Krasińskiego w foyer 
Teatru Polskiego w Warszawie

Tadeusz Rudkowski w ostat
nim rozdziale książki. Przez 
18 lat (od 1910 do 1928 r.) 
Edward Krasiński byt preze
sem Zarządu Głównego To
warzystwa Opieki nad Zabyt
kami Przeszłości, inicjatorem 
jego wspaniałego rozwoju 
w tym czasie. Przyczynił się 
do zakupu siedziby Zarządu 
Głównego TOnZP - kamieni
cy Baryczków na Rynku Sta
rego Miasta w Warszawie. In
spirował działania wydawni
cze i wystawiennicze. Do
prawdy, człowiek wielkiego 
formatu. A przecież miał i inne 
zasługi i zainteresowania...

Publikacja zawiera tylko 
dwie ilustracje: otwiera ją re
produkcja portretu Edwarda 
Krasińskiego (namalowanego 
w 1931 r. przez Wojciecha Kos
saka), a zamyka zdjęcie po
mnika hrabiego, wykonanego 
przez Maksymiliana Biskup
skiego). Książkę można nabyć 
bezpośrednio u Wydawcy, 
w Domu Pracy Twórczej w Ra
dziejowicach (96-325 Radzie
jowice, ul. Sienkiewicza 4, 
tel. 0-prefiks-46 857-71-75, fax 
0-prefiks-46 857-71-13, e-mail: 
palac@palacradziejowice.pl). 
(ek)

PRENUMERATA

prowadzona jest przez: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00460 Warsza
wa, ul. Agrykoli 1, BPH PBK SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 
2418. Wptat prosimy dokonywać na blankietach przekazów pocztowych i ban
kowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu. Wpłaty na mi
nimum trzy numery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem 
dostaw; cena 1 egz. 5,50 zł. Dla prenumeratorów zamawiających minimum po 
10 egzemplarzy każdego numeru - 25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest 
o 150% droższa. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 629-62-26, 
621-6241 w. 252 (e-mail: zabyTki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach poczto
wych 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 listonosze przyjmu
ją przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następnego ro
ku, 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. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem 
stron internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na I kwartał 2004 r. przyjmo
wane są do 5 grudnia br.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie in. in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakow
skie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Cen
trum Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” 
w Bibliotece Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie 
Opieki nad Zabytkami (ul. Agrykoli 1), w kioskach muzealnych oraz kio
skach Ruchu na terenie całego kraju.
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’.abytki utracone

Rafael
Wśród rozlicznych strat, jakie 

w ostatniej wojnie poniosły polskie 
- państwowe i prywatne - kolekcje dziel 
sztuki, do najbardziej bolesnych należy 
zaginięcie „Portretu młodzieńca” Rafa
ela, należącego do słynnych i bogatych 
zbiorów Czartoryskich w Krakowie.

Ten stosunkowo niewielki wymiara
mi (75 x 59 cm) obraz, malowany olejno 
na drewnie w latach około 1509-1511, 
został najprawdopodobniej wywieziony 
na rozkaz Hansa Franka do Niemiec. 
Ostatnim człowiekiem, który oglądał 
z autopsji arcydzieło Rafaela, byt peł
nomocnik Franka do spraw sztuki, 
Wilhelm Ernst Palezieux, kiedy to 
w styczniu 1945 r. w największym po
śpiechu pakował obraz, aby wywieźć 
go w nieznane z Wawelu - ówcze
snej rezydencji Generalnego Guber
natora. Wówczas Palezieux miał rze
komo pomylić właściwy obraz z in
nym malowidłem ze zbiorów wawel
skich, co spowodowało ostateczne 
zagubienie „Portretu młodzieńca”. 
Trudno ustalić, jak było naprawdę, 
lecz faktem jest, że nie odnaleziono 
go do dzisiaj, pomimo usilnych po
szukiwań; należy w tym miejscu przy
pomnieć połączone penetracje - tuż 
po 1945 r. - paryskiego marszanda 
Georgesa Wildsteina i samych Czar
toryskich, zainteresowanych sprze
dażą obrazu Metropolitan Museum 
of Art w Nowym Jorku.

Portret, namalowany przez Rafa- 

w tzw. Gabinecie na Górze, a w katalo
gu zbiorów Domu Gotyckiego (1828 r.) 
po raz pierwszy w Polsce opisano je 
szczegółowo: „Twarz piękna zdaje się 
być ożywiona duszą tkliwą. Włosy roz
puszczone, na głowie zgięty niby kape
lusz. W białym jest odzieniu, a futro z bo
ku go okrywa. Ręka jedna oparta, a dru
ga opuszczona. Za nim okno, przez któ
re widok daleki daje się postrzegać”.

Szczęśliwie ewakuowany wraz z in
nymi zbiorami z Puław w 1830 r., po 
upadku powstania listopadowego, zna

see w Bawarii w maju 1945 r. odnalezio
no tylko „Damę z łasiczką” Leonarda 
da Vinci i „Krajobraz z miłosiernym Sa
marytaninem" Rembrandta.

O ile autorstwo Rafaela - pomimo 
kilkakrotnych podważań tradycyjnej 
atrybucji (dzieło przypisywano m.in. 
Sebastianowi del Piombo) - nie budzi
ło większych kontrowersji, autoryta
tywnie uznane przez monografistów 
artysty (O. Fischel, W. Sudia), to ina
czej się rzecz miała z osobą portreto
waną. Wizerunek pięknego młodzień

ca o wyraźnie androginicznych ce
chach uchodził najczęściej za auto
portret Mistrza z Urbino; we 
wzmiankowanym katalogu Domu 
Gotyckiego znajdujemy notatkę: 
„Portret Rafaela przez niego same
go malowany”. Początek owej atry
bucji datuje się zapewne od mie- 
dziorytniczej kopii „Ritratto di giova
ne’’, wykonanej przez antwerpskie- 
go sztycharza i współpracownika 
Rubensa - Paulusa Pontiusa (1603- 
-1658), gdzie w napisie grafik obja
śnił rycinę jako autoportret Rafaela. 
To określenie modela przejął zasłu
żony XIX-wieczny badacz niemiecki, 
Johann Dawid Passavant (1787- 
-1861), zamieszczając reprodukcję 
portretu na karcie tytułowej pierw
szego tomu swojej monumentalnej 
biografii Raphael d'Urbin et son 
pere Giovanni Santi (1860) jako por
tret własny artysty.

ela w Rzymie, w okresie jego prac 
nad freskami w Stanzach Watykańskich, 
od początku wzbudzał podziw, a jego 
losy okazały się nie mniej fascynujące. 
Uczeń mistrza, Giulio Romano, zabrał 
go ze sobą po śmierci Santiego w 1520 
r. do Mantui, gdzie w 1623 r. zwrócił nań 
uwagę podróżujący po Italii Anthony 
van Dyck; sporządził on jego szkic 
w swoim podróżnym notatniku, obecnie 
znajdującym się w kolekcji księcia De
vonshire w Chatsworth. „Portret mło
dzieńca" - nie wiadomo dokładnie, kie
dy - znalazł się w rękach rodu Giustinia- 
ni w Wenecji i tam około 1800 r. (inne 
daty to - 1807 lub 1808 r.) został zaku
piony przez Adama Jerzego i Konstan
tego Czartoryskich jako dar dla ich mat
ki, księżnej Izabeli, do jej puławskiego 
muzeum. Malowidło umieszczono

lazł się w Sieniawie, a potem w Paryżu 
- w Hotel Lambert, siedzibie rodu. 
W kilka lat po otwarciu Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Krakowie (1876 r.) po
wrócił do dawnej polskiej stolicy, odtąd 
podlegając kolejnym ewakuacjom, 
ukryciem i ucieczkom. Pierwszą wojnę 
światową przetrwał, zdeponowany 
z najcenniejszymi obrazami muzeum, 
w drezdeńskiej Gemaldegalerie; do 
Krakowa powrócił dopiero w połowie 
1920 r. Ponownie ukryty w sierpniu 1939 
r. w Sieniawie, został tam wkrótce odna
leziony przez Niemców i zarekwirowa
ny. Przewieziony do Berlina, po chwilo
wym pobycie w Kaiser-Friedrich Mu
seum, ozdobił ostatecznie sale wawel
skie jako dekoracja siedziby Hansa 
Franka. W jego prywatnej willi w Schlier- 

Proponowano też inne koncep
cje odczytania przedstawionej postaci. 
Franęois Anatole Gruyer (1881 r.) wy
sunął hipotezę, że jest to Francesco 
Maria della Rovere (1480-1538), książę 
Urbino; Ernst von Liphardt (1912 r.) 
i Henryk Ochenkowski (1918 r.) doszu
kiwali się rysów Federiga Gonzagi 
(1500-1540), księcia Mantui. Z kolei 
Oscar Fischel (1915 r.) przypuszczał, iż 
sportretowany młodzieniec może być 
kobietą, nawet samą Fornariną. Rzecz 
ciekawa, że wiele cech formalnych łą
czy go z powstałym mniej więcej w tym 
samym czasie słynnym płótnem Rafa
ela „La Donna Velata": zbliżony układ 
postaci, kierunek spojrzenia i gest dło
ni wskazującej na serce oraz biała luź
na koszula o silnie pofałdowanych, 
wiązanych tasiemką rękawach, noszo-
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1. Balthasar Moncornet, „Portret młodzieńca”, wg Rafaela Santi, XVII w., miedzioryt, ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej w Warszawie
2. Rafael Santi, „Portret młodzieńca”, około 1509-1511, olej, deska, wg „Arkady”, nr 10,1938

na w ówczesnych Włoszech przez 
mężczyzn i kobiety. A może to urzeka
jący pan młody, taksujący widza śmia
łym spojrzeniem, lekko się przy tym 
uśmiechając? Tak czy inaczej, tajemni
cza postać wciąż wymyka się próbom 
identyfikacji, stąd - wobec daleko idą
cych rozbieżności, trudnych dziś do 
zweryfikowania - zaginiony obraz tra
dycyjnie określa się w publikacjach 
muzealnych jako „Portret młodzieńca”. 
Obecnie skłonni jesteśmy w nim do
strzec raczej wizerunek idealizowany, 
zbliżony w zamyśle do literackiego wi
zerunku idealnego człowieka epoki, 
nakreślonego przez Baltazara Casti
glione w II Cortegiano.

Omawiane dzieło Santiego doczekało 
się dwóch kopii olejnych, znajdujących 
się w zbiorach Barbini-Breganze w Stutt
garcie oraz w Accademia Carrara w Ber
gamo. Rozpowszechniono je również 
w rycinach; o najwcześniejszej, autorstwa 
Pontiusa, była już mowa. Godny uwagi 
jest również miedzioryt paryski, odbity 
u Balthasara Moncorneta około 1600- 
-1668 r, a może i przezeń wykonany. 
Moncornet, malarz, rytownik i wydawca 
sztychów, prostokątną kompozycję orygi
nału wpisał w owal, przez co zredukował 
pewne jej szczegóły (np. prawą rękę mo
dela), a z innych zrezygnował (okno), 
sprowadzając rozbudowane, pierwotne 
tło do poziomego żeberkowania. Napis 

objaśniający głosi: RAPHAEL DE VRBIN, 
w dalszym ciągu wiersza gloryfikując ma
larza. Do mniej znanych dzieł graficz
nych, pochodzących z XVIII w., należą 
miedzioryty: Antonia Gramignani, pracu
jącego dla paryskiego wydawcy, Michela 
Odieuvre’a (1687-1756), Pietra Peirolerie- 
go, urodzonego w Turynie w 1741 r, oraz 
norymberczyka Georga Wolfganga Knor- 
ra (1705-1761). Z XIX stulecia pochodzi 
graficzna interpretacja dokonana przez 
Celestina Nanteuila (1837 r), zamiesz
czona w czasopiśmie „UArtiste” i wydana 
powtórnie w publikacji Les paysagistes 
contemporaines (Paris 1847). Trzeba tak
że wspomnieć o rysunkowej kopii obrazu, 
wykonanej być może w latach 1621- 
-1625, przypisywanej Van Dyckowi i znaj
dującej się w zbiorach watykańskich. Ry
sunek ów, odwrócony w stosunku do ma
larskiego oryginału, mógł - choć nie mu- 
siat - posłużyć jako podkład dla miedzio
rytu wspomnianego Pontiusa.

Obraz Rafaela był również szeroko 
znany dzięki licznym reprodukcjom, 
w tym barwnym, z których najbardziej 
adekwatna w stosunku do oryginału 
ukazała się w czasopiśmie „Arkady” 
w 1938 r. Opisywali go zresztą parokrot
nie rodzimi profesjonaliści, m.in. Marian 
Sokołowski, Jerzy Mycielski oraz wielo
letni kustosz Muzeum Czartoryskich Ste
fan Komornicki; opis wykonany w 1929 r. 
przez tego ostatniego uczonego ma ce
chy inwentarzowej noty muzealnej, ale 
zachwyca piękną i staranną polszczy
zną. Wszelako ani kopie olejne, rysunko
we i graficzne, ani najlepsze reprodukcje 
i opisy z autopsji nigdy nie zastąpią utra
conego oryginału. Pozostała po nim 
jeszcze jedna pamiątka: okazała 
i ozdobna, ciężka rama, wykonana pod 
koniec XIX w. w Krakowie, w warsztacie 
przy ul. Floriańskiej, z którego to obra
mienia w sierpniu 1939 r. profesor Ko
mornicki z pietyzmem wyjmował obraz...

Czas postawić pytanie: czy „Portret 
młodzieńca” na zawsze pozostał utra
cony? Jeżeli spoczywa głęboko ukryty 
- bądź zagrabiony do jakiejś prywatnej 
kolekcji, bądź nieodnaleziony w wojen
nej kryjówce - zawsze jest szansa, że 
wypłynie na światło dzienne. W odróż
nieniu od także zaginionej Bursztyno
wej Komnaty nie da się go, niestety, 
zrekonstruować. Pozostaje więc tylko 
nadal mieć nadzieję, nie ma bowiem 
dotąd dowodu, że arcydzieło Mistrza 
z Urbino uległo zniszczeniu.

Hanna Widacka



■

Wśród cieni przeszłości

*

Cmentarz Rakowicki w Krakowie - najcenniejsza, obok Powązek,
Rosy i Łyczakowa, nekropolia Polaków - ma 200 lat! Pierwszy po

grzeb odbyt się tu w połowie stycznia 1803 r. Od tego momentu cmen
tarz kilkakrotnie powiększano i dziś zajmuje powierzchnię 42 ha. Jego 
niepowtarzalność bierze się jednak nie tyle z rozmiarów, co z faktu, iż 
przechowuje prochy wielu ludzi, którzy odegrali znaczną rolę w historii 
narodu i miasta. Jest też prawdziwą galerią sztuki sepulkralnej XIX i XX 
w. Na rakowickiej nekropolii znajdziemy także niejeden urokliwy, cza
sem zaniedbany zakątek, gdzie wyjątkowa atmosfera wynagrodzi nam 
brak znanych nazwisk i cennych rzeźb.

“ J ...... ..... . _

1. Pomnik Powstańców 1831 11863 r., pro]. E. Stehllk
2. Nagrobek Ludwika Kruczkowskiego, zm. 1873
3. Nagrobek Ireny Anny Greczyńsklej (zm. w 1896)
4. Nagrobek rodziny Konwaiinków (XIX w.)
5. Nagrobek rodziny Kiełczykowskich (XIX w.)
6. Nagrobek Tadeusza Kantora (rzeźba ucznia z Umartej klasy)

(tekst i zdjęcia: Tomasz Ch. Fuerst)
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