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Od redakcji

Nadchodzą święta i nowy 2004 rok. Naszym Czytelnikom życzymy, by święta te 
przebiegły w zgodzie z naszą polską tradycją.

W świątecznym numerze przygotowaliśmy więcej niż zwykle tekstów do rodzinne
go „czytania pod choinką’’. Wyjątkowo więc wśród artykułów, a nie w dziale, znala
zły się tematy związane ze słynnymi zabytkami na świecie (s. 4 i s. 8). Z myślą 
o choinkowym prezencie więcej też mamy propozycji „Spotkań z książką". Jest te
mat związany ze świętem Barbórki (s. 39) i z darami dla Muzeum Fryderyka Chopi
na w Warszawie (s. 27), a dla miłośników zabytków techniki XX w. coś zupełnie wy
jątkowego - z okazji stulecia lotnictwa i czterdziestolecia Muzeum Lotnictwa Pol
skiego w Krakowie - duży blok artykułów o tematyce lotniczej (ss. 31-38).
Do tego, co dzieje się w tym muzeum i jego pobliżu (a dzieje się wiele dobrego) 
wrócimy w najbliższym czasie. Tymczasem kolejna dobra wiadomość, także zwią
zana z działalnością wystawienniczą, tym razem w Muzeum Pałacu w Wilanowie. 
W przededniu 320. rocznicy bitwy pod Wiedniem organizatorzy wystawy „Królew
skie karety Jana III Sobieskiego” (12.09.2003-31.01.2004), którą ulokowano w pa

łacowej Oranżerii ogłosili projekt, ja
kiego nie podjęło dotąd żadne z reno
mowanych światowych muzeów. Za
kłada on wykonanie ze środków poza
budżetowych rekonstrukcji jednej 
z królewskich paradnych karet (z po- 
szóstnym zaprzęgiem!) i przywrócenie 
tradycji używania jej podczas najważ
niejszych uroczystości państwowych 

i historycznych, organizowanych w obrębie Traktu Królewskiego w Warszawie. 
Pierwszy krok już uczyniono. Na wystawie, której towarzyszy znakomicie opracowa
ny katalog, można zobaczyć wszystkie zachowane fragmenty konstrukcji i dekora
cji trzech karet królewskich („triumfalnej” i „osobistej” Jana III Sobieskiego oraz 
„osobistej” Marii Kazimiery), które przez ponad dwieście lat - w charakterze... ko
ścielnej ambony - stanowiły ozdobę maleńkiego kościółka w Fladaczu koto Szcze
cinka, a w latach 1966-1983, jako depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie, by
ty wystawione na zamku książąt pomorskich w Słupsku (siedzibie Muzeum Pomo
rza Środkowego), gdzie uznawano je za jeden z najcenniejszych eksponatów. Jak 
zgodnie twierdzą dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis i kustosz 
wystawy karet królewskich Anna Kwiatkowska, największe zasługi w przygotowaniu 
obecnej ekspozycji położyli: wieloletnia badaczka i znawca karet dr Teresa Fabijań- 
ska-Żurawska i jej syn Wrzestaw Żurawski, dokumentalista, autor opracowania pro
jektów. Problemy konserwatorskie, już tradycyjnie, spoczęły na barkach pracowni
ków muzeum, natomiast wykonania szkieletów karet i rekonstrukcji snycerki podję
ła się pracownia konserwacji mebli „Art Reno” Reinera Smolorza. Czy zostanie jej 
powierzona także rekonstrukcja całej karety - jeszcze nie wiadomo. Na razie po
mysłodawcy projektu poszukują dla swoich idei sprzymierzeńców. Miejmy nadzie
ję, że będzie wśród nich wielu wspaniałomyślnych i hojnych sponsorów. Bo gdyby 
akcja zakończyła się niepowodzeniem, a bezcenny zabytek miał trafić na powrót 
do muzealnych magazynów - lepiej byłoby go zwrócić Muzeum Pomorza Środko
wego w Słupsku, gdzie - już przebadany i wzbogacony nową historią - byłby, jak 
przed laty, jednym z najefektowniejszych jego eksponatów.



przeglądy 
poglądy

W gotyckim kościele św. Trójcy 
w Gdańsku, drugiej pod względem 
wielkości świątyni w mieście, zapa
da się podłoga, wyginają filary, 
a ściany pokryte są licznymi zacie
kami. Eksperci badający przyczyny 
tego procesu odkryli grzęzawisko 
w gruncie pod kościołem. Dopływa
jąca z zewnątrz woda gromadzi się 
pod posadzką w nawie głównej 
między trzecim a piątym filarem, 
a w innych miejscach ziemia jest 
luźna, tworzą się w niej zapadliska 
i pod zapadającą się podłogą po- 
wstają puste przestrzenie. Dodatko
wym powodem tego stanu jest dziu
rawy dach i zalane betonem stu
dzienki burzowe w okolicy. Niezbęd
ne jest jak najszybsze podjęcie prac 
zabezpieczających, poprzedzają
cych kompleksowy remont gdań
skiej świątyni.

Gotowy jest już projekt kapitalnego 
remontu kamienicy przy ul. Grodz
kiej 20 w Lublinie. Część frontowa 
budynku powstała w XVIII w., miesz
kalna w drugiej połowie XIX w. Ka
mienica od lat nie była remontowa
na, jej stan jest tragiczny. Od dwóch 
lat interesują się nią Holendrzy, chcą 
wyłożyć pieniądze na jej remont; do 
tej pory na prace przygotowawcze 
przekazali już 123 tys. euro. Projekt 
remontu kamienicy przy ul. Grodz
kiej 20 ma być projektem pilotażo
wym. W przyszłości partnerzy z ho
lenderskiej prowincji Gelderland 
wraz z gminą Lublin i woj. lubelskim 
mają opracować program odnowy 
lubelskiego Starego Miasta.

W bobolickich lasach w Koszaliń
skiem odkryto prawie 40 kurhanów, 
pochodzących prawdopodobnie 
z okresu wczesnego średniowiecza. 
Kurhany otoczone są rowem i wa
lem. Mają prostokątne i okrągłe ob
ramowania. Ich wysokość wynosi 
ponad 1 m, a średnica około 5 m. 
Poęiobne kurhany znajdują się m.in. 
w Żydowie pod Polanowem i Świe- 
lubiu w okolicach Kołobrzegu. Od
kryte stanowisko archeologiczne 
powinno zostać jak najszybciej do
kładnie przebadane.

Kamienny most z końca XIX w. w Ol- 
chowcu, jedyny tego typu zabytek 
związany z kulturą materialną Łem
ków, czeka na ratunek. Woda, pły
nącej przez wieś Wilszni, w czasie 
letniej nawałnicy naruszyła kon
strukcję mostu, na bocznej ścianie 
tuku pojawiło się pionowe pęknię
cie, wypadają kamienie ze stropu. 

Most trzeba jak najszybciej zabez
pieczyć przed zimą. Intensywne sta
rania o środki na ten cel podjęło sto
warzyszenie „Karpackie Krajobrazy" 
oraz mieszkańcy Olchowa.

Zakończyła się konserwacja poli
chromii w kamienicy Lubomelskich 
w Lublinie. W jednej z sal na pierw
szym piętrze ściany i stropy pokryte 
były renesansowymi i klasycystycz- 
nymi malowidłami, ale prawie 
wszystkie stare fragmenty zostały 
w XX w, zamalowane. Konserwato
rzy spod warstw przemalować od
kryli renesansową polichromię sufitu 
i półmetrowy fryz na ścianach. 
Przedsięwzięcie było o tyle trudne, 

nety, sygnet pieczętny. Obecnie 
w stargardzkim muzeum trwa opra
cowywanie znalezionych przed
miotów.

We wrześniu br. odbyło się w Kali
szu XXV Spotkanie Społecznych 
Opiekunów Zabytków. Uczestni
czyli w nim pracownicy służby 
ochrony zabytków, przewodnicy 
PTTK, a także młodzi ludzie zainte
resowani problematyką ochrony 
zabytków. Zebrani poznali wyniki 
najnowszych badań dotyczących 
Zamku Kaliskiego, dowiedzieli się 
o przebiegu odbudowy cmentarza 
i Domu Przedpogrzebowego na 
cmentarzu żydowskim oraz 

że w trakcie prac prowadzonych po
czątkowo wykonawcy skuli ściany 
i pozostały tylko niewielkie fragmen
ty fresków, które posłużyły do zre
konstruowania polichromii.

W centrum Stargardu, podczas wy
kopów na niezabudowanym placu, 
w zasypanej od dziesięcioleci piw
nicy znaleziono wiele cennych ce
ramicznych i metalowych przed
miotów, m.in. ozdobne kafle Hansa 
Bermana, na których łatwo można 
odczytać daty: „1558” i „1562”; 
przedstawiają one sceny biblijne. 
Znaleziono też kafle późniejsze, 
z alegorycznymi przedstawieniami 
zmysłów słuchu i węchu. Wśród 
przedmiotów metalowych znalezio
no m.in. okucia ksiąg i skrzyni, mo

o osiemnastowiecznym malarstwie 
iluzjonistycznym w kościele pober- 
nardyńskim. Uczestnicy spotkania 
swoimi wypowiedziami podjęli pró
bę zmobilizowania odpowiednich 
służb do ratowania zagrożonych 
zabytków kaliskich.

Odbyt się remont wieży zegarowej 
z XVIII w. w Przemyślu, jednego 
z cenniejszych zabytków tego mia
sta. Wieża, mieszcząca jedyną 
w Europie kolekcję dzwonów i naj
większy w Polsce zbiór fajek pocho
dzących ze zbiorów Muzeum Naro
dowego Ziemi Przemyskiej, została 
wzniesiona w latach 1775-1777. 
Pierwotnie miała pełnić funkcję 
dzwonnicy w kościele greckokato
lickim, jednak zaniechano budowy 

świątyni, a wieża stała się miejską 
strażnicą. Od trzech lat mieści się 
w niej Muzeum Dzwonów i Fajek. 
W trakcie przeprowadzonego re
montu wieża otrzymała nową ele
wację, a zewnętrzna klatka schodo
wa zadaszenie. Ponadto wykonano 
restaurację tarasu widokowego 
wieńczącego wieżę oraz naprawio
no zegar.

W październiku br. w Parku Muża- 
kowskim w Łęknicy nad Nysą Łu
życką odbyło się uroczyste otwarcie 
Mostu Podwójnego. Park Mużakow- 
ski, jeden z czołowych przykładów 
europejskiej sztuki ogrodowej, usy
tuowany obecnie po obu stronach 
granicy polsko-niemieckiej, założo
ny został na początku XIX w. przez 
księcia Hermana von Puckler- 
-Muskau. Część wschodnia parku, 
znajdująca się po stronie polskiej, 
administrowana jest przez Krajowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Za
bytków, natomiast część zachodnia, 
niemiecka, przez Fundację Furst 
Puckler-Park Bad Muskau, Odbudo
wa mostu parkowego jest wspól
nym przedsięwzięciem strony pol
skiej i niemieckiej. Most ten, w kon
strukcji drewnianej, został wzniesio
ny już na początku XIX w. wraz z za
kładaniem parku. W drugiej połowie 
XIX i na początku XX w. został prze
budowany. W czasie drugiej wojny 
światowej uległ zniszczeniu - pozo
stały jedynie cztery przyczółki i je
den z pięciu filarów. W latach 1999- 
-2000 strona niemiecka odbudowa
ła odcinek mostu łączący niemiecki 
brzeg z wyspą, a w 2002 r. fragment 
mostu, leżący już po niemieckiej 
stronie granicy. Odbudowa polskie
go odcinka, przeprowadzona w tym 
roku, obejmowała modernizację 
przyczółka i filara. Ostatnim etapem 
prac ma być ubezpieczenie znisz
czonego brzegu Nysy. W uroczy
stym otwarciu Mostu Podwójnego 
w Parku Mużakowskim wzięli udział 
m.in. prof, dr Georg Milbradt - pre
mier Saksonii i Waldemar Dąbrow
ski - minister kultury RR

Jest nadzieja, że pałac w Patryko- 
zach, nazywany „Perlą Podlasia", 
odzyska wreszcie swoją dawną 
świetność. Zabytek ten od czasów 
romantyzmu przechodził różne ko
leje losu. Przez lata zmieniali się je
go właściciele. W 1995 r. nabyli go 
warszawscy restauratorzy - Joanna 
Sobieska-Gessler i Adam Gessler 
I to oni są w dużej mierze odpowie
dzialni za obecny katastrofalny stan 
zabytku - zawaliła się jedna z wież, 
rozsypała ściana, dach jest pełen 
dziur. Na szczęście, niedawno od
sprzedali posiadłość innemu war
szawskiemu biznesmenowi. Może 
tym razem los będzie łaskawszy dla 
tego cennego dzieła architekta 
Franciszka Jaszczolda.

2 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 12 • 2003



yUUU wiedzieć 
W wir więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytel
nikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które 
mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, 
lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre 
zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł sztuki, co do 
których macie pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowia
dać także na inne pytania związane z zabytkami. Redakcja 
w porozumieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak naj
więcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

W tym trochę nietypowym, świą
tecznym wydaniu „Wiedzieć wię
cej" chcemy zaprezentować czy
telnikom dwa obrazy, na temat 
których - pomimo usiłowań - nie 
udało nam się znaleźć istotnych 
informacji. O pierwszym z nich 
tak pisał do nas p. Franciszek E. 
Kazimierski z Torunia:

„Już blisko sześćdziesiąt lat jest 
w rękach naszej rodziny obraz 
(il. 1) autorstwa Brygiewicza (sy
gnatura - il. 2), przedstawiający 
fragment miasta Perm w zimowej 
aurze, zmierzchem (choć tego 
zmierzchu zdjęcie, niestety, 
w pełni nie oddaje). Obraz ma 
wymiary: wysokość 33, szerokość 
43 cm. Chcialbym czegoś bliż

szego dowiedzieć się o twórcy te
go obrazu".

I list drugi, podpisany przez p. 
Lesława Myśliwca z Brzegu:

„Uprzejmie proszę o informacje 
na temat twórcy obrazu znajdują
cego się od wielu lat w naszej ro
dzinie (il. 3). Moi rodzice weszli 
w posiadanie tego płótna tuż po 
wojnie, odbierając klucze do 
przydzielonego im mieszkania 
w Mieroszowie (dawniej Frydland, 
niem.: Friedland) w powiecie wał
brzyskim na Dolnym Śląsku. Ob
raz ma wymiary 72 x 63 cm, jest 
malowany olejno i sygnowany: 
»M. J. Zadorecki, Wleń 1870« (il. 4); 
ani na odwrocie, ani na ramie nie

znalazłem żadnych dodatkowych 
napisów. Przedstawia popiersia 
dwóch dziewcząt przed sztalugą 
- starszej zwróconej w stronę wi
dza i trzymającej pędzel w ręku 
oraz młodszej spoglądającej na 
obraz przed nimi. Ten podwójny 
portret, jak widać na zdjęciu, jest 
bardzo zniszczony (spękania war
stwy malarskiej, liczne dziury), ale 
podoba nam się. Chcielibyśmy 
poddać go restauracji. Nie znamy 
jednak ani jego aktualnej warto
ści, ani ewentualnych kosztów 
konserwacji obrazu. Czy można je 
oszacować na podstawie zdjęć 
i tych kilku krótkich informacji?"

Publikujemy zdjęcia opisanych 
obrazów oraz znajdujących się 
na nich sygnatur z nadzieją, że, 
być może, autorzy obu tych prac 
zostaną rozpoznani przez na
szych czytelników. Czekamy na 
listy. Informacje o malarzach 
chętnie zamieścimy w tej rubry
ce. Nam udało się jedynie usta
lić, że artysta o nazwisku Brygie- 
wicz nie jest notowany w literatu
rze przedmiotu, w ważniejszych 
zbiorach sztuki, a także na rynku 
antykwarskim. Niewykluczone, 
że chodzi tu o amatora, przeby
wającego pod koniec XIX w. 
w odległym poduralskim Permie 
(czyżby politycznego zesłańca?). 
Z kolei o Zadoreckim można by
łoby zapewne dowiedzieć się 
czegoś więcej, rozsyłając kwe

rendę do austriackich muzeów. 
W Polsce jego prac nie odszuka
liśmy, a w leksykonie Thieme- 
-Beckera, pod hasłem „Zadorec
ki, M. Johann von", zapisano je
dynie, że jest on malarzem, a ja
ko przykład działalności artysty 
podano obraz ołtarzowy w kapli
cy Matki Boskiej Bolesnej ko
ścioła parafialnego w Głogowie. 
Wydaje się, że reprodukowany tu 
podwójny portret dziewcząt (ma
larki i jej przyjaciółki) - może nie
co tkliwy, ale dobrze osadzony 
w epoce - wart jest konserwator
skich zabiegów. Jego naprawa 
nie powinna przekroczyć 4-5 tys. 
złotych, podczas gdy na au
kcjach obrazy tej klasy (ale w do
brym stanie) osiągają kwoty od 
dziesięciu do kilkunastu tysięcy 
złotych.
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1. Sfinks w Gizie z piramidą

Byt świadkiem pełnych przepychu królewskich ceremonii pogrzebowych, 
widział potęgę i upadek kolejnych dynastii władających Egiptem. 

Przed jego obliczem przesuwały się 
niezliczone armie, te idące na podbój Syrii i Palestyny, 

ale również obcy najeźdźcy, którym udało się zawładnąć krajem faraonów. 
Wielki Sfinks w Gizie - jedna z najbardziej tajemniczych budowli na świecie.

MIROSŁAW BARWIK

ajestatyczna postać Sfinksa wznosi się u podsta
wy pustynnego płaskowyżu, na którym zbudo
wano wielkie piramidy w Gizie. Od wieków fa

scynuje tych, którzy wiedzeni ciekawością po
znania starożytnych osobliwości wkraczają na teren roz
ległej nekropolii, znajdującej się niemal u samych bram 
Kairu. Jego zagadkowa twarz spogląda w kierunku 
wschodzącego słońca, i stąd zapewne od niepamiętnych 
czasów nazywano go Harmachisem (jest to grecka trans
krypcja egipskiego imienia bóstwa: Hor-em-achet) - „Mo
rusem na horyzoncie”, choć widziano w nim również in- 
karnację kananejskiego bóstwa Huruna. Natomiast Ara
bowie nazywają go Abu’1 Mól - „Ojcem strachu”.

Gigantyczną figurę lwa z ludzką głową wykuto w skale, 
stanowiącej pozostałość kamieniołomu, z którego czerpa
no budulec na budowę piramid. Jak wierzą niektórzy, 
w twarzy Sfinksa sportretowano rysy faraona Chefrena, 
syna Cheopsa. Jest wielce prawdopodobne, że w momen
cie powstania postać lwa obdarzonego twarzą faraona wy

obrażać miała potęgę i majestat władzy królewskiej. Zara
zem jednak Sfinks byl obrazem boskiej istoty faraona, któ
ry wedle egipskich wyobrażeń uchodził za ziemskie wcie
lenie niebiańskiego Horusa. To, że w okresie Nowego 
Państwa stał się Harmachisem, było już tylko konsekwen
cją znaczenia, jakie pierwotnie mu przypisywano.

Nieopodal Sfinksa znajduje się dolna świątynia Chefre
na, dająca dostęp do królewskiego kompleksu grobowego. 
Wzniesiona z ogromnych bloków czerwonego granitu, su
rowa w swoim wyrazie świątynia stanowi jeden z najdo
skonalszych pomników architektury, jakie powstały 
w epoce królów-bogów. Przypuszcza się, że tu właśnie od
bywały się wstępne ceremonie związane z królewskim po
grzebem, podczas których mumia faraona poddawana by
ła rytuałowi oczyszczenia. U stóp Sfinksa wznoszą się ru
iny jeszcze jednej budowli, tradycyjnie nazywanej „świąty
nią Sfinksa”. Jej przeznaczenie nie zostało dotychczas usta
lone w sposób bezsporny. Czy było to miejsce kultu solar- 
nego aspektu Sfinksa, czy też - jak chcą niektórzy - odda
wano tu cześć ojcu Chefrena, faraonowi Cheopsowi, jako 
inkarnacji boga słońca Re? Tego zapewne nigdy się nie do
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wiemy, bowiem tak, jak wszystkie budowle wchodzące 
w skład kompleksu Chefrena, również i „świątynia Sfink
sa” pozbawiona jest jakichkolwiek inskrypcji, które po
zwoliłyby wyjaśnić tajemnicę tej budowli.

W czasach Nowego Państwa świetność królewskich ne
kropolii położonych na obrzeżach stołecznego Memfis 
należała już do historii. Wielkie piramidy i świątynie do
minujące nad okolicą nadal jednak wywoływały podziw 
w oczach tych, którzy zapuścili się w te niegościnne oko
lice. Doszło nawet do tego, że stały się one obiektem oży
wionego zainteresowania ówczesnych „turystów”, którzy 
na ścianach tych starożytnych budowli pozostawili niezli
czone graffiti, wyrażające ich zachwyt nad pomnikami 
przeszłości. Już jako Harmachis stał się Sfinks obiektem 
lokalnego kultu oraz pielgrzymek, które sprowadzały do 
stóp gigantycznego posągu zarówno możnych, jak i ma
luczkich. Pozostawiali oni niewielkie stele i figurki, cza
sem funkcję wotum pełnić miały stoły ofiarne. Ważne jed
nak było, żeby przedmioty te nosiły choćby krótką in
skrypcję z imieniem ofiarodawcy. Zdarzało się również, 
że na stelach zapisywano krótkie inwokacje skierowane 
do bóstwa, a czasem umieszczano nawet przedstawienie 
Sfinksa. Dzięki takim świadectwom dowiadujemy się, że 
za panowania faraona Tutmozisa III miejsce to odwiedził 
Benermerut, kanclerz a zarazem skarbnik i nadzorca 
wszelkich prac prowadzonych z ramienia króla. Jego śla
dem podążył czcigodny Minnacht, zaufany króla, pisarz 
królewski i zarządca spichlerzy, a nieco później podczaszy 
królewski Juity. Na początku XVIII dynastii przybył tu 
nawet syn faraona Tutmozisa I, który pozostawił stosow
ną inskrypcję, upamiętniającą to wydarzenie. Znajdujemy 
tu jednak również imiona zwykłych skrybów, żołnierzy 
bądź rzemieślników - Mentuhera, Kanachta, Czura, Me
sa, Cheruefa, Hernefera i wielu innych, którzy przybywa
li tu, by oddać cześć bóstwu. Owe pobożne pielgrzymki 

odbywały się czasem przy okazji podróży służbowych, 
które wiodły wysłanników królewskich ku wielkim pira
midom w Gizie. Tak było w wypadku May, pełniącego 
funkcję nadzorcy wszystkich prac budowlanych faraona 
Ramzesa II. Z inskrypcji pozostawionych przez niego 
w pobliżu piramidy Chefrena można wnioskować, że 
obecność jego na tym terenie związana była z pozyskiwa
niem bloków kamiennych z licówki piramidy Chefrena, 
a być może również ze świątyni grobowej tego władcy. 
Bloki te zostały później użyte w budowlach wznoszonych 
za panowania Ramzesa II w pobliskim Memfis i Heliopo
lis. Choć bardzo zajęty, May najwyraźniej znalazł trochę 
czasu, by pokłonić się Sfinksowi. O tym, jak wielkie zna
czenie miał w tych czasach kult Sfinksa-Harmachisa, 
świadczyć może fakt, że faraon Amenhotep II kazał zbu
dować w tym miejscu sanktuarium poświęcone Harma- 
chisowi-Hurunowi.

Na początku tej epoki Sfinks zasypany był niemal całko
wicie piaskami pustyni, z których wyłaniała się tylko jego 
głowa. Wyglądał więc dokładnie tak, jak w końcu XVIII w., 
gdy u jego stóp stanęli członkowie ekspedycji Napoleona. 
Możemy sobie wyobrazić, jakie wrażenie widok ten wy
warł na synu faraona Amenhotepa II, władcy XVIII dyna
stii, księciu Tutmozisie, który zgodnie ze swym zwyczajem 
polował w tej odludnej okolicy na lwy i gazele. Pewnego 
razu strudzony polowaniem zapragnął odpocząć w cieniu 
Sfinksa. We śnie objawiło mu się bóstwo, które zapowie
działo, że zasiądzie on na tronie Egiptu. Później, gdy został 
faraonem, kazał upamiętnić to wydarzenie w tekście wyry
tym na granitowej steli, umieszczonej pomiędzy łapami 
Sfinksa. Ten niezwykły tekst jest świadectwem bogobojnej 
czci, jaką faraon żywił wobec mitycznej postaci, stojącej na 
straży starożytnej nekropolii:

„Zdarzyło się pewnego dnia, że syn królewski Tutmozis 
udał się na przejażdżkę [po pustyni] w samym s'rodku 

dnia. Usiadł w cieniu tego wielkiego bo
ga [tzn. Sfinksa], a wówczas - gdy słoń
ce było w zenicie - zstąpił na niego sen. 
We śnie ujrzał majestatyczną postać te
go czcigodnego bóstwa, które przemó
wiło do niego swoimi ustami, tak jak oj
ciec zwraca się do syna: »Spójrz na 
mnie, posłuchaj mnie Tutmozisie, synu 
mój! Oto ja, twój ojciec Harmachis- 
-Chepri-Ra-Atum. Dam ci we władanie 
moje królestwo na ziemi, abyś rządził 
wszystkim co żyje. Będziesz nosić białą 
i czerwoną koronę [królów Egiptu] na 
tronie Gęba, dziedzica korony. Cały 
kraj, jak długi i szeroki, będzie należeć 
do ciebie, a wraz z nim wszystko co 
oświetla swymi promieniami oko Pana 
Wszechrzeczy [tzn. słońce]. Wszelkie po
żywienie Obydwu Krain będzie należeć 
do ciebie, podobnie jak wszelkie daniny 
z rozlicznych krajów i długie lata życia. 
Moja twarz zwraca się ku tobie, moje

2. Sfinks w Gizie. Jaką rolę odgrywała ta tajemnicza, wyłaniająca się z piasku postać? Czy była 
tylko strażnikiem królewskiej nekropolii, a może stanowiła wcielenie boskiej istoty faraona?
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3. Dolna świątynia Chefrena. Surowe w wyrazie, pozbawione jakiejkolwiek 
dekoracji granitowe mury stanowiły tto tajemniczych ceremonii pogrzebowych.
4. Korytarz prowadzący do rampy, która tączy dolną i górną świątynię kompleksu 
grobowego Chefrena. Tędy przechodzi) kondukt pogrzebowy z mumią faraona, 
niesioną na ramionach kapłanów.

serce kieruje się w twoją stronę, bowiem ty należysz do 
mnie. Patrz, oto jestem teraz jak chory, bowiem ciało mo
je uległo całkowitemu unicestwieniu. Oto piasek pustyni, 
na której stoję, pochłania mnie. Pospiesz mi z pomocą 
i uczyń to, czego pragnę, wiedząc żeś ty moim synem 
i obrońcą«”.

Choć tekst zapisany na steli nie zachował się w całości, 
wiemy że Tutmozis uczynił to, o co prosiło bóstwo. Roz
kazał odkopać Sfinksa z piasku i złożyć bóstwu ofiary. 
Wykopaliska wykazały, że za panowania Tutmozisa IV 
zbudowano wokół Sfinksa ceglany mur, który miał chro
nić go przed ponownym zasypaniem piaskami pustyni. 
Uczynił nawet więcej, dokonując niezbędnych napraw 
zniszczonego już wówczas skalnego masywu tworzącego 
ciało lwa. Niewykluczone, że w trakcie tych prac odre
staurowano także kobrę-ureusza wieńczącą czoło Sfinksa 
oraz jego zniszczoną brodę, choć równie dobrze mogło to 
się stać za panowania następnej dynastii. W ten oto szcze
gólny sposób władca okazał swą wdzięczność za wynie
sienie na tron Egiptu. Jakimi względami kierowali się ci, 
którzy wiele wieków później dokonywali kolejnych na
praw niszczejącej figury - tego nie wiemy. Faktem jest jed
nak, że jeszcze w starożytności Sfinks dwukrotnie był re
staurowany. W czasach panowania XXVI dynastii, zwa
nej saicką, odbudowano mur ceglany otaczający Sfinksa 
oraz dokonano kolejnych napraw jego ogromnego ciel
ska. Nie jest wykluczone, że wtedy właśnie Sfinks został 
pomalowany. Ślady czerwonej farby do dzisiaj widoczne 
są w niektórych miejscach na jego’twarzy. Kolejne prace 
na dużą skalę przeprowadzono w czasach panowania 
rzymskich cesarzy. W epoce, która była świadkiem stop

niowego zamierania cywilizacji faraońskiej, ponownie 
oswobodzono Sfinksa z zasypującego go piasku, uzupeł
niono ubytki kamienia w jego korpusie i wybrukowano 
wapiennymi płytami istniejące już wcześniej niewielkie 
sanktuarium, usytuowane pomiędzy wyciągniętymi łapa
mi. Wejście do tego sanktuarium uzyskało wówczas (a 
może nawet wcześniej, w okresie ptolemejskim?) monu
mentalną oprawę architektoniczną. Poprzedzone było 
dwiema platformami, połączonymi ciągami schodów, ja
ko że podstawa Sfinksa znajdowała się znacznie poniżej 
ówczesnego poziomu gruntu.

Nie wiemy, jakie rytuały celebrowano wtedy w tym 
miejscu. Ze źródeł literackich dowiadujemy się jednak, 
że odbywały się tu barwne uroczystości przy dźwięku in
strumentów i śpiewu chórów, w trakcie których składa
no Harmachisowi bogate ofiary. Miejsce to miało bez 
wątpienia ogromne znaczenie dla mieszkańców okolicz
nych osad. I tak, w czasach cesarza Tyberiuśza mieszkań
cy pobliskiej wioski Busiris umieścili tu inskrypcję ku czci 
stratega nomu letopolitańskiego, niejakiego Grecusa 
Pompejusa Sabinusa. W czasach Nerona uhonorowano 
nawet samego prefekta Egiptu, Tyberiuśza Klaudiusza 
Balbillusa, który doprowadził do odsłonięcia Sfinksa 
z zasypującego go piasku. Do miejsca tego przybywali też 
licznie turyści. Na łapach Sfinksa bądź na stelach umiesz
czanych w jego pobliżu pozostawili oni swoje inskrypcje, 
które czasem przybierają formę pełnych zachwytu, wy
szukanych utworów poetyckich, jak choćby ten, pozosta
wiony przez nieznanego autora u schyłku II w. po Chry
stusie: „Niczego mu nie brakuje, temu Sfinksowi, który 
jest boskim zjawiskiem. W istocie, gdy wziąć pod uwagę
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5. Ruiny górnej świątyni Chefrena. W tle piramida Chefrena, nosząca w starożytności nazwę „Wielki jest Chefren”.
6. Sfinks z kolumny Naksyjczyków w Delfach, okoto 560 p.n.e., Muzeum w Delfach.

(zdjęcia: 2-5 - Mirosław Barwik)

jego korpus i jego wysokość, dostrzega się wszystko co 
zdobi ten cud, jakże święty. U góry zwieńczony boskim 
obliczem, ożywionym tchnieniem boga, lecz ma on człon
ki i postawę lwa, króla zwierząt. Zaiste, obraz budzący 
przerażenie!”

W owych czasach sądzono zresztą, że Sfinks był gro
bowcem króla Armaisa (w którego imieniu znajdujemy 
być może reminiscencję imienia bóstwa Harmachisa). Le
genda ta żywa była jeszcze u schyłku XIX w., kiedy mó
wiono o jakichś podziemnych pomieszczeniach znajdują
cych się pod posągiem Sfinksa, i dopiero badania prze
prowadzone w naszych czasach przy użyciu najnowszych 
metod wykluczyły taką możliwość. Choć jednocześnie 
badania prowadzone w ostatnich latach potwierdziły ist
nienie dwóch tuneli wydrążonych we wnętrzu Sfinksa. 
Pierwszy rozpoczyna się tuż za głową Sfinksa i zagłębia 
się w masyw skalny na głębokość około 6 m, drugi wyku
ty został w tylnej części cielska lwa i ciągnie się na prze
strzeni 12 m. Wiadomo, że istnieje jeszcze jeden tunel, 
w północnej części korpusu figury. Został on otwarty 
w 1926 r. i ponownie zamurowany. Od tego czasu nikt 
nie miał okazji zbadać jego wnętrza. Nieznane jest prze
znaczenie ani data powstania tych tuneli, można jednak 
przypuszczać, że wykonane zostały stosunkowo późno.

Mimo wysiłków podejmowanych przez kolejne poko
lenia kolosalny posąg ciągle ulegał procesowi powolnego 
niszczenia. Piasek nanoszony wiatrem wiejącym z pustyni 
nie tylko zasypywał figurę, ale w nieubłaganym procesie 
erozji drążył głębokie bruzdy w jej olbrzymim korpusie. 
Dzieła zniszczenia dokonał jednak człowiek, kalecząc 
bezlitośnie wyniosłą twarz Sfinksa i pozbawiając ją na za

wsze tajemniczego uśmiechu. Jak wzmiankują dawne kro
niki, pierwszym, który miał zakłócić spokój Sfinksa, był 
mamelucki sułtan Muhammad an-Nasir, a miało to miej
sce w roku 1300 po Chrystusie. To mamelucy uszkodzili 
twarz Sfinksa, choć jak chcą niektórzy, autorami tego bez
przykładnego aktu wandalizmu mieli być żołnierze Napo
leona, doskonalący w ten szczególny sposób swój artyle
ryjski kunszt.

Nie ma podstaw, by Sfinksa z Gizy łączyć ze Sfinksem 
greckiej mitologii, którego wyobrażano jako istotę płci żeń
skiej, z ciałem lwa i ptasimi skrzydłami. Ten ostatni pusto
szył okolice Teb beockich, zadając śmierć tym wszystkim, 
którzy nie potrafili odpowiedzieć na stawiane przez niego 
zagadki. Tylko Edyp przeniknął tajemnicę potwora, a jego 
odpowiedź, która nie tylko ocaliła mu życie, ale również 
dała władzę królewską nad Tebami, znajduje nieoczekiwa
ną paralelę w symbolice Sfinksa z tekstu zapisanego na ste
li Tutmozisa IV Sfinks-Harmachis jest tu przedstawiony ja
ko bóstwo solarne Chepri-Re-Atum, wszechpotężne słoń
ce, objawiające się o poranku, jaśniejące pełnym blaskiem 
w środku dnia i kryjące się za horyzontem wieczorem. 
Otóż w czasach późniejszych te trzy formy boga słońca 
- Chepri, Re i Atuma - przedstawiano jako dziecko, doj
rzałego mężczyznę i starca wspierającego się na kiju. Oto 
odpowiedź, jakiej Edyp udzielił beockiemu potworowi! 
Możemy i my w zagadkowym spojrzeniu Sfinksa odczytać 
odwieczne pytanie o naturę istoty ludzkiej, tajemnicę histo
rii człowieka i jego poszukiwań boskości.

Mirosław Barwik
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Obraz kobiety
w sztuce średniowiecza

' “’T "W“ -y MAŁGORZATA KEMPA

w a / samym sercu Paryża, na Pile de la Cite, stoi 
» /» / wzm°sła> dumna, milcząca. Notre-Dame po 
%/ a/ francusku znaczy Nasza Pani, i nic dziwnego, że 

V V ten właśnie przydomek sobie zyskała. Została 

wzniesiona w XIII w., epoce truwerów i trubadurów, tych 
wędrownych piewców miłości dworskiej, przemierzają
cych kraj, wysławiając płatoniczne uczucie, którym ryce
rze darzyli wybranki swoich serc. Dama, która otaczała 
opieką rycerzy wyruszających na pola bitewne, która 
chroniła przed zarazami i czuwała nad ogniskiem rodzin
nym, była oczywiście Niepokalaną Dziewicą. Maria stała 
się nieosiągalnym wzorcem macierzyństwa i kobiecości. 
Toteż nie należy się dziwić, że epoka, która wysławiała 
urodę i cnoty Kobiety, powierzyła niejedną gotycką kate
drę w opiekę NMP.

Średniowiecze było epoką niezwykle urozmaiconą i nie
zmiernie długą, rozciągało się bowiem od V do XV w. 
W ciągu tego długiego okresu obraz kobiety nie zawsze 
jednak odzwierciedlał ideał dobra, piękna czy macierzyń
stwa. Jej pozycja i rola w społeczeństwie uległy zmianie 
w ciągu tego tysiąclecia. Metamorfozę tę możemy zauwa
żyć, śledząc rzeźbę i malarstwo wieków średnich. We wcze
snym średniowieczu sztuka odzwierciedlała jedynie ciem
ne, ponure oblicze kobiecej duszy. Kobieta, córka Ewy, by
ła uważana za kusicielkę o przewrotnej naturze, wcielenie 
zła, grzechu i mocy szatańskich. Toteż ówcześni artyści 
z niemałym entuzjazmem obdarzali jej obliczem wszystkie 
możliwe przywary i wady ludzkie. Na portalach romań
skich kościołów i kapitelach krużganków klasztorów od
najdujemy personifikację skąpstwa w postaci starej, mało 
sympatycznej kobiety, chciwie ściskającej w dłoni tłustą sa
kiewkę, nieco dalej skąpo odziana alegoria pożądania, 
o kunsztownie upiętych włosach i naszyjnikach pereł na 
zgrabnej szyi, umiera z rozkoszy, a wąż pożera jej zwiotcza
łe piersi, gdzie indziej bojaźliwa panienka, wcielenie tchó
rzostwa, ucieka na widok zająca... Na nic by się zdało szu
kanie bardziej optymistycznych przedstawień płci pięknej 
w epoce romańskiej. Niejednokrotnie sam szatan przy
wdziewał urodziwą twarz kobiecą i pod osłoną jej wdzię
ków wabił, kusił i zniewalał niewinne i słabe duszyczki. Je

śli kobieta nosiła w sobie najmniejsze znamię piękna czy 
posmak wdzięku, nie było to dla niej przychylne, zwłaszcza 
w oczach Kościoła. Być może właśnie dlatego nawet sama 
Madonna w epoce romańskiej ma twarz poważną, nieprze
niknioną, nieco groźną. W pozie sztywnej, hieratycznej, za
siada na majestatycznym tronie, prezentując nam swego 
Syna, niby świętą ikonę. Jest to obraz Królowej nieba, uko
ronowanej, z berłem w dłoni, jakże jednak dalekiej, nie
osiągalnej, obcej... A i Dzieciątko, które trzyma w lewej rę
ce Biblię i błogosławi prawą, patrzy na nas surowo. Jest to 
dziecko o twarzy poważnej, dojrzałej, chciałoby się rzec 
dorosłej, które utraciło wszelką beztroskę i naiwność - ce
chy dzieciństwa.

W sztuce gotyckiej także spotykamy Matkę z małym 
Jezuskiem na ręku, jakże jednak inną od tej pierwszej. 
Opuściła ona majestatyczny tron i stojąc z Dzieciątkiem 
przytulonym do piersi, przyjaźnie i wyrozumiale spoglą
da na nas. Mimo, iż złota korona zdobi jej skronie, nie 
jest ona przedstawiona jako Królowa niebios, ale jako 
zwykła czuła Matka, jakże bliska nam wszystkim. Rzeźby 
tej gotyckiej Madonny, wcielenia kobiecości i macierzyń
stwa, nie bez powodu znajdują się na portalach katedr 
zwykle tuż nad sceną ilustrującą grzech pierworodny, 
gdzie Ewa wręcza Adamowi zakazany owoc, a z korony 
drzewa wychyla się wąż, szatan o kuszącym uśmiechu 
i twarzy pięknej młodej dziewczyny. I tu widzimy wyraź
nie przemianę pozycji kobiety, jaka nastąpiła w XIII w. 
Przedstawiana dotąd jako uosobienie zła, grzechu, jako 
narzędzie w ręku szatana, zostaje teraz wyzwolona, odku
piona dzięki pośrednictwu Marii, zwanej „nową Ewą”. 
A przedstawienia Niepokalanej w sztuce, począwszy od 
tego momentu, przybierają postać pięknej kobiety, obra
zu macierzyństwa i miłości.

Otumanieni średniowiecznymi legendami i opowie
ściami o anonimowych rudowłosych czarownicach, które 
zwykle kończyły swój żywot na płonących stosach, czy 
o urodziwych księżniczkach, więzionych i opłakujących 
swój nieszczęsny los w warownych zamczyskach, zapomi
namy często o kobietach, które swymi czynami wpisały 
się na długo w karty historii wieków średnich. Wspomnij- 
my choćby Klotyldę, która skłoniła swego męża Klowisa, 
króla Francji, do przyjęcia chrześcijaństwa, czy księżnicz-
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1. Scena grzechu pierworodnego na portalu katedry Notre-Dame, wąż o pięknej kobiecej twarzy, XIII w.
2. Romańska Madonna z Dzieciątkiem, najstarsza rzeźba portalu Notre-Dame

kę Batyldę, która w połowie VII w. zniosła handel niewol
nikami na terytorium Neustrii, nie mówiąc o Fabioli, za
łożycielce pierwszego przytułku dla chorych, instytucji 
będącej zalążkiem szpitala. Wydaje się rzeczą zupełnie na
turalną, że to właśnie kobiety troszczyły się o chorych, 
opuszczonych, ubogich, nieszczęśliwych, a wzorce czer
pały prosto z Biblii. Niepiśmienne czytały historie zapisa
ne w kamieniu portali katedr, i to właśnie tu znajdowały 
postacie im bliskie, których śladami pragnęły podążać.

Nie zawsze było to jednak proste. Nad kobietą śre
dniowiecza ciążył wciąż grzech popełniony przez jej pra
babkę - antyczną Pandorę, judeo-chrześcijańską Ewę. Mi
mo, iż Ewa była młoda, piękna, pełna swoistego czaru, 
któremu trudno było się oprzeć, któraż kobieta w bojaź- 
ni przed wiecznym potępieniem, w strachu przed płoną

cymi językami piekielnego ognia odważyłaby się obrać 
życiową drogę Ewy? Jej skrajnym przeciwieństwem była 
Niepokalana Dziewica - symbol czystości, ideał macie
rzyństwa. Była ona jednakże nieosiągalnym wzorcem, 
z którym żadna niewiasta nie ważyłaby się zrównać. 
A i wśród całej plejady męczennic i świętych nie zawsze 
było rzeczą prostą kroczyć ścieżką przez nie wytyczoną. 
Spójrzmy choćby na Sarę, Elżbietę czy Annę. Kobiety te, 
w podeszłym już wieku i uważane za bezpłodne, utraciw
szy wszelką nadzieję, zostają nagle obdarzone owocem 
macierzyństwa, a tym samym wybawione, odkupione, 
gdyż surowe prawo żydowskie uważało sterylność za 
przekleństwo niebios. Ich macierzyństwo, owiane tajem
nicą, zwiastuje niepokalane poczęcie Marii. Mimo, iż by
ły podziwiane i czczone w średniowieczu, ich żywoty po-
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3. Gotycka Madonna z Dzieciątkiem, Notre-Dame
4. Spotkanie Anny i Joachima w „złotej bramie”, XIII w., portal katedry Notre-Dame
5. Maria Magdalena, Gregor Erhart, około 1500 r., Luwr, Paryż

(zdjęcia: Małgorzata Kempa)

zostają jednak tak samo odległe i trudne do naśladowa
nia, jak i te wytyczone przez święte męczennice, które za 
świadectwo wiary, cierpiąc często straszne męki, złożyły 
w ofierze własne życie. Pewnie dlatego spośród całego 
tłumu cnotliwych, świętobliwych, nienagannych niewiast 
biblijnych wyłoniła się nagle postać młodej, długowłosej, 
pięknej dziewczyny. Grzesznica, kurtyzana, gorszycielka, 
potępiona i znienawidzona przez wszystkich, Maria Mag
dalena znajduje łaskę i przebaczenie w oczach Chrystusa. 

Będąc daleka od ideału i mając sumienie skażone grze
chem, wybiera drogę prawdy i dobroci, a swą pokorą, 
głębokim żalem i skruchą zyskuje płomienistą aureolę 
i miejsce w niebiańskim Raju. I to właśnie Maria Magda
lena, zrozumiana i bliska, staje się wzorcem dla kobiety 
doby średniowiecza, a od tego momentu jej twarz o aniel
skiej urodzie zdobi niejedną rzeźbę, napełniając nadzieją 
dusze wszystkich niewiast.

Małgorzata Kempa
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Architekt Horodecki

W
 dzisiejszym Kijowie znajdziemy 
parę „polskich” ulic: Krakowską, 
Kopernika, Adama Mickiewicza 
i Jarosława Iwaszkiewicza. Wasilewskiej 

Wandy nie liczę, skoro wyrzekła się polsko
ści dla „internacjonału”. Ale jest jeszcze jed
na, najbardziej ze wszystkich eksponowana, 
łącząca Kreszczatik z dawnym teatrem So- 
łowcowa (obecnie Ukraiński Teatr Drama
tyczny), dobrze więc kijowianom znana: 
ulica Architekta Horodeckiego. Nieprzy
padkowo to ona właśnie, pierwotnie Miko
łajewska, potem Marksa, nosi imię jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej 
społeczności Kijowa z przełomu XIX i XX 
w. Po wytyczeniu w 1896 r. nowej ulicy 
Horodecki zabudowywał ją, tutaj też, przy 
Mikołajewskiej 3 m 7, mieszkał przez wie
le lat.

Władysław Leszek Horodecki urodził 
się 4 czerwca (23 maja starego stylu) 
1863 r. w Szoludkach koło Niemirowa na 
Podolu, w drewnianym dworze rodziców 
matki, Leopoldyny z Gluzińskich. Ojciec, 
także Władysław, rychło zabrał rodzinę 
do ich własnej, oddalonej o dwadzieścia 
kilometrów wsi Zabokrzycz, a latem od
był się chrzest w parafialnej Kopijówce. 
To narodziny syna sprawiły zapewne, że 
Władysław nie wziął udziału w powstaniu 
styczniowym, w odróżnieniu od swych 
braci, Artura i Szczęsnego, zesłanych po
tem na Sybir. W 1879 r. trzynastoletni 
chłopiec wyjechał z Zabokrzycza do Gim
nazjum św. Pawła w Odessie, by następnie 
w łatach 1885-1890 studiować architek

turę w Imperatorskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w Petersburgu. Pracą dyplomo
wą był budynek gimnazjum w Humaniu.

Po studiach Horodecki zamieszkał 
w Kijowie, którego architektoniczne obli
cze miał odtąd kształtować przez blisko 
trzydzieści lat. Wkrótce ożenił się z Kor
nelią Marr, córką rosyjskiego kupca. Pro
jektował dużo i niemal wszystko, od świą
tyń i reprezentacyjnych gmachów poczy
nając, a na urządzeniach kanalizacyjnych 
kończąc. Oczywiście nie tylko w Kijowie; 
realizował liczne zamówienia od Wołynia 
po Kaukaz, m.in. w Czerkasach (cerkiew, 
pomnik Aleksandra II, gimnazjum, hala 
targowa, rzeźnia), a także w stronach ro
dzinnych (kaplica grobowa Potockich 
w Peczarze, cukrownia w Szpikowie). 
Wiele z tych obiektów uległo zagładzie, 
zwłaszcza w latach drugiej wojny świato
wej. Przetrwały jednak najcenniejsze, na
dal znaczące w krajobrazie wspaniałego 
miasta nad Dnieprem.

Na „własnej” ul. Mikołajewskiej Horo
decki wzniósł m.in. pod numerem 13 fa
brykę mebli i dom handlowy Kimajera. Po 
zniszczeniach w 1941 r. ocalała tylko 
część fasady, z figurą Merkurego w tympa
nonie. Latem 1897 r. odbyła się w Kijowie 
Wystawa Rolnicza i Przemysłowa. Dwa 
najefektowniejsze pawilony, Józefa Potoc
kiego z Antonin i Konstantego Potockiego 
z Peczary, wybudował Horodecki. Zapro
jektował również ukończoną w roku na
stępnym cementownię „For”, której był 
współwłaścicielem i która dostarczała mu
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odtąd nowoczesnego, obficie i różnorod
nie wykorzystywanego materiału.

Gdy okazało się, że zwycięzca konkursu 
na gmach Muzeum Starożytności i Sztuki 
(dziś Narodowe Muzeum Sztuki), mo
skiewski architekt Piotr Bojcow uchyla się 
od dalszej współpracy, zlecono Horodec- 
kiemu sporządzenie planów szczegółowych 
i prowadzenie prestiżowej budowy. Prace, 
rozpoczęte jesienią 1898 r., zakończył po 
roku. Wtedy też po raz pierwszy nawiązał 
współpracę z pochodzącym z Mediolanu 
rzeźbiarzem Eglia Salią (Salą). W jego pra
cowni powstała alegoryczna grupa „Święto 
sztuki”, zdobiąca tympanon portyku wej
ściowego, Apollo z Malarstwem i Rzeźbą 

1. Portyk głównego wejścia Narodowego 
Muzeum Sztuki
2. Maszkaron przy Włodzimierskiej 30

w zwieńczeniu frontonu oraz dwa potężne 
lwy, flankujące schody. Wszystko ze 
„sztucznego kamienia”, czyli betonu. Ho
rodecki nie gardził i drobniejszymi zlece
niami - równocześnie z planami muzeum 
wykonał projekt rozbudowy domu Leoni
dy Rewuckiej, nieopodal Soboru Sofijskie- 
go. Kamienica jest nieciekawa, ale architekt 
nie byłby sobą, gdyby nie pozostawił mi
strzowskiego „podpisu”: na fasadzie umie
ścił dwa fantazyjne maszkarony, które 
wciąż spoglądają na ul. Włodzimierską.

Kenesa karaimska przy Jarosławowym 
Wale, parę kroków od Złotej Bramy, po
wstała w latach 1898-1902. Horodecki 
zbudował ją w stylu mauretańskim, 
z arabskimi inskrypcjami wokół portalu, 
kopułą nad wejściem i niezwykłym, „sta
laktytowym” wnętrzem, którego wyko
nawcą był Salia. Uroczystości otwarcia 
przewodniczył hachan Taurydy, Odessy 
i Kijowa, Samuel Pampułow. Po bolsze
wickim przewrocie kenesę zamknięto, by 
ulokować w niej kino agitacyjne, później
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teatr lalek, znów kino, wreszcie Dom Ak
tora. Dopiero jednak w czasie „remontu” 
w 1968 r. zniszczono to, co najcenniejsze: 
wnętrze, kopułę, napisy. Niecodzienna 
bryła budynku, portal i ozdobne drzwi 
nadal jednak godne są uwagi.

W 1895 r. kijowscy Polacy zwrócili się 
do władz z prośbą o zgodę na wzniesienie 
nowej świątyni, gdyż jedyny kościół św. 
Aleksandra nie wystarczał dla 35 tys. kato
lików. Po wyznaczeniu przez zarząd miasta 
lokalizacji przy Wielkiej Wasilkowskiej, 
w 1897 r. rozpisano konkurs. Do realizacji 
wybrana została koncepcja laureata drugiej 
nagrody, młodego inżyniera Stanisława 
Wołowskiego - świątynia okazała, neogo
tycka, dwuwieżowa. Ze względu na brak 
doświadczeń architektonicznych autora, 
ostateczny projekt i budowę kościoła św. 
Mikołaja powierzono Horodeckiemu. On 
zaś przede wszystkim przepracował fasadę, 

dodając rozetę i bogaty wy
strój rzeźbiarski. Prace, fi
nansowane wyłącznie ze 
składek Polaków, nadzoro
wane przez komitet pod pre
zesurą Leonarda Jankow
skiego, trwały dziesięć lat. 
Kamień węgielny położono 
w sierpniu 1899 r., uroczy
stość konsekracji odbyła się 
6/19 grudnia 1909 r.

Kościół, trójnawowy 
z transeptem, mieszczący 
1800 wiernych, 55-metrowy- 
mi wieżami góruje nad oko
licą. Rzeźbiarskie elementy 
fasady powstały w pracowni 
Salii z szarego i czerwona
wego betonu, imitującego 
piaskowiec. W trójkątnym 
frontonie, zwieńczonym fi
gurą Archanioła Michała, 
herbowego patrona Rusi,

3. Kenesa karaimska
4. Kościół św. Mikołaja
5. Jaszczur z portalu kościoła
6. Dom Horodeckiego 
na pocztówce z 1914 r.
7. Milczące żaby na krawędzi 
dachu
8. Kaplica grobowa na 
nowym Cmentarzu Bajkowym

(zdjęcia: 
Jarosław Komorowski)

umieszczona została grupa Ukrzyżowania, 
a na wieżach apostołowie: Jakub, Andrzej, 
Piotr i Paweł. W centrum portalu główne
go znajduje się rzeźba Matki Bożej z Dzie
ciątkiem, po bokach figury biskupów: św. 
Wojciecha i św. Stanisława. Tympanon le
wego portalu bocznego wypełnia scena za
bójstwa św. Wojciecha, w portalu prawym 
natomiast widnieje najwyraźniej scena 
chrztu Władysława Jagiełły, co podkreśla 
tarcza z Pogonią. Tarcza stoi też przed 
aniołem, towarzyszącym św. Wojciechowi, 
ale pusta; czy dlatego, że polskiego Orła 
być na niej nie mogło?

Fasada świątyni wyraża zatem niedo
strzeganą dotąd ideę, z którą Horodecki

12 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 12 • 2003



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

i wężosmoki stanowią jedynie część beto
nowej menażerii. W większości ogląda
my wyobrażenia w pełni realistyczne - 
wrażenie niesamowitości wywołuje ich 
natłok. Głowy jeleni, nosorożców i słoni 
- to zdobywane i upragnione trofea my
śliwskie. Horodecki był zapalonym my
śliwym, odbył parę wypraw do azjatyc
kich krain Rosji, ale na Czarny Ląd wyru
szył dopiero w 1911 r. (napisał potem 
książkę W dżunglach Afryki), więc o no
sorożcach mógł na razie tylko marzyć. 
Przyciągające wzrok żaby nie dziwią z ko
lei u twórcy, który wychował się w Zabo- 
krzyczu - choć akurat te siedzące rzędem 
na krawędzi dachu, z łapkami na brzusz
kach, milczą jak zaklęte. Wewnątrz także 
nie brak rzeźbionych trofeów w formie 
czaszek z rogami i girland upolowanych 
ptaków, a paradne schody zdobią godła 
miłości: pary amorków, trzymające tar-

na pewno nie afiszował się wobec władz 
rosyjskich - ideę jedności ziem Rzeczypo
spolitej: Polski, Litwy i Rusi. Zważywszy, 
że św. Mikołajowi poświęcono tylko je
den z bocznych ołtarzy, trudno nie trakto
wać wezwania kościoła, zgodnego z imie
niem panującego cara, jako przemyślanej, 
skutecznej osłony. Idei towarzyszyła jed
nak i fantazja - oto w zakątkach portali 
bocznych czają się, nie wiedzieć czemu, 
demoniczne jaszczury o trójkątnych gło
wach i rozwartych paszczach...

W latach trzydziestych kościół został 
zamknięty, a w 1979 r. ulokowano w nim 
Salę Muzyki Organowej i Kameralnej. 
W prezbiterium stanęły wielkie organy, 
które okala błyszczący złotymi literami na
pis na łuku tęczowym: „Pod Twoją Obro
nę Uciekamy Się Święta Boża Rodzicielko 
Naszymi Prośbami Racz Nie Gardzić w Po
trzebach Naszych Pani Nasza”. Od 1992 r. 
w rekonsekrowanej świątyni nabożeństwa 

odbywają się na przemian z koncertami, 
a starania o jej całkowity zwrot trwają. 
Niestety planowana tuż obok budowa 
wieżowca i związane z tym głębokie wy
kopy bezpośrednio zagrażają kościołowi, 
którego fundamenty osłabił już poprowa
dzony pod nim tunel metra. Należy mieć 
nadzieję, że fatalna decyzja będzie zmie
niona.

W lutym 1901 r. Horodecki kupił 
działkę przy Bankowej 10, na stromej 
skarpie między ulicą a teatrem Sołowco- 
wa, i w ciągu dwóch lat postawił na niej 
modernistyczny dom, bez wątpienia naj
oryginalniejszy w Kijowie. Z czterech 
kondygnacji od frontu i sześciu z tyłu dla 
siebie przeznaczył parter, resztę wynaj
mował. Budynek niezwłocznie rozsławiły 
zdobiące go ze wszystkich stron rzeźby 
zwierząt, oczywiście wykonane przez Sa- 
lię. Nazywany jest często Domem z Chi
merami, ale baśniowe stwory morskie 

cze z lukami i strzałami. 
Dom jest obecnie restauro
wany z niezbędną pieczoło
witością.

Odrębna grupa prac Ho- 
rodeckiego - to kaplice gro
bowe. W Kijowie zachowały 
się co najmniej trzy: Mikołaja 
Leliawskiego w Monasterze 
Wydubickim - klasycystyczna 
z 1905 r., rodziny de Witte 
w luterańskiej części starego 
Cmentarza Bajkowego - neo
gotycka (bardzo zniszczona), 
wreszcie nieznanej dziś rodzi
ny na nowym, prawosław

nym Cmentarzu Bajkowym - moderni
styczna. Ta ostatnia, z pewnością najcie
kawsza, kryje w zdewastowanym wnętrzu 
piękną rzeźbę Ukrzyżowanego.

W 1920 r. wobec bolszewickiego za
grożenia Horodecki wyjechał do Warsza
wy. Trzy lata zatrudniony był w Minister
stwie Robót Publicznych, m.in. restauru
jąc pałac w Wiśniowcu na Wołyniu. Od 
1925 r. pracował dla amerykańskiej firmy 
Ulen and Co., sporo projektował, ale to 
już odrębny temat. W 1928 r. wyjechał 
do Persji jako architekt syndykatu budo
wy kolei. W Teheranie wzniósł dworzec 
główny i inne budowle, tam też zmarl 
3 stycznia 1930 r. Ambasady Polski 
i Ukrainy dbają o jego grób, ale u nas, ina
czej niż nad Dnieprem, mało kto o nim 
pamięta - choć całym życiem na tę pa
mięć niewątpliwie zasłużył.

Jarosław Komorowski
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Mauzoleum Potockich w Peczarze

N
a Ukrainie nad rzeką Boh, w odległo
ści kilkudziesięciu kilometrów na po
łudniowy wschód od Winnicy, leży 
Peczara. Znanym i częstokroć podkreślanym 

w literaturze walorem tej miejscowości jest jej 
bajeczne usytuowanie na skalistej skarpie, po
niżej której rzeka rozbija wody o imponujący 
kompleks porohów (por. „Spotkania z Zabyt
kami”, nr 7, 1994). Ta okoliczność stanowiła 
istotną przyczynę wybudowania przez rodzi
nę Swieykowskich w pierwszej ćwierci XIX 
w. w Peczarze rezydencji. Jej park obejmował 
swym zasięgiem także brzeg rzeki, nad który 
prowadziły poprzedzielane tarasami widoko
wymi schody. Klasycystyczny pałac wraz 
z oficynami był wzorowany na owianej sławą 
siedzibie Szczęsnego Potockiego w Tulczynie. 
Następnymi po Swieykowskich właścicielami 
Peczary byli przedstawiciele trzech pokoleń 
rodziny Potockich: pochodzący po Józefie 
Potockim, synu wspomnianego Szczęsnego, 
Konstanty, Konstanty Józef i Franciszek Sale- 
zy. Najbardziej zasłużonym dla Peczary oka
zał się Konstanty Józef, który unowocześnił 
pałac oraz zaplecze techniczne swoich dóbr, 
wystawiając kilka nowych budynków gospo
darczych. On także byt fundatorem nowej 
obszernej kaplicy grobowej, która została wy
budowana w 1904 r. według projektu Wła
dysława Leszka Horodeckiego. Stanowi ona 
najważniejszą, obok bramy i resztek parku, 
pozostałość jednej z ładniejszych polskich re
zydencji, położonych na terenach dawnej 
Rzeczypospolitej.

Mauzoleum w Peczarze, jedyne „sygno
wane” przez autora, zbudowane zostało na 
planie krzyża o krótkich ramionach. Składa 
się z kaplicy i usytuowanej pod nią krypty 
grobowej, do której wejście znajduje się za 
zamykającą przestrzeń kaplicy absydą. Za
stosowany przez Horodeckiego repertuar 
form jest zaczerpnięty z architektury romań
skiej (triforialne okna, portal, fryz arkadko- 
wy) oraz gotyckiej (ostrołukowe nisze elewa
cji frontowej i bocznych). Został on jednak 
przetworzony w duchu wczesnego moderni
zmu. Taki charakter mają zwieńczenia szczy
tów, masywne nadokienne archiwolty oraz 
„łuskowate” pokrycie dachu absydy. Ponad
to mięsisty detal roślinny portalu, głowic ko
lumn i konsol wydaje się także wynikiem sty
lizacji, a nie bezpośrednim odwołaniem do 
wzorów romańskich. Głównym motywem 
plastycznym mauzoleum jest kontrastowe 
zestawienie obłożonej łupanym granitem

Mauzoleum Potockich w Peczarze, 
widok od strony wejścia do krypty

(fot. Andrzej Wąsowski)

płaszczyzny ściany z otrzymanym z cementu 
sztucznym kamieniem. Takie wykorzystanie 
właściwości materiału budowlanego dla ce
lów artystycznych dostrzegalne jest także 
w użyciu dwojakiego rodzaju pokrycia da
chowego: dachówki i blachy. Przy tych 
wszystkich zabiegach cechująca budowlę de
koracyjność nie zatraca zwartości bryły mau
zoleum. Architektura całości, mimo dosko
nałego obeznania jej twórcy z formami histo
rycznymi, wyraźnie zdradza wpływy wcze- 
snomodernistyczne. Reprezentuje przy tym 
kierunek poszukiwań nowej stylistyki niere- 
zygnujący z bogactwa dostępnych środków, 
co jest zjawiskiem odmiennym np. od do
świadczeń architektów krakowskich, którzy 
odwoływali się w swych poszukiwaniach 
także do stylu romańskiego, lecz pozbawio
nego bogatego roślinnego detalu i eksponu
jącego surowość faktury ceglanych elewacji.

Zastanawiające jest, dlaczego Potoccy 
wybudowali tak oryginalną i nowatorską bu
dowlę, kontrastującą z klasycystycznym zało
żeniem rezydencjonalnym. Nie jest to oczy
wiście jedyny wypadek, gdy rodzina ze śro
dowiska ziemiańskiego, z gruntu konserwa

tywnego, realizuje nowoczesny projekt. Po
dobnie postąpili np. Tolłoczkowie z Wierdo- 
miczy (dawne województwo nowogródzkie), 
wystawiając w 1905 r. kaplicę dworską we
dług projektu Tadeusza Stryjeńskiego. Zamó
wienie projektów mauzoleum u Horodeckie
go zapewne było spowodowane osobistymi 
przymiotami nietuzinkowego twórcy. Włady
sław Leszek Horodecki był Polakiem i zna
nym architektem, którego działalność archi
tektoniczna skupiała się głównie w Kijowie. 
Wcześniej pracował już dla Konstantego Jó
zefa Potockiego w 1897 r., kiedy to wybudo
wał dla niego pawilon na kijowską Wystawę 
Rolniczą i Przemysłową.

Mauzoleum w Peczarze jest jednym 
z bardziej interesujących obiektów stworzo
nych przez Horodeckiego. Ze względu na 
swą formę i fakt, iż stanowi pozostałość nie
gdyś wspaniałej polskiej rezydencji, zasługu
je ze wszech miar na uwagę.

Andrzej Wąsowski

14 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 12 • 2003



SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Rudka, gm. Sieniawa, pow. przeworski, woj. podkar
packie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi; dojazd drogą krajową nr 77 Leżajsk- 
-Jarostaw, w połowie trasy skręcić na północny wschód, drogą nr 635 
przez Sieniawę do Rudki.
Rodzaj i nazwa obiektu: cerkiew drewniana z XVII w. (w pobliżu dwa 
pomnikowe dęby, z których jeden ma ponad 8 m w obwodzie).
Użytkownik: obiekt nieużytkowany, własność parafii rzymskokatolic
kiej św. Apostoła Piotra i Pawła w Cieplicach.
Stan obiektu: zły; ściany zagrzybione, tymczasowe naprawy ubyt
ków wymagają fachowych działań konserwatora.
Inne informacje: jest to unikatowa cerkiewka, wpisana do rejestru za
bytków już w 1959 r.; niestety obecny właściciel najwyraźniej nie jest 
zainteresowany zachowaniem tego obiektu (obok znajduje się nowy 
murowany kościół, a w zabytkowej świątyni urządzono ogólnie do
stępną rupieciarnię); z kolei w urzędzie Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków w Przemyślu brakuje odpowiednich funduszy na kon
serwację i utrzymanie zabytku; w tej sytuacji być może jedynym ra
tunkiem dla cerkiewki byłoby jej przeniesienie do któregoś z pobli
skich skansenów, np. w Sanoku lub Kolbuszowej.

Ryszard i Tomasz Głowaccy 
Przemyśl

Miejscowość: Machary, gm. Piecki, pow. mrągowiecki, woj. warmiń
sko-mazurskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi, 9 km na południowy zachód od 
Piecek; dojazd drogą krajową nr 59 Mrągowo-Szczytno, w miejsco
wości Nawiady drogą nr 601 na Machary.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór z początku XX w.

1.2. Dwór w Macharach - elewacja ogrodowa (1) i boczna od strony 
dawnego parku (2)

Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zły; z dawnego zespołu dworsko-parkowego zachował 
się jedynie popadający w ruinę dwór i pozostałości zabudowań go
spodarczych (park wycięto); pilnej interwencji wymaga powiększają
cy się z każdym rokiem ubytek w ryzalicie w elewacji ogrodowej.
Dane bibliograficzne: M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, Pałace i dwo
ry dawnych Prus Wschodnich, wyd. III, Olsztyn 2001, s. 313-314.

Maria Micińska
Piecki

Miejscowość: Wrząca, gm. Kobylnica, pow. słupski, woj. pomorskie. 
Bliższa lokalizacja: na wrzecionowatym wzniesieniu w zachodniej 
części wsi; dojazd drogą międzynarodową E-28 Slupsk-Koszalin, 
w miejscowości Reblinko skręcić na południe, drogą lokalną 10 km 
do Wrzącej.
Rodzaj i nazwa obiektu: cmentarz poniemiecki z pierwszej połowy 
XX w.; na terenie cmentarza (o łącznej powierzchni 0,4 ha) znajduje 
się 30 mogił, 4 nagrobki i 1 krzyż kamienny, a poza jego obrębem 
jeszcze jeden samotny grób z datą na obelisku „1905"; wokół nekro
polii rosną 22 dęby.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zły; cmentarz zrujnowany, wymaga gruntownego re
montu.
Inne informacje: dane na temat cmentarza zebrałem podczas roz
mów z mieszkańcami wioski, którzy przybyli do Wrzącej po 1945 r.; 
wynika z nich, że na cmentarzu byli chowani Niemcy - budowniczo
wie i mieszkańcy wsi; po drugiej wojnie światowej, kiedy niemiecka 
ludność opuściła te strony, obiekt został zamknięty i popadl w ruinę; 
zabrakło więc tych, których łączyła więź ze spoczywającymi tu bliski
mi, a nowi mieszkańcy nie dbali o obce groby.

Rafał Kuligowski
uczeń Gimnazjum Nr 6 

w Słupsku
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Wokót jednego zabytku

Klejnot Władysława IV
Tradycja medalu królewskiego 

w Polsce, zapoczątkowana 
w pierwszej ćwierci XVI w. na dworze 

Zygmunta I, trwała nieprzerwanie do 
końca Rzeczypospolitej, choć jego 
funkcje ideowe i ikonografia podlega
ły stałej ewolucji, równocześnie 
z przemianami, które dokonywały się 
na tym polu w całej Europie. Ewolu-

czasów panowania ostatnich Jagiel
lonów. Poddani z wizerunkiem Zyg
munta III zostali uwiecznieni na por
tretach. Jednym z nich jest portret 
Andrzeja Boboli na sztychu Jana En- 
gelhartta z medalem Zygmunta III na 
łańcuchu. Inny - to portret nieznane
go mężczyzny z około 1600 r., prze
chowywany w zbiorach Muzeum Na-

królewską z napisem’’ niejakiego Ka
lińskiego w nagrodę za obezwładnie
nie napastnika targającego się na 
życie króla Zygmunta III. Medal kró
lewski na trzech łańcuszkach był 
chlubą Jerzego Mniszcha.

Medale królewskie Zygmunta III 
nierzadko byty osadzane w kosztow
nych złotych oprawach, dekorowa-

rodowego w Poznaniu, z zawieszo

nym na łańcuchu medalionem z wi
zerunkiem najprawdopodobniej Zyg
munta III, ozdobionym trzema perła
mi. Z archiwaliów znany jest także 
fakt obdarowania medalem z „twarzą

nych emalią, kamieniami i perłami. 
Taki sposób ich funkcjonowania kon
tynuowany był na dworze Włady
sława IV. Marian Gumowski, znany 
numizmatyk, historyk, muzeolog, 
w 1939 r. znał cztery takie kunsztow
ne klejnoty z wizerunkiem Władysła
wa IV. Do najpiękniejszych zaliczył 
ażurowy medalion z popiersiem kró
la, odlany w zlocie, pokryty barwną 

emalią, z oprawą w formie liścia- 
go wieńca pokrytego zieloną, li
liową i białą emalią, z zawieszo
ną u dołu ogromną pertą, 
przechowywany w zbiorach 
Kunsthistorisches Museum 

w Wiedniu. Według przypusz
czeń Gumowskiego znalazł się

on w Wiedniu najprawdopodob
niej z daru samego króla, przysłany 
być może z okazji zaręczyn w 1637 

r. z Cecylią Renatą, arcyksiężniczką 
austriacką. Z innych zawieszeń wy
mienił Marian Gumowski klejnot 
z medalem Władysława IV z 1644 r., 
oprawiony w emaliowaną złotą ram
kę, znaleziony w Charkowie, przed 
wojną przechowywany w zbiorach 
państwowych w Warszawie. Owalny 
emaliowany medalion - znany Gu
mowskiemu - znajdował się w zbio
rach hrabiów Potockich, a także 
w zbiorze Zelta z miniaturowym por
tretem Władysława IV, oprawionym 
w filigranowe złote ramki.

Złoty medal z wizerunkiem Włady
sława IV przechowują także Państwo
we Zbiory Sztuki na Wawelu. Na jego 
awersie umieszczono płaskorzeźbio
ne portretowe popiersie króla, prze
dzielające u dołu napis otokowy: VLA- 
DISLAUS Illi D[EI]: G[RATIA]: REX 
POLfONIAE]: MfAGNUS]: DUX 
LITV[ANIAE]: RUSSflAE], Władca

Zloty medal z wizerunkiem Władysława IV, 
przechowywany w Państwowych Zbiorach 
Sztuki na Wawelu

(fot. Adam Wierzba)

cja, postępująca od pierwszych me
dali humanistycznych, podkreślają
cych raczej ich związek ze światem 
intelektu niż ze światem władzy, zmie
rzała w kierunku zacieśniania związ
ków ikonografii z problematyką poli
tyczną: władzy królewskiej, gloryfiko
wania dynastii i potęgi państwa.

Uważa się, że na taki stan rzeczy 
duży wpływ miał mecenat artystyczny 
cesarza Maksymiliana I (1459 
-1519, król niemiecki od 1493 r. 
cesarz od 1508 r.) i skupionych 
wokót niego humanistów. 
Habsburgowie wcześnie do- (' 
strzegli i wykorzystali propa
gandowe możliwości, jakie 
niosło ze sobą rozdawnictwo * 
medali. Wskazuje na to rozpo- < ' 
wszechniony, zwłaszcza w drugiej 1 
połowie XVI i w XVII w., zwyczaj ofia
rowania tzw. medali łaskawości, zna
nych jako Gnademedaillen lub Gna- 
denpfennig. Byty to odlewane lub bi
te w srebrze i w zlocie wizerunki ce
sarza (a także książąt Rzeszy naśla
dujących cesarza), często w kunsz
townej złotej, emaliowanej oprawie, 
dekorowanej kamieniami szlachetny
mi, perłami, herbami podległych 
ziem, inskrypcjami z tytułami i teryto
rialnym zakresem władzy, którymi pa
nujący nagradzał zasługi oddawane 
mu przez poddanych. Przykłady tego 
rodzaju klejnotów przechowują: Vic
toria & Albert Museum, British Mu
seum oraz Pierpont Morgan Collec
tion w Nowym Jorku.

Z licznych wzmianek źródłowych, 
a także ikonografii znany jest fakt 
rozdawnictwa medali również w Pol
sce za czasów Zygmunta III, wręcza
nych zasłużonym poddanym, choć 
zwyczaj ten sięga u nas swą tradycją
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przedstawiony jest z odkrytą gtową 
w prawym profilu, z torsem w ujęciu 
en trois quartes, w paradnej zbroi. Re
wers medalu zdobi kartusz z pięcio- 
polową tarczą herbową pod zamknię
tą królewską koroną. Pod kartuszem 
widoczny jest fragment łańcucha z or
derem Złotego Runa. Tarcza dzielona 
w krzyż z herbami: Korony - Orzeł 
Biały, Szwecji - Trzy Korony, Litwy - 
Pogoń, Gotlandii - Gryf oraz Wazów - 
Snopek, w polu sercowym. W otoku 
kontynuacja inskrypcji z awersu okre
ślająca zakres władzy króla, przedzie
lona u góry koroną: PRUSfSIAE]: 
MAS[SOVIAE]: SAMjOGITIAE]:
LIV[ONIAE]: NECNON SVE[CO- 
RUM]: GOT[ORUM]: VAND[ALO- 
RUM]: HAERED[ITARIUS]: REX. Bez 
sygnatury artysty. Medal bity jest za
pewne stemplem póltalara medalo
wego, z którego wybijano także złote 
pięciodukaty koronne, sześciodukaty 
i dziesięciodukaty.

Najbliższą analogię wizerunku 
Władysława IV z awersu medalu wa
welskiego odnajdujemy na medalu 
Władysława IV, datowanym na rok 
1639, którego autorem jest Seba
stian Dadler (1586-1657), artysta 
przybyły ze Strasburga, w latach 
1634-1647 pracujący w Gdańsku. 
Precyzyjnie potraktowane cechy fi- 
zjonomiczne, żywość spojrzenia wi
doczna na obu porównywanych 
dziełach każę nam brać pod uwagę 
autorstwo Sebastiana Dadlera lub - 
co sugeruje Marian Gumowski opi
sujący królewski medal - autorstwo 
ściśle współpracującego z Dadlerem 
Jana Hóhna (w innych źródłach Ho- 
ehna; 1607-1664), przybysza z Nie
miec, który podobnie jak Dadler szu
kał w Polsce schronienia przed woj
ną trzydziestoletnią. Jan Hóhn w la
tach 1635-1636 pracował w mennicy 
bydgoskiej, od 1636 r. datuje się je
go prace dla mennicy Gdańska. 
W Gdańsku, wspólnie z Sebastia
nem Dadlerem i pod silnym jego 
wpływem, wykonywał Hóhn niektóre 
medale i dostarczał stemple do 
mennicy gdańskiej. Jego dziełem są 
m.in. wspaniałe medale królewskie 
na zwycięstwo w 1637 r., na ślub 
z Cecylią Renatą w 1637 r. i na ślub 
z Ludwiką Marią w 1646 r. Analogicz
ne do medalu z 1639 r. cechy kostiu
mowe i fizjonomiczne powtórzy Se
bastian Dadler na medalu wykona
nym z okazji zaślubin Władysława IV 
i Ludwiki Marii Gonzagi z 1646 r.

Uwzględniając to wszystko, możemy 
zaryzykować datowanie medalu 
z zawieszenia wawelskiego na lata 
1639-1648. Terminus a quo wyzna
cza tu wyobrażenie na medalu Wła
dysława IV z roku 1639, natomiast 
terminus ad quern śmierć króla w ro
ku 1648.

Pozostaje jeszcze do poruszenia 
sprawa jubilerskiej oprawy medalu, 
której ażurowa ornamentalna struktu
ra chrząstkowo-malżowinowa utwo
rzona jest z listowia o stylizowanej 
charakterystycznie wydłużonej for
mie, łodyg i groszkować, będących 
kontynuacją stylizowanego naturali
zmu, jaki pojawił się w złotnictwie już 
około 1600 r. Duża liczba zawieszeń 
z tymi motywami, które pojawiły się 
około 1620 r., wskazuje na wzrastają
cą z czasem tendencję do jego roz
woju. Styl ten był rozpropagowany 
przez całą serię grafik, datowanych 
na lata 1619-1635, m.in. W. Dietterli- 
na, wydanych w Lionie w 1614 r., 
J. Toutina z 1619 r., J. Hurtu z 1619 r., 
P Symony z 1621 r., B. Lemersiera 
z 1625 i 1626 r., H. G. Mosbacha 
z 1626 r., R Bocqueta z 1634 r. i wie
lu jeszcze innych. Najlepsze realiza
cje tych pomysłów zmaterializowały 
się w klejnotach z tego czasu. Orna
ment ten znakomicie odpowiadał de
koracji barokowych obramień kamei 
i medali. Wykorzystywany był również 
do dekoracji rewersów miniaturo
wych kasetek i kopert zegarków.

Złote obramienie medalu Włady
sława IV dekorowane jest wielo
barwną emalią i kamieniami szla
chetnymi: czterema rubinkami i pię
cioma diamencikami. Ruchomy 
kaszt z diamentem, zamocowany 
na śrubce w górnej części obramie
nia, ma na odwrociu sygnaturę: 
A. DIX. E, którą identyfikuje się 
z Wojciechem (Adalbertem) Dixo- 
nem (Dyxionem, Dyxonem), złotni
kiem krakowskim, starszym cechu 
od 1625 do 1651 r. Nie znamy, nie
stety, żadnych prac Dixona, co 
uniemożliwia nam ustalenie fak
tycznego związku jego osoby 
z omawianym tu dziełem. Niemniej 
jednak, nie przesądzając ostatecz
nie kwestii autorstwa zawieszenia 
z Państwowych Zbiorów Sztuki na 
Wawelu, pozostaje ono jednym 
z najpiękniejszych tego rodzaju 
klejnotów w Europie.

Ewa Letkiewicz

Spotkanie z książką

ZABYTKI CECHOWE

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ma 
wśród swych zbiorów jedną z najwięk
szych kolekcji zabytków związanych z dzia

łalnością cechów śląskich. To ponad tysiąc 
przedmiotów prezentowanych na wystawach 
stałych i czasowych.

Od października 2002 do stycznia 2003 r. 
eksponaty te można było obejrzeć we wro
cławskim Muzeum Narodowym na wystawie 
„Obyczaje cechów śląskich”, a towarzyszyła 
jej cenna publikacja wydana przez muzeum 
w ubiegłym roku. To katalog zabytków cecho
wych eksponowanych na wystawie, zatytuło
wany Zabytki cechów śląskich, dzieło wyjątko
we, pionierskie i niezwykle cenne. Starannie 
wydana publikacja składa się z pięciu rozdzia
łów: ich kolejność odzwierciedla działalność 
cechów. Początkowe rozdziały omawiają 
przedmioty umożliwiające organizację ce-

Zabytki 
cechów 
śląskich

chów - pieczęcie, tłoki pieczętne i skrzynki ce
chowe. Kolejne części katalogu prezentują 
eksponaty charakteryzujące obyczaje cecho
we - zawieszki do wilkomów, zawieszki mone
towe, tarcze trumienne. Rozdział końcowy 
(Varia) ukazuje rozmaite zabytki cechowe, któ
re nie tworzą dużych grup: skarbonki, klamry 
do pasów, dzwonki, dzbanki, świeczniki, cere
monialne skrobaczki. Każdy przedstawiony 
w katalogu przedmiot opatrzony jest inskryp
cją i notą. Publikacja zawiera bibliografię, 
słownik terminologiczny, indeks rzemiosł, na
zwisk i miejscowości. Wstępy i objaśnienia 
opublikowane zostały w dwóch wersjach języ
kowych: polskiej i niemieckiej (Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej współfinan
sowała wydanie katalogu). Publikację można 
nabyć bezpośrednio u wydawcy, w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu (50-153 Wrocław, 
pi. Powstańców Warszawy 5) tel. (O-prefiks- 
71) 343-88-30, 372-51-50, 372-51-53, fax 
(0-prefiks-71) 343-56-43, e-mail: MuzeumNa- 
rodowe@wr.onet.pl. (ek)
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Skandynawski gotyk

N
a Pomorzu Środkowym znaj
dują się jedyne w Polsce świą
tynie wzniesione w stylu goty
ku skandynawskiego o założeniu cen

tralnym. Dwie z nich, zbudowane 
w Koszalinie i Słupsku w XIV w., nie 
pełnią już funkcji sakralnych; odbudo
wane po zniszczeniach wojennych zo
stały zaadaptowane na cele kulturalne. 
Obiektem sakralnym jest jednak nadal 
budowla stojąca w Darłowie. Wznie
siona została w 1457 r. z fundacji księ
cia pomorskiego Eryka I (ok. 1382- 
-1459), w latach 1397-1439 króla Da

cią murowaną świątynią w mieście. 
Stanął poza ciągiem murów obron
nych, na wschodnim przedmieściu.

W przeciwieństwie do koszaliń
skiego i słupskiego, które wzniesione 
są na planie ośmioboku, darłowski 
kościół postawiono na rzadko spoty
kanym planie dwunastoboku, we
dług tradycji nawiązującym do roz
planowania Świątyni Grobu Chrystu
sa w Jerozolimie. Stosunkowo niskie 
ceglane mury, przeprute ostrołuko- 
wymi oknami, wsparto uskokowymi 
skarpami, a całość nakryta została 

1.2. Kościół św. Gertrudy na niemieckiej pocztówce z początku XX w. (1) i obecnie (2)

(fot. 2 - Wojciech Mielewczyk)

nii, Szwecji i Norwegii. Jako patronkę 
świątyni wybrano św. Gertrudę, opie
kunkę rybaków, żeglarzy, podróżni
ków i pielgrzymów. Po kościele Wnie
bowzięcia NMP, budowanym od dru
giej połowy XIV w., i kościele św. Je
rzego, który zaczęto stawiać również 
w tym czasie przy zakładzie dla trędo
watych na zachodnim brzegu rzeki 
Wieprzy, kościół św. Gertrudy był trze

wielopłaszczyznowym stromym da
chem, zwieńczonym bezokienną wie
żą ze strzelistym hełmem. Połacie da
chowe oraz cała wieża z hełmem po
kryte zostały gontem. Wejście prowa
dziło od strony zachodniej, później 
dobudowano tam kruchtę. Po wpro
wadzeniu na Pomorzu reformacji 
w pierwszej połowie XVI w. świąty
nię przejęli protestanci. W 1620 r. 

spłonął dach kościoła; odbudowana 
wówczas konstrukcja dachowa za
chowała się do dzisiaj. Na początku 
XVIII w. wnętrze zabudowano drew
nianymi emporami, których kolum
ny utworzyły rodzaj sześciobocznej 
nawy głównej otwartej na część pre- 
zbiterialną, a mieszczanie i rzemieśl
nicy darłowscy ufundowali lawy ko
ścielne. Wokół kościoła powstał 
cmentarz, na którym chowani byli 
mieszkańcy miasta. W 1850 r. radca 
Edward Heptenmacher wyposażył 
świątynię w organy.

Na początku XX w. przeprowa
dzono gruntowny remont świątyni 
według założeń prof. Friedricha Sacku- 
ra. Zasypano wówczas podziemia, ob
niżono poziom posadzki oraz zmie
niono wykrój otworów okiennych: 
wąskie gotyckie okna poszerzono i za
mknięto lukiem pełnym. Cała budow
la została otynkowana. Od 1945 r. za
częto tu odprawiać nabożeństwa kato
lickie dla osadników polskich, a ota
czający kościół cmentarz stał się ne
kropolią katolicką. Stopniowo zaczę
to też likwidowanie nagrobków ewan
gelickich, po których dziś nie pozosta
ły już żadne ślady. Po utworzeniu pa
rafii w odbudowanym kościele Wnie
bowzięcia NMP, opuszczona świąty
nia zaczęła popadać w ruinę. W latach 
1960-1961 przeprowadzono remont 
i przekształcono ją w kaplicę cmentar
ną. W 1990 r. erygowano ponownie 
parafię św. Gertrudy, a proboszcz roz
począł kompleksowy remont obiektu. 
Przedłużone zostały połacie dachowe, 
które utworzyły wydatne okapy, a wy
krój okien zamknięto lukiem odcin
kowym. Wyeksponowano osiemna
stowieczne polichromie zdobiące ścia
ny, ławy i empory. Za przeprowadzo
ny remont w 1992 r. parafia otrzyma
ła nagrodę ministra kultury i sztuki 
w konkursie „Najlepszy użytkownik 
obiektu zabytkowego”.

Wojciech Mielewczyk
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Radosna świątynia

D
ukla, niepozorne przygraniczne 
miasteczko w województwie 
podkarpackim, kryje nie lada 
niespodziankę - kościół parafialny św. 

Marii Magdaleny, prawdziwą perłę ro
koka. Początki świątyni sięgają XV w. - 
wzniesiona wtedy skromna budowla 
miała drewnianą nawę i murowane pre
zbiterium. Kościół ów spłonął w wielkim 
pożarze Dukli w 1738 r., a ocalałe gotyc
kie mury prezbiterium wykorzystano 
przy wznoszeniu nowej świątyni. Prace 
zainicjował w 1742 r. dziedzic Dukli, Jó
zef Mniszech, ale po jego śmierci 
w 1747 r. roboty przerwano. Syn Józefa, 
Jerzy August Mniszech, przez długi czas 
Duklą zupełnie się nie interesował, wcią
gnął go bowiem wir wielkiej polityki 
i dworskich intryg. O jego karierze 
w znacznej mierze zadecydował fakt, iż 
poślubił córkę Heinricha von Briihla, 
wszechwładnego ministra króla Augusta 
III. Maria Amalia z Briihlów Mniszcho- 
wa była kobietą piękną, niezwykle inteli
gentną, wykształconą i wrażliwą na sztu
kę, a jej smak artystyczny odzwierciedlał 
najnowsze mody, jakie obowiązywały na 
drezdeńskim dworze. Śmierć Augusta III 
i elekcja Stanisława Augusta Poniatow-

1. Kościół św. Marii Magdaleny, widok 
od południowego wschodu
2. Malowidło na jednym z pól sklepiennych

skiego w 1764 r. oznaczały zwycięstwo 
wrogich Mniszchom koterii. Jerzy 
i Amalia, pozbawieni politycznych wpły
wów, lecz ciągle jeszcze ogromnie boga
ci, osiedli w Dukli i zrobili wszystko, aby 
ta prowincjonalna mieścina, przepy

chem architektury, ogrodów i dworskich 
obyczajów dorównała Puławom Czarto
ryskich i Arkadii Radziwiłłów. Rozbudo
wano pałac, wzniesiono teatr, założono 
park, sprowadzono też liczny dwór, ka
pelę, a nawet gwardię przyboczną. Waż
nym elementem zespołu architektonicz
nego była, rzecz jasna, świątynia para
fialna, skwapliwie podjęto więc przerwa
ne po śmierci Józefa Mniszcha prace. 
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W 1765 r. ukończono budowę kościoła 
w stylu saskiego rokoka - był on, jak za
świadcza Ewaryst Kuropatnicki, ówcze
sny krajoznawca, „tak ozdobnym, iż cu
dzoziemcy nayrozumnieysi piękności iego 
dziwowali się” [Geographia albo dokładne 
opisanie królestw Galicyi i Lodomeryi do 
druku podana, Przemyśl 1786]. Emmanu
el Swieykowski, wybitny znawca polskiej 
sztuki rokokowej, również dostrzegł wy
jątkowość dukielskiej fary i tak o niej pi
sał: „Architektura wewnętrzna kościoła, 
rzeźby ołtarzowe, ambona, kute kraty, 
piękne malowania sklepienne tworzą ca
łość tak wytworną, że [...] kościół ten jest 
jednym z najpiękniejszych zabytków 
XVIII wieku” [Study a do history i sztuki 
i kultury wieku XVIII w Polsce. Tom I: 
Monografia Dukli, Kraków 1903].

Świątynia św. Marii Magdaleny, bu
dowla o skromnej i prostej formie ze
wnętrznej, rzeczywiście zaskakuje prze
pychem wnętrza, subtelnością detali i do
skonałością ogólnej kompozycji. Estety
ka rokokowa znajduje tu pełny wyraz: 
wszystko jest lekkie, jasne i wytworne. 

Ołtarze zaludnione są roztańczonymi po
staciami, przypominającymi bardziej ak
torów jakiegoś wesołego theatrum, niż 
świętych i męczenników. Albo przepięk
ne, jedyne w swoim rodzaju konfesjona
ły - pełne złoceń, ornamentów, wolut, 
aniołków, całe rozfalowane, roziskrzone, 
rozedrgane - skłaniają do odczuwania 
raczej świeckich radości, niż skruchy 
z powodu ich nadużywania. W nawie, 
oprócz ołtarzy i konfesjonałów, na szcze
gólną uwagę zasługują także malowidła 
na sklepieniu (sceny z życia patronki ko
ścioła ujęte w iluzjonistyczną architektu
rę) oraz ambona i chór muzyczny, który 
spoczywa na falisto wygiętych arkadach 
(dalekie echo konstrukcji drezdeńskiego 
Zwingeru). Wyjątkowo interesujące są 
bliźniacze kaplice boczne. Otwierają się 
one do nawy wysmukłymi arkadami, 
które zamknięte są znakomitymi kratami 
z kutego i trybowanego żelaza. W kapli
cy południowej podziwiać możemy naj
piękniejszy i najcenniejszy zabytek du
kielskiej fary - wyrzeźbiony w 1773 r. 
grobowiec Marii Amalii Mniszchowej.

3.4. Ołtarz główny (3)
i jego część środkowa (4)
5. Nagrobek
Marii A. Mniszchowej

Monument ten jest nie tylko jednym 
z najwybitniejszych dzieł polskiej sztuki 
sepulkralnej, ale i swoistą kwintesencją 
kultury rokoka. Marmurowa postać 
młodej, pięknej i eleganckiej kobiety jest 
tak pełna życia! Trudno oprzeć się wraże
niu, że zaraz wstanie i szeleszcząc falba- 
nami sukni, podąży na bal. „Trzeba bo
wiem pamiętać” - pisał Władysław Tom
kiewicz - „że rokoko [...] protestowało 
przeciw wszystkiemu, co było »serieux«. 
Ideałem życia była przecież radość - nie 
cierpienie” [Rokoko, Warszawa 1988],

Nagrobek Mniszchowej oraz rzeźby 
ołtarza głównego przypisywane są 
lwowskiemu rzeźbiarzowi Janowi Ob- 
rockiemu. Nie znamy natomiast nazwi
ska architekta owej radosnej świątyni 
dukielskiej. W dokumentach dotyczą
cych budowy można co prawda przeczy-
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6. Chór muzyczny
(zdjęcia: Tomasz Ch. Fuerst)

tać o niejakim Leonardzie Andrysie, ale 
wydaje się, iż raczej nadzorował on re
alizację projektu innego, bardziej reno
mowanego, twórcy. Niewykluczone, że 
był nim Johann Friedrich Knóbel, 
przedstawiciel saskiego rokoka, który 
działał w Polsce w latach 1753-1765. 
A może jeszcze ktoś inny? Kwestię atry- 
bucji pozostawić wypada naukowcom, 
którym zresztą nigdy pewnie nie uda się 
rozwiać wszystkich wątpliwości. Nie
wątpliwe jest tylko to, że kościół para
fialny w Dukli należy do wyjątkowo in
teresujących zabytków i warto go zwie
dzić przy okazji pobytu w południowo- 
-wschodniej Polsce, nawet gdyby wyma
gało to sporego nadłożenia drogi!

Tomasz Ch. Fuerst

Zbójnickie wotum

W
e wsi Zawoja, położonej u pół
nocnych podnóży Babiej Góry 
- najwyższego szczytu Beskidu 
Wysokiego (1725 m n.p.m.) - stoi cieka

wa kaplica, przez miejscowych od niepa
miętnych czasów nazywana zbójnicką. 
Jest to prawdopodobnie jedna z najstar
szych tego typu fundacji w całych Karpa
tach Zachodnich. Kaplicę wzniesiono 
w przysiółku Policzne, leżącym na połu
dniowym skraju wsi, graniczącym z ba
biogórską puszczą. Jeszcze dzisiaj, pomi
mo przecinającej go szosy i gęstej zabu
dowy, widać, że nie tak dawno był to ty
powy zarębek, czyli wyrąbana wśród lasu 
polana, charakterystyczna dla tutejszego 
osadnictwa. U schyłku XIX stulecia stał 
tu jeszcze owczarski szałas, a aż do poło
wy XX w. było zaledwie kilka zagród. 
Tradycja mówi, że Policzne zawdzięcza 
swoją nazwę zbójnikom, którzy w tutej
szych pasterskich szałasach znajdowali 
schronienie i „licyli się”, czyli dzielili łu
py. Kaplicę zbudowali podobno jako 
przebłagalne wotum za popełnione 
zbrodnie i rabunki, przeznaczając dla jej 
każdorazowego opiekuna przypisany do 
świątyni kawałek gruntu. Od prawie wie
ku kaplicą zajmuje się mieszkająca w są
siedztwie rodzina Pytraczyków.

Kaplica jest murowana z kamienia po
lnego, otynkowana, nieorientowana. Stoi

na środku małej działki, zwrócona fron
tem do głównej drogi. Ma niewielką na
wę o planie prostokąta i półkoliście za
mknięte prezbiterium. Uwagę zwracają 
masywne fundamenty z cokołem szer
szym w obrysie od murów świątynki. 
Konstrukcja cokołu wskazuje na różny 
czas budowy nawy i prezbiterium. Praw
dopodobnie obecne prezbiterium było 
pierwotną kaplicą, do której później do
budowano nawę. Prostokątny otwór 
drzwiowy zamyka łuk półkolisty. Nad 
nim - w niewielkiej, półkoliście sklepio
nej wnęce - widnieje oprawiony w drew
nianą ramkę dziewiętnastowieczny oleo
druk, przedstawiający Chrystusa Króla 
Wszechświata. Jeszcze w latach siedem
dziesiątych XX w. stała tu pasyjka kowal
skiej roboty; zabrana została prawdopo
dobnie przez tzw. kolekcjonera. Podobny 
los spotkał dwa obrazy z wnętrza kaplicy: 
„Chrystusa w Ogrojcu” oraz obraz w ty
pie Matki Boskiej Częstochowskiej, który 
skradziono w 1997 r. Kaplica ma dwa 
okienka w ścianach bocznych prezbite
rium, zabezpieczone żelaznymi kutymi 
kotwiczkami. Nakrywa ją czterospadowy, 
gontowy dach z cebulastą kopułą, zwień
czoną czworoboczną latarnią z baniastym 
hełmem. Wewnątrz, pomiędzy prezbite
rium a nawą, widnieje arkadowe przejście 
(pierwotne wejście do kaplicy sprzed do
budowania nawy?). W bocznych ścian
kach nawy umieszczono płytkie wnęki, 
prostokątne, półkoliście sklepione, po 
jednej z każdej strony. Podobna w kształ
cie wnęka znajduje się w ścianie zamyka
jącej prezbiterium. Obecnie zasłania ją 
drewniany ołtarzyk o cechach ludowych. 
W centrum nastawy ołtarzowej znajduje 
się obraz - olej na płótnie - przedstawia
jący „Chrzest w Jordanie”. Obraz jest sy
gnowany, wykonał go w 1830 r. żywiecki 
malarz Antoni Chrząszczkiewicz. Według 
ustnych przekazów wcześniej w ołtarzu 
znajdował się obraz (być może oleodruk) 
przedstawiający „Matkę Bożą Opiekunkę 
Więźniów”.

Kto i kiedy naprawdę ufundował ka
plicę, dokumenty milczą, nie można jed
nak wykluczyć, że rzeczywiście została 
ona wzniesiona za pieniądze zbójników, 

22 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 12 • 2003



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

a tych w okolicach Babiej Góry nie bra
kowało. Wiadomo, że istniała już przed 
1842 r., gdyż wtedy została wspomniana 
w testamencie niejakiego Macieja Tom
czaka, który otrzymał ją wraz z trzema 
morgami pola „... od Państwa Kumory”. 
Chodzi tu najprawdopodobniej o tzw. 
Kamerę Austriacką, czyli austriacki skarb 
państwa, który w 1773 r. przejął wszyst
kie byłe dobra królewskie, w tym staro
stwo lanckorońskie, a wraz z nim Zawo
ję. Wynikałoby z tego, że M. Tomczak 
otrzymał grunt z kaplicą od rządu au- 

jej północne stoki i podnóża, uważany 
był za zbójnickie gniazdo. Działał tu wte
dy m.in. jeden z najsłynniejszych harnasi 
Beskidów Zachodnich - Józef Baczyński, 
pochodzący z sąsiedniej wsi Skawicy, 
stracony w styczniu 1736 r. w Krakowie 
na Krzemionkach, oraz „towarzystwo” 
braci Giertugów, wielokrotnie wymienia
ne w dokumentach sądowych. Na po
czątku 1796 r. inna zbójnicka kompania, 
dowodzona przez głośnego harnasia 
z Beskidu Żywieckiego - Proćpaka z Ka
mesznicy, dokonała zuchwałego napadu 

w Dębnie Podhalańskim. Na sąsiedniej 
Orawie za zbójnickie pieniądze miał być 
zbudowany pierwszy drewniany kościół 
w Lipnicy Wielkiej oraz świątynia 
w Chyżnem.

Gdzie kończy się prawda, a zaczyna 
ludowa legenda, trudno dzisiaj ustalić. 
Z materiałów historycznych wynika, że 
opowieści o pobożności zbójników miały 
realne źródła. Tak np. wspomniany J. Ba
czyński modlił się przed cudownym obra
zem Matki Bożej w Inwałdzie podczas na
padu na plebanię, a zbójnicy skazani przez

1.2.3. Kaplica we wsi Zawoja (1),
jej wnętrze (2) i obraz w ołtarzu głównym (3)

(zdjęcia: Piotr Krzywda)

striackiego, a więc był on własnością 
państwową. Być może jeszcze przed roz
biorami, w czasach Rzeczypospolitej, ten 
skrawek polany przeszedł na własność 
starostwa jako mienie skazańca, który za
kończył „chwalebnie” swój grzeszny ży
wot, jak na zbójnika przystało, powieszo
ny za żebro na haku. Nie jest więc wyklu
czone, że kaplica powstała w XVIII w., 
kiedy to rejon Babiej Góry, a zwłaszcza 

na plebanię w Zawoi. Potwierdzona hi
storycznie obecność zbójników w tym re
jonie sprawia, że ufundowanie przez nich 
kaplicy staje się całkiem prawdopodob
ne. Co ciekawsze nosi ona wezwanie św. 
Jana Chrzciciela czczonego jako patrona 
skazańców, w Karpatach Zachodnich 
uważanego za opiekuna zbójników.

W Karpatach zbójnicki rodowód 
przypisywany jest wielu obiektom sakral
nym, zarówno kościołom, jak i kaplicz
kom. Na Podhalu np. za zbójnicką fun
dację uważany jest cmentarny kościółek 
św. Anny w Nowym Targu oraz kościół 

sąd Żywca na karę śmierci w ostatnim sło
wie prosili o wpisanie do Bractwa Różań
cowego itp. Z drugiej jednak strony z tych 
samych źródeł wiadomo, że ofiarami zbój
nickich napadów byli niejednokrotnie du
chowni, plebanie i kościoły, z których ra
bowano nie tylko bogate wota, ale także 
same wizerunki. Twórcy ludowej tradycji 
byli pewni jednego: zbójnik był szlachetny 
i sprawiedliwy, a więc i pobożny, gdyż ce
chę tę musiał mieć każdy pozytywny bo
hater ludowy.

Urszula Janicka-Krzywda
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8BB! Do uratowania

D
zieje Cieszacina Wielkiego koło 
Jarosławia w województwie 
przemyskim przed XIX w. nie 
są dobrze znane. W pierwszej połowie 

tego stulecia dobra te należały do Le
opolda Terleckiego herbu Przestrzał 
i do Marcelego Vincenza. Po 1850 r. 
jedynym właścicielem majątku był 
Marceli Terlecki ożeniony z Leokadią 
Paprocką. Po jego śmierci Cieszacin 
odziedziczyła w posagu lub spadku je
go córka, Bronisława Terlecka, która 
poślubiła Bolesława Jana hrabiego 
Drohojowskiego herbu Korczak (ur. 
1847). Potem Cieszacin przeszedł 
w ręce syna - Jana Józefa Drohojow
skiego, który był jego właścicielem do 
1944 r. Następnie majątek stał się wła
snością państwa.

Do 1944 r. w Cieszacinie na stoku 
lekko opadającego wzgórza stały dwa 
budynki dworskie pochodzące z róż
nych epok. Starszy budynek wybudo
wany został zapewne na początku XIX 
w. na planie prostokąta i był partero
wy na wysokiej podmurówce. Od stro
ny wjazdu miał pośrodku fasady duży 
oszklony ganek służący jako sień. 
Przed nim znajdował się taras ze scho
dami, a przy bocznej elewacji północ
nej - portyk o sześciu kolumnach. 
Frontowy ganek i kolumnowy portyk 
wieńczyły trójkątne szczyty z dużymi 
półokrągłymi oknami. Budynek był 
nakryty wysokim, gontowym, cztero
spadowym dachem.

Prawdopodobnie w drugiej poło
wie XIX w. od strony północnej zbu

dowany został z cegieł nowy dwukon
dygnacyjny dwór na planie prostokąta, 
z okrągłą basztą w północno-zacho
dnim narożu; budowla zachowała się 
do dzisiaj. Dwór jest trzytraktowy, ko
rytarz znajduje się w trakcie środko
wym, a schody usytuowane zostały 
w baszcie. Dwukondygnacyjna bryła 
nakryta jest dachem czterospadowym 
zasłoniętym attyką w formie krenelaża. 
Wyższa o jedną kondygnację baszta 
również nakryta jest dachem osłonię
tym attyką. Elewacje mają dwa gzymsy 
i zwieńczone są gzymsem koronującym 
z ząbkowym fryzem odpowiadającym 
blankom attyki. Obecny układ wnętrz 
dworu jest wtórny, wykonany został 
w czasie remontu w 1984 r.; zachowa
no jedynie pierwotną funkcję baszty
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z klatką schodową. Ze względu na 
wprowadzane przekształcenia, brak 
ikonografii oraz obiektów pierwotnego 
wyposażenia nie jest możliwe pełne od
tworzenie wnętrz.

Dwór z basztą wybudowany został 
jako romantyczny pawilon o cechach 
architektury renesansowej. Podobną 
basztę, ale neogotycką, o planie kwa
dratu, zwieńczoną krenelażem, wybu
dowano w parku, gdzie pełniła funkcję 
kaplicy-grobowca; została ona rozebra
na, podobnie jak stary dwór parterowy, 
po drugiej wojnie światowej (ich wy
gląd ukazują fotografie z 1938 r.). 
Około 1960 r. dwór z basztą został za
adaptowany na potrzeby szkoły pod
stawowej. W latach osiemdziesiątych 
XX w. podjęto w nim prace remonto
we, ale wkrótce przerwano; obecnie 
nie ma użytkownika.

Dwór przypomina swoim charakte
rem budowle ogrodowe z XIX w. 
w Anglii. Według niektórych opinii 
wybudowany został na podstawie pro
jektu Chrystiana Piotra Aignera, który 
był twórcą pałacu w położonym nieda
leko Zarzeczu, należącym do Magdale-

1.2. Dwór od strony północno-zachodniej: obecnie (1) i w 1974 r. (2)

(zdjęcia: 1 - Olgierd Sołtys, 2 - Mieczysław Sołtys)

ny Morskiej. Z twórczością Aignera 
dwór łączy jedynie typ małej wiejskiej 
rezydencji z rotundą w narożu, nato
miast charakter budowli, jej styl nawią
zujący do form neorenesansu jest od
mienny od klasycyzujących dzieł 
Aignera.

Otaczający dwór w Cieszacinie 
park ma powierzchnię 1,32 ha, zacho
wały się w nim pozostałości ogrodów 
tarasowych z reliktami parteru wodne
go oraz starodrzewia znajdującego się 
na skłonie wzniesienia. Pierwotnie 
miał układ geometryczny, ale na po
czątku XIX w. jego część została prze
kształcona w stylu krajobrazowym. Ta
ki układ ukazuje plan na mapie kata
stralnej z 1853 r. Mimo zniszczeń 
i zmian układ przestrzenny parku 
i kompozycji roślinnych jest jeszcze wi
doczny. Zachowały się też drzewa - 
pomniki: lipy szerokolistne, dęby szy- 
pułkowe, orzech czarny, klon-jawor. 
Natomiast zniszczony został folwark 
znajdujący się na bocznej osi dworu.

Aldona Sołtysówna
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Kapliczka z niespodzianką

W
 pobliżu starego przydrożne
go krzyża, ukrytego w cieniu 
ruin zamku Firlejów w Ja
nowcu nad Wisłą, jaśnieje bielą tynku 

kapliczka słupowa. Przybywającym od 
strony Puław wskazuje drogę do przy- 
zamkowego skansenu architektury 
dworskiej, prezentującego obiekty 
przeniesione z kilku wsi Lubelszczyzny. 
Zbudowana w stylu barokowym jest 
dość rzadko spotykanym materialnym 
przejawem kultu skądinąd dobrze nam 
znanej postaci - św. Mikołaja.

Duchowny ten, kojarzony dziś głów
nie ze świętami Bożego Narodzenia, żył 
w Azji Mniejszej w pierwszej połowie IV 
w. Legenda głosi, że urodził się w Pata- 
rze jako jedyne dziecko, wyproszone 
u Boga przez niemłodych już wtedy ro
dziców. Jego żywot owiany jest wielką 
tajemnicą - wiadomo jedynie, że jeszcze 
w młodym wieku zdecydował się po
święcić swe życie Bogu. Zaszedł daleko 
- w Mirze piastował nawet urząd miej
skiego biskupa.

Początki kultu św. Mikołaja datuje się 
na przełom IV i V w. WIX stuleciu skła
dali mu hołd nawet Rzymianie, którzy to 
wybrali dzień 6 grudnia jako datę uro
czystości ku czci tego świętego. Jego sła
wa urosła do tego stopnia, iż po opano
waniu Miry przez mahometan w 1087 r. 
kupcy włoscy wykradli znajdujące się 
wtedy u „bezbożników” jego relikwie 
i przewieźli je do włoskiego Bari.

Powodem rozszerzania się kultu św. 
Mikołaja były cuda, których dokonywał 
jeszcze za życia. Z tą jego zadziwiającą 
zdolnością związane są niemal wszystkie 
spotykane w ikonografii atrybuty: trójka 
dzieci w cebrzyku (uratowane od śmier
ci), trzy złote kule (podarowane bied
nym pannom na posag), chleb (rozmna
żany w czasie głodu) czy kotwica lub 
okręt (święty wybawiał żeglarzy z kata
strofy morskiej). Do dziś św. Mikołaj 
uważany jest za patrona ludzi zawodowo 
związanych z wodą (flisaków, rybaków, 
marynarzy, żeglarzy) oraz młynarzy, 
dzieci, dziewic pragnących wyjść za mąż 
i młodych małżeństw. W Polsce, zwłasz
cza południowo-wschodniej, uznawano 

go także za opiekuna bydła i obrońcę 
przed wilkami. Zwyczaj łączący jego 
osobę z bożonarodzeniowymi prezenta
mi jest znacznie młodszy - pochodzi 
z osiemnastowiecznych Niemiec.

Ozdobą ścian nakrytej czterospado
wym daszkiem kapliczki janowieckiej są 
łacińskie sentencje oraz wizerunek św. 
Mikołaja. Pierwszy z napisów: ARS 
LONGA VITA BREVIS [Sztuka jest 
wieczna a życie krótkie] wyraża zapew
nienie fundatora o trwałości jego ofiary, 
drugi: AD FUTURUM REI MEMO- 
RIAM [Ku przyszłej rzeczy pamięci] 
świadczy o chęci upamiętnienia niezna
nego dziś wydarzenia. Oddanie się pod 
opiekę św. Mikołaja może nam sugero
wać, że było nim cudowne ocalenie 
przed sforą wilków. Słowa zdobiące 
trzecią płaszczyznę kapliczki: FECI 
QUOD POTUI FACIANT MELIORA 
POTENTES [Uczyniłem, co mogłem; 
lepsze <cuda> czynią ci, którzy mają 
możliwości] odnosić się mogą do skrom
ności św. Mikołaja, mającego przeświad-

ffot. Filip Karoński) 

czenie o niskiej wartości dokonywanych 
cudów, bądź też są przejawem... załama
nia się budowniczego, przestraszonego 
szkaradnością swego dzieła.

Uroku kapliczce niewątpliwie doda- 
je brodata postać św. Mikołaja, namalo

wana na ściance od strony drogi. Tury
stom mającym problemy z odgadnię
ciem tożsamości postaci polecam 
umieszczoną tuż obok podpowiedź: ST. 
NICOLAUS. Malowidło z założenia na
wiązuje do faktów z życia świętego, ale 
tu przedstawiono go jako duchownego 
w trzyczęściowym stroju z epoki baro
ku, tj. okresu wystawienia obiektu. Skła
da się on z talara (pochodzącej jeszcze 
z czasów późnorzymskich szerokiej suk
ni, sięgającej od szyi aż po kostki, róż
niącej się od sutanny brakiem guzików), 
komży oraz płaszcza. O piastowanym 
niegdyś wysokim w kościelnej hierarchii 
urzędzie świadczyć mają przykrywająca 
głowę biskupa infuła oraz trzymany 
w lewym ręku pastorał. Jednak najła
twiej identyfikowanym atrybutem tego 
świętego są wspomniane wcześniej trzy 
złote kule, trzymane w prawym ręku. 
Przypominać mają potomnym o jego 
dobroci i wrażliwości na ludzką biedę.

Idealne wkomponowanie kapliczki 
w krajobraz zamkowych okolic niemal 
gwarantuje jej kilkusetletnią historię. 
A jednak tu czeka nas zawód - wybu
dowano ją dopiero... w 1991 r., na 
wzór osiemnastowiecznej kapliczki, 
stojącej do dziś w Mokoszynie tuż koło 
Sandomierza. Jego mieszkańcy, mimo 
początkowej zgody, gwałtownie zapro
testowali przeciwko pozbawieniu ich 
bodaj najstarszego zabytku. Pracowni
kom Muzeum Nadwiślańskiego w Ka
zimierzu Dolnym (którego oddziałem 
jest Muzeum - Zamek w Janowcu) nie 
pozostało więc nic innego, jak wyko
nać kopię tego niezwykle oryginalnego 
przykładu małej architektury. Mając na 
uwadze przede wszystkim wierne od
tworzenie pierwotnego wyglądu ze
wnętrznego kapliczki, kamienne frag
menty oryginału zastąpiono później 
otynkowaną konstrukcją ceglaną, co 
znacznie uprościło budowę. To drobne 
odstępstwo od barokowych prawideł 
sztuki budowlanej (obiektów z cegły 
nigdy nie tynkowano) zauważalne jest 
jedynie w środkowej części kapliczki.

Filip Karoński
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

1. Fragment ekspozycji stałej „Chopin na 
obczyźnie” w Zamku Ostrogskich 
w Warszawie; na pierwszym planie ostatni 
fortepian Fryderyka Chopina firmy I. Pleyel

Dary dla Muzeum
Fryderyka Chopina

M
uzeum Fryderyka Chopina 
w Warszawie, choć statut - 
nadany przez Towarzystwo 
im. Fryderyka Chopina i podpisany 

przez ministra kultury - otrzymało do
piero 14 maja 2002 r., faktycznie dzia
ła już od 1935 r. Wówczas bowiem In
stytut Fryderyka Chopina w Warszawie 
(jego kontynuatorem jest Towarzystwo 
imienia Fryderyka Chopina), powstały 
rok wcześniej z inicjatywy wybitnych 
muzyków, przedstawicieli świata lite
rackiego i naukowego oraz wielu czo
łowych polityków, rozpoczął groma
dzenie chopinianów, które stały się za
lążkiem przyszłego Muzeum Fryderyka 
Chopina. Do 1939 r. Instytut Frydery
ka Chopina pozyskał do zbiorów 
pierwszych trzynaście autografów 
Chopina (wśród nich autografy Tria 
g-moll op. 8 oraz cztery egzemplarze 
słynnego „Kuriera Szafarskiego”), któ
re nabył m.in. od Ludwiki Ciechom- 
skiej, prawnuczki Ludwiki Jędrzejewi- 

czowej, siostry kompozytora. Autogra
fy te przetrwały wojnę i są nadal nie 
tylko cennymi pamiątkami w naszej 
kolekcji, ale także przedmiotem badań 
naukowych. W okresie okupacji hitle
rowskiej działalność Instytutu Chopina 
została przerwana i następnie wzno
wiona w 1945 r. Od 1953 r. siedzibą 
Towarzystwa im. Fryderyka Chopina 
i Muzeum jest Zamek Ostrogskich, 
który został specjalnie odbudowany na 
ten cel.

Dziś, po niemal sześćdziesięciu 
ośmiu latach działalności, zbiory spe
cjalne Muzeum Fryderyka Chopina 
obejmują rękopisy, druki, zbiory ikono
graficzne i pamiątki (łącznie ponad pięć 
tysięcy pozycji), pochodzące z zaku
pów, depozytów i darów. Do najcen
niejszych darów należą autografy oraz 
rysunki ofiarowane do zbiorów Mu
zeum m.in. przez Artura Rubinsteina, 
Marka Kellera, Juliana Godlewskiego, 
Karola Liszniewskiego, Christiana Za- 

briskie, Muzeum Narodowe w Warsza
wie i Narodowy Bank Polski.

Mieszkający w Paryżu i Meksyku Ma
rek Keller od 1999 r. systematycznie 
wzbogaca zbiór autografów Chopina 
i osobistości z nim związanych. 15 grud
nia 1999 r., w Roku Chopinowskim, 
otrzymaliśmy autografy trzech listów Fry
deryka Chopina adresowanych do Geor
ge Sand, francuskiej powieściopisarki i to
warzyszki jego życia (25 XI 1846 i 10 IV 
1847) oraz do Jeana-Jacques’a Herbault 
(po 1839), wspólnika firmy Pleyela, stro
iciela i przyjaciela naszego kompozytora. 
Powyższe listy zakupił Marek Keller na 
aukcji zorganizowanej 24 listopada 1999 
r. w Hotel Drouot w Paryżu. W roku na
stępnym, 5 maja, przybył do muzeum ko
lejny dar - trzy listy adresowane do Cho
pina przez generałów: Józefa Bema (27 II 
1835) i Józefa Dwernickiego (13 X 1834) 
oraz poetę Stefana Witwickiego, serdecz
nego (przyjaciela kompozytora (17 II 
1840). W tym samym czasie Marek Kel-
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2. List Fryderyka Chopina do Wojciecha Grzymały pisany około
6 VI 1838, autograf
3. List Fryderyka Chopina do Wojciecha Grzymały z dopiskiem George 
Sand, pisany 2 VI 1839, autografy
4. List Fryderyka Chopina do Wojciecha Grzymały pisany 28 VII 1849,
s. 1 i 4, autograf
5. Karykatura przedstawiająca Fryderyka Chopina spieszącego na 
obiad do Charlotte Marliani, George Sand, rysunek piórkiem
6. Uroczystość w Zamku Ostrogskich z przekazania darów przez Marka 
Kellera; na pierwszym planie Marek Keller i prof. Bronisława Kawalla, 
wiceprezes Zarządu TiFC

(zdjęcia: Andrzej Ring i Bartosz Tropito)

ler przekazał muzeum brudnopis frag
mentu tekstu o Fryderyku Chopinie au
torstwa Wojciecha Grzymały. Według 
mnie jest to fragment biografii polskiego 
kompozytora, jedyny tego rodzaju znany 
przekaz. W lutym 2001 r. wpłynęły kolej
ne dary Marka Kellera: autografy czte
rech listów Chopina pisanych do Wojcie
cha Grzymały (łato 1838, 17 II 1847, 
3 VIII 1849 i 27 V 1843); podobnie jak 
poprzednie uchodziły przez lat kilkadzie
siąt za zaginione.

Ostatni dar, również niezwykle cen
ny, pozyskaliśmy od Marka Kellera 27 
maja 2003 r. Składa się nań siedem li
stów Fryderyka Chopina adresowa
nych - jak i poprzednie - do Wojciecha 
Grzymały oraz dwa rysunki z epoki: 
karykatura Chopina i portret Eugene’a 
Delacroix. Nie wszystkie listy są dato
wane, ale na kilku z nich są stemple 
pocztowe, które pozwalają precyzyjnie 
określić czas ich powstania. Dwa listy 

były pisane w Paryżu, pozostałych pięć 
w posiadłości George Sand w Nohant. 
Listy z Paryża i Chaillot (obecnie dziel
nicy Paryża) wysiał Chopin około 
6 czerwca 1838 i 28 lipca 1849 r., na
tomiast listy z Nohant pisał 2 czerwca 
1839, 5 sierpnia 1839 i 29 września 
1839 r. oraz 27 lipca 1842 i 15 lub 16 
października 1843 r. Trzy listy z roku 
1839 zawierają dopiski George Sand. 
Wszystkie listy były publikowane w ję
zyku oryginału oraz w tłumaczeniu na 
języki: niemiecki, rosyjski, francuski, 
angielski i czeski. Ich pozyskanie po
zwoli wydać je wiernie z tekstem kom
pozytora w przygotowywanym cztero
tomowym źródłowo-krytycznym wy
daniu Korespondencji Fryderyka Chopi
na. Z tego też względu nie omawiam 
treści listów, a jedynie odsyłam zainte
resowanych czytelników do ostatniego, 
najpełniejszego z dotychczasowych, 
wydania korespondencji Chopina, 

opracowanego przez Bronisława 
Edwarda Sydowa (Korespondencja Fry
deryka Chopina, Warszawa 1955, listy 
nr: 236, 267, 268, 276, 382, 406 
i 678). Warto jeszcze nadmienić, że 
z siedmiu listów Chopina do Grzymały 
pięć zostało opublikowanych po raz 
pierwszy w Polsce w 1912 r. przez Fer
dynanda Hoesicka (Chopiniana, t. 1 
Korespondencja Chopina, Warszawa 
1912, s. 368, 390-391, 395-396, 398 
i 426-428), pozostałe dwa ukazały się 
w Niemczech rok wcześniej w opraco
waniu i tłumaczeniu Bernarda Scharlit- 
ta (Friedrich Chopins gesammelte Briefe 
zum Erstenmal herausgegeben iind ge- 
treu ins Deutsche iibertragen von..., Lei
pzig 1911, listy nr 81 i 105). Zarówno 
pierwsze, jak i późniejsze wydania za
wierają wiele braków, które obecnie 
można będzie usunąć.

Z Wojciechem Grzymałą (1793- 
-1871), emigrantem politycznym po po-
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wstaniu 1830 r., łączyły Chopina więzy 
szczególne, można by rzec rodzinne. 
Kompozytor traktował go jako kogoś 
bardzo bliskiego i zaufanego, któremu 
można powierzyć załatwienie tak istot
nych spraw dla niego, jak np. wysyłka 
manuskryptów dzieł do wydawcy Breit- 
kopfa & Harda w Lipsku. Fryderyk 
Chopin nawiązał kontakt z Grzymałą 
już na początku swego pobytu w Paryżu, 
choć pierwszy znany list kompozytora 
do przyjaciela pochodzi dopiero 
z pierwszych dni sierpnia 1837 r. 
Z upływem lat wymiana listów między 
nimi była coraz częstsza, a ze strony 
kompozytora - bardziej osobista. Grzy
mała należał do założycieli Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego w Paryżu, pi
sał artykuły do pisma „Le Polonais”. 
Nawiązał kontakty z George Sand i z krę
giem jej przyjaciół, m.in. z Eugenem 
Delacroix (którego obrazy kolekcjono
wał) oraz z emigracją polską, m.in. Julia
nem Ursynem Niemcewiczem. Na grun
cie nie tylko towarzyskim spotykał się 
w Paryżu z księciem Adamem Jerzym 
Czartoryskim i jego małżonką. Jako ich 
pełnomocnik nadzorował prace remon
towe w Hotel Lambert, zakupionym 
w połowie 1843 r.

Od ponad pięćdziesięciu ośmiu lat 
autografy omawianych listów Fryderyka 
Chopina do Wojciecha Grzymały ucho
dziły za zaginione. Pięć z nich pochodzi
ło z kolekcji Władysława księcia Czarto
ryskiego (1828-1894), syna Adama Je
rzego (1770-1861) i Anny z Sapiehów 
(1798-1864), oraz jego spadkobierców 
(około 6 VI 1838, 2 VI i 29 IX 1839, 15 
lub 16 X 1843 i 28 VII 1849). Dwa po
zostałe listy (5 VIII 1839 i 27 VII 1842) 

były swego czasu w Woli Justowskiej 
pod Krakowem, w rękach Marcelego 
księcia Czartoryskiego (1841-1909), sy
na Aleksandra Romualda (1811-1886) 
i Marceliny z Radziwiłłów (1817- 
-1894), utalentowanej pianistki i uczen
nicy Chopina. Ze względu na bliskie 
kontakty Grzymały z obiema rodzinami 
Czartoryskich omawiane listy trafiły do 
Władysława i Marcelego książąt Czarto
ryskich zapewne bezpośrednio od Grzy
mały lub od jego syna Wincentego. War
to przypomnieć, że księżna Marcelina 
Czartoryska przekazała 17 października 
1881 r. do zbiorów Muzeum Czartory
skich w Krakowie otrzymane właśnie od 
Grzymały i jego syna dwadzieścia jeden 
listów Chopina pisanych do Wojciecha 
Grzymały. Listy te, poza jednym, znaj
dują się do dziś w tym muzeum. Po raz 
pierwszy wydał je F. Hoesick [Pamiątki 
po Chopinie w Muzeum Czartoryskich 
w: „Biblioteka Warszawska”, t. IV, 
1898, s. 319-341]. Listy z obu Archi
wów Domowych książąt Czartoryskich 
były przed 1912 r. dostępne dla badaczy 
w Muzeum XX. Czartoryskich w Kra
kowie. Do dziś nie wiemy, kiedy znala
zły się one za granicą. Prawdopodobnie 
opuściły Polskę podczas drugiej wojny 
światowej lub zaraz po jej zakończeniu. 
W latach sześćdziesiątych XX w. te i in
ne listy Chopina do Grzymały (m.in. 
cztery ofiarowane przez Marka Kellera 
22 lutego 2001 r.) nabył holenderski 
kolekcjoner Jose Antoine Hubert Cre
mers. Po jego śmierci (15 I 1987 r.) 
spadkobiercami listów zostali jego dwaj 
synowie. Jednego z nich poznałam 26 
czerwca 1998 r. w Nowym Jorku po 
niezwykle pasjonującej licytacji listów 

Chopina adresowanych także do Woj
ciecha Grzymały, które jednakże pocho
dziły z innego źródła. Dzięki życzliwości 
ministra kultury Joanny Wnuk-Nazaro- 
wej i prezesa Narodowego Banku Pol
skiego Hanny Gronkiewicz-Waltz Towa
rzystwo im. Fryderyka Chopina zakupi
ło wówczas osiem listów, które znajdują 
się w depozycie naszego Muzeum.

Znajomość z Cremersem zaowoco
wała w następnych latach. To właśnie 
od niego Marek Keller zakupił łącznie 
piętnaście rękopisów, w tym jedenaście 
listów Chopina do Grzymały. Dzięki 
darom Marka Kellera w zbiorach Mu
zeum Fryderyka Chopina mamy obec
nie dwadzieścia cztery listy kompozy
tora do Grzymały; w zbiorach polskich 
jest ich łącznie czterdzieści osiem.

Dwa rysunki z epoki: zabawna kary
katura Fryderyka Chopina i portrecik 
Eugene’a Delacroix - dary otrzymane 
przez Muzeum również w maju - nabył 
Marek Keller na licytacji zorganizowa
nej 8 marca 2003 r. przez antykwariat 
RARA AVIS w Krakowie. Oba rysunki 
były do niedawna nieznane. Warto 
przypomnieć, że na krakowskiej aukcji 
pojawił się także dotąd nieznany i nie
publikowany list Chopina do Grzyma
ły, pisany w Chaillot 19 lipca 1849 r. 
(obecnie w zbiorach Biblioteki Naro
dowej w Warszawie), którego istnienia 
należało się domyślać i którego podsta
wowy wątek (niewyjaśnione okolicz
ności zaginięcia pakietu z 25 000 fran
ków - daru dla Chopina) podejmuje 
kompozytor w kilku późniejszych li
stach adresowanych do Grzymały, 
a znajdujących się dzięki Markowi Kel
lerowi w naszych zbiorach.
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Karykatura w formie komiksu przed
stawia Chopina spieszącego po schodach 
na obiad do Charlotte Marliani, żony 
hiszpańskiego konsula Emmanuela, do
brej znajomej George Sand i kompozyto
ra; vis a vis karykatury Chopina 
w otwartych drzwiach widoczne sa pro
file pani Sand i jej dwójki dzieci: Mauri- 
ce’a i Solange, przed nimi napis: familie 
Piffóel [rodzina Piffóel]. Rysunek piór
kiem nosi tytuł; Chopin montant quatre 
d quatre 1’escalier a Mme Marliani [Cho
pin wchodzący po schodach po cztery 
stopnie naraz do Pani Marliani]. Każdy 
z bohaterów rysunku wypowiada kilka 
słów: George Sand - allons done Chop! 
U est six /; [cures] et demie [dalej Chop! 
Jest wpół do siódmej], Maurice - allons 
done! on est d table! [szybko! Siedzimy 
przy stole!], Solange - [c]et[t]e p[c\tite 
horreur! g[u]z fait toujours attendre! [Ta 
szkarada każę ciągle na siebie czekać!]. 
Chopin odpowiada - m[ais] non w [ais] 
non m[ais] non [ależ nie, ależ nie, ależ 
nie]. Z wypowiedzi wynika więc, że nasz 
kompozytor nie zawsze stawiał się punk
tualnie na umówione spotkania. Rysu
nek nie jest sygnowany i nie ma daty. 
Mógł powstać po 5 sierpnia 1842 r., tj. 
w czasie, kiedy George Sand i Chopin 
oraz państwo Marliani mieszkali przy 
Square d’Orleans w Paryżu. Autorstwo 
George Sand wydaje się bezsporne. Po
twierdza to nie tylko adnotacja na od
wrocie karty: Esquisse de Mme G. Sand 
[Szkic pani G. Sand], ale także komikso
we ujęcie karykatury i porównanie jej 
z reprodukcją innej, o niepodważalnym 
autorstwie francuskiej powieściopisarki, 

zamieszczonej w książce Adolphe’a Pic
tet pt. Une course a Chamounix. Conte 
fantastique precede de George Sand Xe 
Lettre d’un voyageur, wydanej po raz 
pierwszy w 1838, a wznowionej ostatnio 
w Genewie w 1989 r. (il. 3, po s. 128).

Drugi rysunek, przypuszczalnie 
z około 1840 r., to szkic ołówkiem gło
wy Delacroix, francuskiego malarza, 
bliskiego przyjaciela Chopina i pani 
Sand, twórcy znanego portretu Chopi
na (1838 r.). Autorką rysunku jest tak
że pani Sand. Pod rysunkiem znajduje 
się adnotacja atramentem jego byłego 
właściciela Wojciecha Grzymały. Oto 
jej treść: Eugene Delacroix dessine' par 
Mme Sand donnę d M^e Michalinę 

Dziekańska par Albert Grzymała. lr 
Mai 1858-Paris [Eugene Delacroix - ry
sunek pani Sand, dar Wojciecha Grzy
mały dla panny Michaliny Dziekoń- 
skiej, Paryż, 1 maja 1858].

Wydaje się, że oba rysunki ze zbio
rów Muzeum Chopina i wspomniany 
list kompozytora do Grzymały z 19 lip- 
ca 1849 r. ze zbiorów Biblioteki Naro
dowej mają wspólną historię i że były 
kolejno własnością Grzymały, a następ
nie panny Michaliny Dziekońskiej, 
mieszkającej w Paryżu. Kim była panna 
Dziekońska? Na to pytanie trudno dziś 
odpowiedzieć, być może córką Tomasza 
Dziekońskiego, nauczyciela Chopina 
w Liceum Warszawskim. Okres później
szy od 1858 r. do pierwszych lat po dru
giej wojnie światowej pozostaje na razie 
kartą niezapisaną. Wiadomo, że po dru
giej wojnie światowej rysunki i list znaj
dowały się u kolekcjonera w Rzeszowie, 

a mniej więcej przed trzydziestoma laty 
trafiły do osoby, która wystawiła je 
8 marca 2003 r. na aukcji w Krakowie.

Dary Marka Kellera w znaczący spo
sób wzbogaciły zbiory specjalne Mu
zeum Fryderyka Chopina w Warsza
wie. W podniosłej uroczystości - 27 
maja 2003 r. w Zamku Ostrogskich - 
wzięło udział wiele wybitnych osobi
stości życia kulturalnego i politycznego 
naszego kraju. Ofiarodawca otrzymał 
przyznany mu przez Prezydenta RP 
Krzyż Oficerski Orderu Zasługi oraz 
Odznakę Ministra Kultury „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. Telewizja, radio 
i prasa szeroko relacjonowały to wyda
rzenie. W imieniu Muzeum i własnym 
składam Panu Markowi Kellerowi raz 
jeszcze serdeczne podziękowania.

Poza zbiorami specjalnymi Muzeum Fryde
ryka Chopina posiada Fototekę oraz dwa od
działy: Salonik Chopinów przy ulicy Krakow
skie Przedmieście 5 w Warszawie i Dom Uro
dzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. 
Autografy Fryderyka Chopina z naszych zbio
rów i ze zbiorów Biblioteki Narodowej zosta
ły wpisane 11 czerwca 1999 r. na Listę Świa
towego Dziedzictwa UNESCO „Pamięć świa
ta” i z tego też powodu ich opisy znalazły się 
na płycie CD, wydanej przez Polski Komitet 
UNESCO. Muzeum Fryderyka Chopina reda
guje stronę internetową www.chopin.pl, z któ
rej można uzyskać szczegółowe informacje, 
m.in. o zbiorach i działalności Muzeum Cho
pina w Warszawie. Na stronie www.tifc.cho- 
pin.pl umieszczane są bieżące wiadomości do
tyczące podejmowanych działań przez Towa
rzystwo im. Fryderyka Chopina i jego agendy, 
m.in. Muzeum Chopina.

Hanna Wróblewska-Straus

Spotkanie z książką

Arkady - Wydawnictwo słynące ze starannie 
opracowanych albumów i książek nauko
wych oraz popularnonaukowych - opublikowało 

w br. Historię mody Franęoisa Bouchera. Podtytuł 
książki - Dzieje ubiorów od czasów prehistorycz
nych do końca XX wieku określa ogrom materiału, 
zawartego w dziele. Choć, jak czytamy w przed
mowie, „opracowanie to nie pretenduje do miana 
pełnej i wyczerpującej historii mody we wszystkich 
epokach i we wszystkich krajach", to w miarę za
głębiania się w lekturze, nabieramy przekonania 
o zbytniej skromności autora.

Głównym tematem książki, a właściwie 500- 
stronicowej księgi, są dzieje ubioru francuskiego; 
stanowi on punkt odniesienia do ubiorów w in
nych krajach. Publikacja opracowana jest chro
nologicznie, przy czym obok głównego tematu 
prezentowane są w niej nie zawsze ściśle związa
ne z modą wątki poboczne. I tak, czytając o ubio
rze prehistorycznym, poznajemy rasy i cywiliza

DZIEJE MODY

cje, a także handel w owym okresie. W rozdziale 
Europa od XII do XIV wieku dowiadujemy się o no
wych warunkach życia w tym czasie i ogólnej sy
tuacji politycznej. Moda końca XX wieku traktuje 
m.in. o globalizacji, przemyśle i atmosferze kultu
ralnej końca epoki. Książka jest bogato ilustrowa
na, zawiera reprodukcje dzieł malarskich, rzeźb, 
grafik, witraży, monet, pieczęci, tapiserii, żurnali, 
plakatów. Opatrzono ją przypisami, słownikiem 
terminologicznym i indeksem. Warto podkreślić, 
że konsultantem naukowym dzieta jest prof. Anna 
Sieradzka, od lat współpracująca ze „Spotkaniami 
z Zabytkami", autorka omawianej w nr. 8, 2003 
pisma książki Tysiąc lat ubiorów w Polsce.

Książkę można nabyć w księgarniach na tere
nie kraju i Księgarni Wysyłkowej Wydawnictwa Ar
kady (ul. Dobra 28, 00-344 Warszawa, skr. poczt. 
137, tel. 0-prefiks-22 828-68-47, 828-38-16, 826- 
89-80, fax 0-prefiks-22 827-41-94, 635-51-16, 
e-mail: info@arkady.com.pl) (ek)
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Pierwsze aeroplany

R
ówno sto lat temu, w ostatnich 
dniach grudnia 1903 r., Orville 
Wright, producent rowerów 
z Dayton w stanie Ohio, po dwóch la

tach prac konstrukcyjnych i prób prze
prowadzanych wraz z bratem Wilburem 
dokonał pierwszego „stabilnego” lotu 
aparatem cięższym od powietrza, wypo
sażonym we własny silnik spalinowy. 
Lot wykonany na odludnych wydmo
wych terenach Kitty Hawk Hills w Pół
nocnej Karolinie trwał dwanaście se
kund, w czasie których aparat „Wright 
Flyer I” pokonał odległość 39,4 m.

Wówczas, na przełomie 1903 i 1904 
r., zapewne tylko sami bracia Wright 
zdawali sobie sprawę z przełomowego 
charakteru ich wyczynu. Prasa amery
kańska, a także nieco później europej
ska, informowała wprawdzie o ich pró
bach zakończonych sukcesem, lecz 
w pierwszych latach XX w. podobne in
formacje publikowano dość często. 
Konstruktorzy i aerodynamicy, zaanga
żowani w prace nad zbudowaniem apa
ratu latającego cięższego od powietrza, 
już w drugiej połowie XIX w. nie mieli 
wątpliwości, że ich starania muszą przy
nieść oczekiwany rezultat. Gazety co 
i rusz donosiły o udanych „lotach żaglo
wych” - dziś nazwalibyśmy je szybow
cowymi. Najbardziej znane byty osią
gnięcia niemieckiego konstruktora Otto 
von Lilienthala, który w latach 1889- 
-1896 na zbudowanych przez siebie ma
chinach, zwanych wówczas „skrzydła
mi”, wykonał ponad dwa tysiące lotów, 
trwających po kilka sekund.

W latach 1904 i 1905 bracia Wright, 
przebudowując kilkakrotnie swój samo
lot, dokonali jeszcze kilkudziesięciu 
prób, z których najdłuższa, przeprowa
dzona w październiku 1905 r. na apara
cie „Wright Flyer 111”, trwała aż 38 mi
nut, a ich aparat pokonał odległość 39 
kilometrów. Orville i Wilbur Wright by
li nie tylko znakomitymi konstruktorami 
i odważnymi pilotami, potrafili także 
dbać o swoje interesy i promować wła
sne osiągnięcia. O swoich dokonaniach 
powiadomili Aeroklub Francji (istniejący 
od 1898 r.) i w grudniu 1906 r., dopie
ro trzy lata po pierwszym locie Orville’a 
Wrighta, komisja złożona z najwięk
szych sław ówczesnej aeronautyki (w jej

1. Aparat „Wright Flyer I”, 1903
2. Louis Bleriot w swoim samolocie, 1909

skład wchodził Polak, profesor Stefan 
Drzewiecki, konstruktor, aerodynamik, 
twórca najwcześniejszych łodzi podwod
nych i patentów lotniczych) oficjalnie 
uznała, że lot człowieka aparatem cięż
szym od powietrza stał się faktem. Bra
cia Wright w latach 1906-1912 sprzeda
li w Europie wiele licencji na budowę 
aparatów latających ich konstrukcji, za
łożyli w Berlinie szkołę pilotów, uczest
niczyli w pokazach we Francji, Wło
szech, Niemczech i oczywiście w USA. 
W 1909 r. prezentowali swój samolot 
w pruskim Szczecinie, gdzie na lotnisku 
nad jeziorem Dąbie ich pokaz wzbudził 
duże zainteresowanie. Do Rosji, i nale
żącej do zaboru rosyjskiego Warszawy, 
nie dotarli nigdy.

Około 1910 r. konstrukcja braci 
Wright wydawała się już przestarzała. 
Rozpoczęła się era francuskiego lotnic
twa. Wśród szybko rosnącej liczby awia- 
torów szczególnym zaufaniem (były bez
pieczniejsze i łatwiejsze w pilotażu) cie
szyły się maszyny konstruowane przez 
Louisa Bleriota, Gabriela Voisina oraz 
Henri Farmana, francuskiego pilota 
i konstruktora angielskiego pochodze
nia. Takie to właśnie maszyny zobaczyła 
w 1910 r. Warszawa, gdzie świeżo po
wstałe Towarzystwo Lotnicze „Awiata” 
zbudowało pierwsze na ziemiach pol
skich lotnisko, usytuowane na zapleczu 
Torów Wyścigowych na Polach Moko

towskich. Na pokazy zorganizowane 
przez „Awiatę” przybyli głównie piloci 
francuscy, ale pojawił się również słynny 
pilot rosyjski Utoczkin oraz Polacy - 
Grzegorz Piotrowski (oficer carskiej ma
rynarki, który w 1910 r. ustanowił na 
samolocie „Bleriot” rekord długości 
przelotu z pasażerem - 37 km) i wyszko
lony we Francji Michał hrabia Scipio del 
Campo, późniejszy założyciel pierwszej 
szkoły pilotażu w Warszawie.

Witold Rychter, znany polski pilot, 
motocyklista i automobilista, tak opisy
wał swoje młodzieńcze wizyty na lotni
sku mokotowskim w 1910 r. w czasie 
pierwszego Tygodnia Awiacyjnego zor
ganizowanego w Warszawie: „Pewnego 
słonecznego dnia przedostałem się przez 
dziurę w parkanie na teren Wyścigów 
Konnych, na którym odbywały się popi
sy nowego typu ryzykantów, zwanych 
«awiatorami», traktowanych na podo
bieństwo cyrkowych akrobatów. [...] La
tał Rosjanin Utoczkin na Farmanie. Po 
długotrwałej ceremonii uruchomienia 
silnika rotacyjnego 50 KM firmy 
«Gnóme» i wypróbowaniu go na ziemi,
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trzymający za ogon samolot puszczali 
go. Po kilku podskokach cały aparat, 
składający się z patyków, płótna i drutu, 
odrywał się od matki-ziemi i chwiejąc się 
na wysokości kilkunastu metrów wyko
nywał wielkie okrążenie, a nawet dwie 
ósemki w poziomie, po których silnik 
nieruchomiał i aeroplan, jak deska, opa
dał na murawę, niekiedy nawet bez 
uszkodzenia delikatnego podwozia”.

W czasie kolejnego Tygodnia Awia- 
cyjnego w czerwcu 1911 r. eksperymen
talne loty wydłużyły się z kilkudziesięciu 
sekund do ponad godziny! W ostatnim 
dniu pokazów młody pilot z Podola, zie
mianin Michał Lubicz-Zalewski, przez 
23 minuty latał nad Warszawą na impo

nującej wówczas wysokości 400 m (pilo
tował swojego prywatnego „Bleriota 
XI”, kupionego po pokazach lotniczych 
we Lwowie), a Francuz Lerche zadziwił 
widzów lotem na 1500 m trwającym go
dzinę i 23 minuty. Aeroplany tak spodo
bały się warszawiakom, że od połowy 
1911 r. na lotnisku mokotowskim 
„wzloty”, także z pierwszymi odważny
mi pasażerami, poczęto organizować już 
w każdą sobotę i niedzielę. Ponoć pierw
szym awiatorem, który odważył się 
w Warszawie zabrać pasażera na pokład 
swojego samolotu, niemieckiego „Aviati- 
ca”, był polski pilot Henryk Segno. Z pa
sażerami latał także Utoczkin. Popisy ro
syjskiego pilota tak relacjonował dzienni

karz „Tygodnika Ilustrowanego”: „W je
go ręku aeroplan - to prawie powóz czy 
samochód zajeżdżający do dworu po go
ści. Wzbudza taką ufność i pewność, że 
tylko z początku imponowali śmiałkowie, 
którzy puszczali się z nim, jako pasażero
wie. Potem stało się to prawie udziałem 
łatwym i banalnym wszystkich - nawet 
niewiast - którzy sto rubli wyłożyć mogli. 
Sensację wzbudzali już tylko wielopudo- 
wi pasażerowie, pod którymi aeroplan 
dyszał ciężko i latał bardzo krótko”.

W 1911 r. w Warszawie ogarniętej go
rączką latania zaczęło ukazywać się pismo 
„Lotnik i Automobilista”, redagowane 
i wydawane przez Zygmunta Deklera. Re
daktor Dekler prowadził także niewielki

PIERWSI POLEGLI

Na starym cmentarzu w Żytomierzu, mimo wieloletniej dewastacji 
niezmiennie świadczącym o polskiej przeszłości miasta, znaj
duje się skromny, ostatnio odnowiony nagrobek, zastanawiający 

niepowszednią treścią napisu. Czytamy na nim: „S, P Bracia Broni
sław i Stanisław Matyjewicz-Maciejewicz zginęli 1.V. 1911 r. w Sewa
stopolu", niżej zaś: „Bronisław pierwszy Polak, który zginął śmiercią 
lotnika". Ani miejscowi, ani odwiedzający zabytko
wą nekropolię na ogót nie wiedzą, o jakim tragicz
nym zdarzeniu mowa i w jakich okolicznościach 
zginął Polak z Kresów - pionier lotnictwa.

Bronisław Matyjewicz (Maciejewicz) urodził się 
w 1882 r. w Tulczynie, w polskiej rodzinie oficera ar
mii rosyjskiej. Uczy) się w żytomierskim gimnazjum, 
potem w korpusie kadetów w Moskwie, wreszcie 
ukończył Wojskową Szkołę Inżynieryjną w Peters
burgu jako oficer saperów. W 1910 r. znalazł się 
w pierwszej, sześcioosobowej grupie, wystanej 
przez dowództwo do Francji na naukę pilotażu. 
Kurs ukończył z wyróżnieniem - dyrektor szkoły, 
sam Louis Bleriot, wręczył mu złotą miniaturkę sa
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molotu. 1 iipca 1910 r. otrzymał dyplom pilota Aeroklubu Francji z nu
merem 152 i wpisaną polską narodowością. Po powrocie, podczas 
Pierwszych Wszechrosyjskich Zawodów Lotniczych w Petersburgu 
we wrześniu ustanowił na samolocie „Bleriot" krajowy rekord wyso
kości lotu: 1200 metrów. Następnie został skierowany jako instruktor 
do szkoły lotniczej w Sewastopolu.

1 maja 1911 r. Matyjewicz wybrał się na podnieb
ną wycieczkę z bratem Stanisławem, oficerem ma
rynarki. który odwiedził go i chcial spróbować lotu. 
Wskutek nieokreślonej bliżej awarii lądował przymu
sowo poza lotniskiem i roztrzaskał maszynę o mur 
ogrodzenia. Pogrzeb w Żytomierzu miał uroczysty 
charakter, a jeden z wieńców pochodził z Warszawy, 
od „Polskiego Stowarzyszenia Awiatorów". Napis 
na pomniku jest jednak nieco krzywdzący. W końcu 
Stanisław, choć marynarz, także zginął lotniczą 
śmiercią, a w dodatku jest pierwszym Polakiem - 
pasażerem, ofiarą powietrznej katastrofy.

Jarosław Komorowski 
(fot. Jarosław Komorowski}
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sklepik z fachową literaturą lotniczą, 
w którym można było zaopatrzyć się też 
w artykuły modelarskie dla młodzieży: 
drewniane listewki, batyst, gumowe nici, 
kółeczka i śmigiełka, i na podstawie szcze
gółowych planów zamieszczanych w nie
mieckim piśmie „Flugsport” zbudować 
wierną, a co najważniejsze, latającą kopię 
„Farmana”, „Voisina” czy „Wright Flyera”.

Tymczasem w warsztatach „Awiaty” 
na Polach Mokotowskich „prawdziwi” 
mechanicy lotniczy rozpoczęli budowę 
pierwszych samolotów. Powstało ich zale
dwie kilka, w tym trzy „Blerioty XI”, ta
kie same jak aparat, na którym ich kon
struktor pokonał po raz pierwszy kanał 
La Manche w 1909 r. W latach 1912- 
-1914 coraz więcej nowoczesnych samo
lotów można było podziwiać na lotnisku 
mokotowskim, a także na lotniskach Po
znania i Lwowa. Francuską myśl technicz
ną doganiali już wyraźnie Austriacy 
i Niemcy, ich aeroplany - dość dziwaczne, 
kształtem przypominające gołębie - 
„Etrich-Taube”, „Rumpler-Taube”, „Avia- 
tic” znajdowały wielu zwolenników. Do 
„Awiaty” zgłaszali się chętni do nauki pi
lotażu, myślano o założeniu pierwszego 
polskiego aeroklubu.

Niestety, jeszcze w 1911 r. władze 
carskie odrzuciły wniosek o zarejestro
wanie Aeroklubu Królestwa Polskiego. 
Pierwszą formalną organizacją polskich 
lotników stał się dopiero Aeroklub Pol
ski, powołany w Poznaniu 30 paździer
nika 1919 r., po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. Wówczas jednak lotnic
two, jakże odmienione po doświadcze
niach pierwszej wojny światowej, swoje 
pionierskie lata miało już za sobą.

Jan Łoziński

-ftp Samolot
- eksponat muzealny

L
otnictwo, jako sfera techniki i po 
części także humanistyki, jak każ
da działalność ludzka, osadzone 
jest w procesie historycznym. Każdy 

nowy dzień przynosi kolejne wynalazki 
i usprawnienia, ale także powoduje, iż 
istniejące, szeroko rozumiane, zabytki 
starzeją się. Proces ten jest nieuchronny 
- muzea mają za zadanie zachowanie 
i ochronę „po wiek wieków” dóbr kul
tury materialnej i duchowej cywilizacji 
oraz spowolnienie procesów „histo
rycznej korozji”. Zabytki lotnicze sta
nowią jeden z kroków milowych 
współczesnego świata. Mimo swego 
młodego wieku - zaledwie 100 lat - sa
molot przeszedł daleko idące meta
morfozy i na trwałe zapisał swą pozycję 
w muzeach. Zawieruchy dziejowe, ja
kie stały się udziałem historii lotnic
twa, nie pozwoliły jednak zgromadzić 
w salach muzealnych wielu bezcen
nych, z punktu widzenia muzealnic
twa, samolotów.

W muzeach lotniczych znajdują się 
eksponaty o wielkiej różnorodności, 
nie tylko co do charakteru, ale przede 
wszystkim co do formy i wymiarów. 
Tworzą one obszerny dział w typologii 
muzealnictwa światowego - muzea 
techniki lotniczej, które mają w swych 
zbiorach obiekty techniczne i gospodar

cze oraz wszelkie produkty rąk ludz
kich związane z podbojem przestworzy. 
W świadomości społecznej kolekcje 
dzieł sztuki lub zabytków historycznych 
mają charakter unikatowy. Tymczasem 
o obiektach techniki mówi się, że są ty
powe, gdyż seria niemal jednakowych 
egzemplarzy może być długa. Problem 
polega jednak na tym, że nikt nie bierze 
pod uwagę czynników historycznych, 
które doprowadzały częstokroć do cał
kowitej likwidacji śladów po popular
nym w okresie świetności samolocie. 
Mimo dużych serii produkcyjnych, 
w muzeach wiele samolotów - to eg
zemplarze unikatowe.

Kiedy po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej ludzie dostrzegli po
trzebę zachowania dla przyszłych po
koleń świadectw minionych czasów, 
problemy konserwatorskie postrzega
no inaczej niż dzisiaj. Samoloty nie by
ły traktowane jak zabytki - były raczej 
ciekawostkami z minionych czasów. 
Ten pogląd zaważył przez następne 
długie dziesięciolecia na podejściu do 
zabytków techniki lotniczej. Wiele ma
szyn, mimo iż trafiło do muzeów, ule
gło zniszczeniu. Kolejna wojna, która 
przetoczyła się przez świat, unicestwiła 
bezcenne, z dzisiejszego punktu widze
nia, maszyny. Część z nich jednak prze-

Spotkanie z książką LOTNICZE DZIEDZICTWO

Stulecie lotnictwa (w istocie stulecie lotnictwa silnikowego i 220-lecie ae- 
ronautyki) daje okazję do syntez i podsumowań. Te opierają się na ana

lizie faktów i danych, eksponujących głównie dwa czynniki historii lotnictwa: 
człowieka i maszynę, połączone w działaniu komercyjnym, sportowym lub 
militarnym. Historii awiacji, zwłaszcza w ujęciu prezentowanym dotąd w Pol
sce, brakuje nieraz trzeciego czynnika - miejsca. Istnieje obawa, iż historia 
lotnictwa może stać się „historią wirtualną”, „historią bez korzeni", a miejsca 
nią naznaczone utracą bezpowrotnie swą tożsamość. Próba powiązania pi
sanych, rysowanych, fotograficznych czy elektronicznych świa
dectw historii lotnictwa z konkretem miejsca, budowli, krajobra
zu, nazwą wsi, miasta czy regionu - to nurt badań, który czeka 
dopiero na wypromowanie. Co więcej, lotnicze wydarzenia zwią
zane z zapomnianymi nieraz miejscami naszego kraju miały (lub 
mają!) ponadlokalne, a czasem światowe znaczenie. Niektóre 
takie zagadnienia prezentuje seria wydawnicza „Lotnicze dzie
dzictwo 2003”, w której dotąd ukazało się pięć tomików.

Seria jest wynikiem niezależnego projektu, u którego źródeł 
leży porozumienie miłośników i historyków lotnictwa, którym nie 
wystarcza ściśle technokratyczne podejście do dziejów awiacji. 
Idea wydawnictwa rodziła się podczas spotkań i dyskusji osób,

reprezentujących różne środowiska: absolwentów kierunków lotniczych, ar
chitektów, artystów-grafików i malarzy, historyków, modelarzy, krajoznaw
ców, przyrodników, miłośników zabytków i rodzimego krajobrazu. Okazało 
się, że w obliczu zbliżającej się rocznicy 100-lecia lotnictwa (stąd data 2003 
w tytule serii), zaczyna wyraźnie brakować spojrzenia na historię lotnictwa 
poprzez jej ślady materialne. Wbrew pozorom nie muszą być to wyłącznie 
historyczne samoloty, przechowywane w muzeach, lecz także wraki, groby 
lotnicze, lotniska, specyficzne „miejsca lotnicze", a więc także zabytki, jed

nak mniej oczywiste i przez to zapomniane, choć dosłownie two
rzące historię naszego kraju. Idea serii dość precyzyjnie pokrywa 
się z założeniami działu „To też są zabytki”, konsekwentnie od lat 
prowadzonego przez „Spotkania z Zabytkami".

Założeniem serii jest wchodzenie w „niewyeksploatowane" 
pokłady lotniczej historii i równocześnie budzenie jej świadomości 
w mieszkańcach i władzach samorządowych miejscowości i, re
gionów, pozornie bardzo odległych od lotnictwa i jego spraw. Śro
dowisko, związane z powstawaniem serii, przyczyniło się m.in. do 
zorganizowania we wrześniu 2002 r. międzynarodowej konferen
cji pt. „Lotnicza historia, archeologia i tradycja miejsca" (Nowy 
Targ, 12-14. 09. 2002), zamkniętej tomem o tym samym tytule
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trwała i (często z dużymi uszkodzenia
mi) trafiła do zbiorów muzealnych 
oraz kolekcji prywatnych.

Rozwojowi aeronautyki i awiacji od 
początku jej istnienia towarzyszyła 
działalność ekspozycyjna. Wystawy lot
nicze, organizowane przy różnych oka
zjach, były drogą popularyzacji awiacji. 
Łączyły potrzeby reklamy i marketin
gu, zazwyczaj były okazją do groma
dzenia funduszy na kosztowne ekspe
rymenty lotnicze. W działaniach tych 
przodowały centra ówczesnego świata 
lotniczego - Reims we Francji, Johan- 
nisthal w Niemczech czy Wiener - 
Neustadt w Austro-Węgrzech. Pomimo 

braku państwowości, także na ziemiach 
polskich organizowano wystawy, 
w których idea lotnicza splatała się 
z motywami patriotycznymi. Warto tu 
wspomnieć pokazy warszawskiego to
warzystwa „Awiata” oraz Związku 
Awiatycznego Studentów Politechniki 
Lwowskiej. Także w Krakowie, już 26 
października 1909 r., w budynkach 
przy klasztorze franciszkanów, siedzi
bie Stałej Wystawy Przemysłowo-Tech- 
nicznej, wystawili swe latające modele 
Wincenty i Rudolf Schindlerowie oraz 
Stanisław Kolouska. Pola Mokotow
skie w Warszawie, krakowski Hotel 
Kleina, obiekty Muzeum Techniczno-

1. „Camel 1” - widok burty kabiny pilota 
wraz ze zbiornikiem paliwa
2. Samolot „Sopwith F1 Camel” - kadtub 
odrestaurowany przez Dziat 
Konserwatorski MLP, jedyny zachowany na 
świecie egzemplarz z udokumentowanymi 
zwycięstwami powietrznymi
3. „Levavasseur Antoinette” - samolot 
pochodzący najprawdopodobniej z serii 
maszyn zbudowanych po 1910 r.
w Niemczech, prezentowany obok kadtuba 
silnik jest najstarszym napędem lotniczym 
w zbiorach MLP
4. „Grigorowicz M-15” - jedyny na świecie 
zachowany egzemplarz latającej todzi

(wyd. Muzeum Lotnictwa w Krakowie, Podhalański Klub Modelarzy Redukcyj
nych „Skala”). To z kolei, wraz z dotychczasowymi tomikami „Dziedzictwa”, 
przyczyniło się do powstania projektu „Małopolskiego Szlaku Śladów Lotni
czych", wpisanego do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego.

A oto tematyka poszczególnych tomów prezentowanej serii.
Tom 1: Brzesko-Okocim, lotnicza baza Najjaśniejszego Pana jest rezul

tatem konferencji naukowej (zorganizowanej jesienią 2000 r. przez Urząd 
Miasta Brzeska, Starostwo Powiatowe w Brzesku, Muzeum Lotnictwa w Kra
kowie, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej), której 
osnową stał się fakt zlokalizowania w okolicach Brzeska węzła lotnisk au- 
stro-węgierskich. Stamtąd utrzymywana była pierwsza na świecie, regular
na linia pocztowa do oblężonego Przemyśla, odnotowywana we wszelkich 
kronikach historii poczty i filatelistyki. Fenomen miejsca dawnej największej 
polowej bazy lotniczej w Galicji polega na tym, iż 
krajobraz tych miejsc jest niemal niezmieniony do 
dnia dzisiejszego, choć nie zachowały się jej tym
czasowe budowle.

Tom 2: Lotnicze ślady Wielkiej Wojny (praca ze
społowa) stanowi kontynuację i rozwinięcie tomu 
1 o temat stałych baz lotniczych z pierwszej wojny 
światowej i ich pozostałości na terenie naszego 
kraju. Jest to, jak dotąd, najbardziej „architektonicz
na” książeczka z naszej serii. Pokuszono się tam 
o analizę form architektonicznych budowli lotnisko
wych i układów urbanistycznych lotnisk z lat 1914-

-1918, wskazując, że i na naszych ziemiach (Kraków, Przemyśl, Puck, Po
znań i inne) znajdują się unikatowe ślady budowli z początków lotnictwa. 
Wykazano, że ślady te są elementem szeroko pojętego, fortyfikacyjno- 
-industrialnego dziedzictwa, jakie pozostawiła na naszych ziemiach militar
na aktywność byłych państw zaborczych. Równocześnie zwrócono uwagę 
na liczne i zapomniane związki naszej współczesności z czasami „asów 
przestworzy”.

Tom 3: Tropami zestrzelonych (autorstwa historyka, dr. Andrzeja Olejki) 
rozpoczyna tematykę szeroko pojętej archeologii lotniczej. Jest to temat waż
ki, wciąż aktualny, kontrowersyjny, pasjonujący, lecz wymagający znacznej 
dojrzałości. U początku każdej z historii odnajdywanych wraków lotniczych 
leży zawsze ludzki dramat lub tragedia. Szczególnie druga wojna światowa 
uczyniła z naszych ziem swoiste „dno powietrznego oceanu”, gdzie opadały 
szczątki pokonanych w toczących się ponad nim, krwawych bitwach. W odnie

sieniu do działań lotniczych w 1944 r. były to bitwy 
o znaczeniu strategicznym. Ich przykładem mogą 
być np. bombardowania niemieckiego przemysłu 
chemicznego,i maszynowego o dużym znaczeniu 
politycznym. Ślady tych zmagań, z wielu zrozumia
łych i niezrozumiałych powodów, przez kilkadziesiąt 
lat traktowane były marginalnie, głównie przez pry
zmat lotniczych grobów. W istocie większość lotni
czych dramatów pozostawała nieznana, zaś bezi
mienne wraki stały się najpierw przedmiotem pozy
skiwania materiałów wtórnych, później zaś - nie
okiełznanego rabunku dla celów „kolekcjonerskich"
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-Przemysłowego we Lwowie oraz Poli
techniki Lwowskiej - to początki pol
skiego lotniczego wystawiennictwa 
i muzealnictwa.

Po licznych wystawach lotniczych 
z okresu pierwszej wojny światowej 
podjęto próby tworzenia stałego muze
alnictwa lotniczego. W 1921 r. otwarto 
Muzeum Lotnictwa w La Madine pod 
Paryżem, w następnych latach powstały 
placówki w Berlinie, Dayton, Wiedniu, 
Pradze czy Chicago, ale z tych ostatnich 
jedynie Berlin i Dayton miały specjali
styczne jednostki wystawiennicze 
o charakterze lotniczym. Pierwszą stałą 
wystawą lotniczą w Polsce była ekspo
zycja Wielkopolskiego Muzeum Woj
skowego w Poznaniu, które stanowiło 
drugą, obok warszawskiego Muzeum 
Techniki i Przemysłu, tego typu instytu
cję wystawienniczą w kraju. Lata dru
giej wojny światowej przyniosły niepo
wetowane straty dla polskiego i świato
wego muzealnictwa technicznego. 
Zniszczenia dotknęły eksponatów, bę

dących świadectwem wczesnych, pio
nierskich działań na polu techniki lot
niczej. Zbiory powstałych muzeów ule
gły zniszczeniu i nie zostały odtworzo
ne w latach powojennych.

Pierwszą i jak dotąd jedyną polską, 
specjalistyczną placówką wystawienni
czą i konserwatorską, prezentującą sze
roko pojętą tematykę lotniczą, jest 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Kra

kowie. Za datę jego powstania przyj
muje się wrzesień 1963 r. Pierwsze lata 
funkcjonowania tego muzeum były 
okresem gromadzenia i przechowywa
nia eksponatów, praktycznie bez moż
liwości ich wystawiania. Muzealiami, 
które dały początek zbiorom, były od
nalezione w Czarnkowie wraki samo
lotów, zmagazynowane przez wojska 
niemieckie. Znalezisko obejmowało

lub handlowych. Andrzej Olejko próbuje dopisać brakujący, pasjonujący 
„ciąg dalszy” do odkrywanych w naszym krajobrazie znalezisk lotniczej 
archeologii.

Tom 4: Liberator w Gorcach (praca zbiorowa) uszczegółowia temat, poka
zując na przykładzie konkretnej maszyny - „B-24 J Liberator" numer seryjny 42- 
51714 („California Rocket”) - splot związków historycznych i krajobrazowych, 
łączący losy amerykańskiej załogi z ludźmi i miejscami w polskich górach. Ba
dania, projekt upamiętnienia zdarzenia, jego realizacja, serdeczne związki we
teranów, specjalna ścieżka edukacyjna - to wzorowy przykład współpracy mi
łośników lotnictwa, krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego, Gorczańskie
go Parku Narodowego, Gminy Ochotnica Dolna, Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa oraz dziesiątków mieszkańców gorczańskich wsi. Dzięki niej 
udało się utrwalić w pamięci i w krajobrazie wydarzenia z grudnia 1944 r. Wy
danie książki zbiegło się z wizytą żyjących członków załogi i ich rodzin na Pod
halu (w lipcu 2001 r.) i otwarciem specjalnej wystawy 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.

Tom 5: Z ziemi włoskiej do polskiej (Szymon Ser
wetka i Michał Mucha, przy współpracy Petera 
Kaśśaka) - to synteza dotychczasowych badań nad 
udziałem lotnictwa 15. Armii Powietrznej USAAF 
w działaniach strategicznych nad Polską. Ukazanie 
tej „nieznanej wojny" było niezbędne dla uzasadnie
nia znacznej liczby amerykańskich załóg na teryto
rium Polski - i tych, którym udało się przeżyć wojnę 
w okupacyjnych warunkach, i tych, które poległy tu
taj i zostały ekshumowane do grobów w USA, i tych,

LIBERATOR 
W GORCACH

które pozostały w naszej ziemi na zawsze. Autorzy książki przedstawiają wy
niki wieloletnich prac nieformalnej grupy AMIAP (Aircraft Missing in Action Pro
jekt- Poland), uzupełniając dane z różnych źródeł - badań terenowych, ar
chiwów USA, relacji lotników i świadków wydarzeń sprzed niemal 60 lat. 
Wskazują też na różnorakie ślady materialne tych wydarzeń - od imponują
cego, prywatnego muzeum Zygmunta Krausa w Wadowicach po wielkie 
schrony przeciwlotnicze w rejonie Blachowni Śląskiej.

W przygotowaniu znajduje się już 6. tom serii: Orfy Habsburgów, z teksta
mi i rysunkami znanego krakowskiego artysty-grafika i publicysty, Andrzeja Za
ręby, stanowiącymi powrót do tematyki pierwszej wojny światowej. Natomiast 
w planach wydawniczych mamy m.in. mikromonografie historycznych lotnisk 
polskich, zrzutowisk i lądowisk Armii Krajowej oraz zespołów przemysłu lotni
czego i miejsc prób pionierskich. Goszcząc na lamach „Spotkań z Zabytkami” 
pragniemy serdecznie zaprosić do współpracy autorów, którym bliskie jest ta

kie ujęcie historii lotnictwa, lub którzy w dziejach i kraj-
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obrazie swych miast, wsi i regionów dostrzegają lot
nicze wątki, wymagające przypomnienia i promocji.

Projekt wydawniczy jest w zasadzie inicjatywą 
„non profit”, gdyż każdy poprzedni tomik zarabia na 
wydanie kolejnego. Książki można zamawiać u wy
dawcy: Biuro Usług Komputerowych Stanisław Sma
ga, Pustynia 149 C, 39-200 Dębica, tel. (0-prefix-14) 
682 22 86, e-mail: smaga@tel.debica.pl.Z ZIEMI WŁOSKIEJ 

DO POLSKIEJ
Robert Panek

Krzysztof Wielgus
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kompletne i niekompletne egzemplarze 
płatowców z okresu pionierskiego, cza
sów pierwszej i drugiej wojny świato
wej oraz około 70 silników lotniczych. 
Znajdował się też wśród nich najcen
niejszy z historycznego i emocjonalne
go punktu widzenia polski zabytek lot
niczy - samolot myśliwski „PZL Pile”. 
Wszystkie eksponaty były znacznie 
uszkodzone i zdekompletowane, ale ze 
względu na swój bezsprzecznie histo
ryczny charakter stanowiły unikatowy 
zaczątek zbiorów przyszłego muzeum. 
„Skarb” z Czarnkowa po tułaczce we 
wrześniu 1963 r. znalazł swe stale miej
sce w hangarze na lotnisku Rakowice- 
-Czyżyny w Krakowie - kolebce Mu
zeum Lotnictwa Polskiego. Do końca 
1963 r. przewieziono do Krakowa kil
kadziesiąt płatowców, 1 gondolę silni
kową oraz 85 silników lotniczych. Kil
ku eksponatów znajdujących się tym
czasowo w magazynach wrocławskich 
ze względu na ich fatalny stan technicz
ny nie transportowano do Krakowa.

Zgromadzenie muzealiów lotni
czych w Krakowie i konsekwentne roz
szerzanie kolekcji - przy okazji urato
wano od wyburzenia jeden z najcen
niejszych, międzywojennych hangarów 
lotniczych - to także niewątpliwy suk
ces organizatorów Wystawy Sprzętu 
Lotniczego, powstałej tu z inicjatywy 
Aeroklubu, a następnie wieloletniego 
organizatora i dyrektora tworzącego 
się muzeum, Mariana Markowskiego. 
Jego dziełem i ambicją było ochronie
nie i należyte wyeksponowanie zabyt
ków polskich konstrukcji międzywo
jennych, będących zawsze ośrodkiem 
i ogniskiem ekspozycji. Z jego inicjaty
wy dokonano wymiany, dzięki której 
znów pojawił się w Polsce „Supermari- 

ne Spitfire Mk XVI”; w latach siedem
dziesiątych nadal miał on niekwestio
nowaną rangę symbolu.

Jedną z ważniejszych form działal
ności Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie były i są prowadzone 
w nim prace konserwatorskie - zawsze 
poparte wszechstronnymi i wnikliwy
mi badaniami eksponatu. Jako najważ
niejszą zasadę przyjęto zachowanie au
tentyzmu. Nie może być mowy o trans
pozycji kolorystyki eksponatu, jego 
wersji czy znaków rozpoznawczych. 
Prace konserwatorskie przeprowadzo
ne przy samolotach z najwcześniejsze
go okresu dziejów lotnictwa zgroma
dzonych w przestrzeniach ekspozycyj
nych stawiają krakowskie muzeum 
w światowej czołówce.

Pierwszym krokiem na drodze 
przywrócenia uszkodzonym maszynom 
z kolekcji czarnkowskiej wyglądu sa
molotów było wykonanie szczegółowej 
dokumentacji fotograficznej i rysunko
wej, następnym - inwentaryzacja za

chowanych elementów płatowców 
i zlecenie wykonania ekspertyz mate
riałowych. Dopiero po tych czynno
ściach rozpoczynano prace mające na 
celu odzyskanie właściwej geometrii 
kadłubów i w konsekwencji przywró
cenie ich strukturalnych całości. Zna
komitym przykładem może być proces 
restauracji samolotu „Albatros H-l”. 
Wobec braku precyzyjnych rysunków 
definiujących przekroje kadłuba oraz 
utraty około 20% elementów szkieletu 
formującego pokrycie, zdecydowano 
się na próbę odzyskania krzywizn wręg 
na podstawie precyzyjnych pomiarów 
zachowanych fragmentów pokrycia. 
W tym celu scalono najpierw luźne 
piaty sklejki, uzyskując fragmenty po
krycia o powierzchni około Im2. Na
stępnie dopasowano do nich luźne 
fragmenty zachowanego szkieletu; nie 
były one jednak dłuższe niż około 25 
cm. Osnowę scalenia konstrukcji sta
nowiły cztery nowe podlużnice świer
kowe, wykonane z drewna o usłojowa- 

5. Kadiub samolotu rekordowego „Messerschmitt Me209 V1” oblatanego w 1938 r.
- jedyny zachowany fragment tego samolotu
6. Fragment płóciennego poszycia samolotu „Aviatik C. III” - jedyny na świecie zachowany 
egzemplarz
7. Odrestaurowany kadtub jedynego ocalałego egzemplarza samolotu „L. F. G. Rolad D. VI.”; 
przeprowadzone na tym zabytku prace konserwatorskie stały się wzorem dla wielu
do dziś stosowanych w MLP technik konserwacyjnych
8. Ostatni z popularnych w okresie pionierskim lotnictwa samolotów systemu „Taube”
- opracowany w 1910 r., zbudowany w 1936 r., jest ostatnim samolotem tego systemu
i jednocześnie jedynym zachowanym jego egzemplarzem (samolot ten uczestniczył 
w otwarciu Olimpiady w Berlinie w 1936 r.)

(zdjęcia: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)
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niu około 12 słojów na 1 cm2. Na 
podłużnicach tych zaczęto lokalizować 
odzyskane fragmenty pokrycia utrzy
mywane na tymczasowej konstrukcji 
zewnętrznej. Dopiero po porównaniu 
danych z rysunków oraz z wstępnej lo
kalizacji fragmentów pokrycia aprok- 
symowano najbardziej prawdopodob
ne kształty wręg. W większości wręgi 
te odtworzono, w kilku wypadkach 
scalono z zachowanymi reliktami. 
W wyniku tych działań nastąpił mon
taż sferycznej kratownicy kadłuba 
i w konsekwencji - uzupełnienie po
krycia, które odzyskało stateczność. 
Ostatnią czynnością była integracja 
malarska kadłuba. Po raz pierwszy 
w praktyce konserwatorskiej w Mu
zeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 
zastosowano metodę dublażu, polega
jącą na podklejaniu zachowanych relik
tów płótna, scalaniu łuszczących się 
warstw pokrycia malarskiego i nakła
daniu go na konstrukcję płatowca bez 
naprężenia wstępnego.

Odrestaurowane zabytki techniki 
lotniczej stanowią wspaniałe dopełnie
nie kolekcji maszyn okresu „listewek 
i płótna”, która znajduje się w Muzeum 
Lotnictwa Polskiego. Zachowane ka
dłuby odbiegają od lansowanego przez 

lata stereotypu samolotów 
„na wysoki połysk”. Przez 
dziesięciolecia stosowano 
w wielu muzeach praktykę 
doprowadzania płatow- 
ców do stanu lepszego niż 
fabryczny. Blachy duralo- 
we pokrywano lakierami 
bezbarwnymi, części sklej
kowe szpachlowano 
i sztucznie naciągano, aby 
uzyskać idealnie równe po
wierzchnie. Pokrycia płó
cienne nadmiernie nacią
gano - powodowało to nieodwracalne 
uszkodzenia konstrukcji wewnętrznych 
i utratę autentyzmu eksponatu. Kra
kowska szkoła reprezentuje kompro
misową drogę konserwacji, pomiędzy 
dydaktyzmem i nadmiernym „estetyzo- 
waniem” eksponatu a skrajnym wery- 
zmem, który nakazywałby pozostawie
nie destruktu w stanie nienaruszonym.

W podobnym duchu powstała no
wa ekspozycja, otwarta 28 lipca br. 
w historycznych przestrzeniach ekspo
zycyjnych krakowskiego muzeum. 
Można na niej podziwiać nieprezento- 
wane nigdzie do tej pory w Polsce za
bytki lotnicze. Czekały one przez lata 
w „magazynach historii” na rozpoczę

cie procesów konserwatorskich. Wy
stawa „Swego nie znacie...” znalazła się 
w czołówce światowych wydarzeń mu
zealnych, związanych z obchodami stu
lecia lotnictwa. Na ekspozycję złożyły 
się maszyny z okresu pionierskiego, ze 
złotego okresu lotnictwa lat dwudzie
stych XX w., konstrukcje Polski powo
jennej i najnowsze prace studialne. Zo
baczyć tu można takie unikaty, jak 
„LWD Żuraw”, „LWD Szpak 2”, „Me 
209 VI”, „Levavasseur Antoinette”, 
„Friedrich Etrich Taube”, „Heinkel 
He-5f”, „AEG Wagner Eule”, „Geest 
Moewe”, gondolę silnikową samolotu 
„Zeppelin Staaken R. VI”, szybowiec 
„Kormoran” i motoszybowiec „Pegaz” 
oraz śmigłowiec „BZ-4 Zuk”. Wystawa 
jest też głosem w dyskusji nad tenden
cjami w muzealnictwie lotniczym. Czy 
prezentować autentyczną substancję 
uszkodzonego zabytku, czy kompletny 
samolot z koniecznymi uzupełnieniami 
jego bryły? Zabytki techniki lotniczej 
eksponowane na wystawie zostały 
oczyszczone i zabezpieczone przed dal
szą „historyczną korozją”, brak im wie
lu elementów, które nie zachowały się 
do dnia dzisiejszego, mają pogięte bla
chy i podarte płótno, lecz nie grozi im 
dalsze zniszczenie. W działaniach kon
serwatorskich staraliśmy się pamiętać 
o maksymie lekarskiej „Primum non 
nocere”. Kontynuując prace nad ochro
ną zabytków polskiej i światowej tech
niki lotniczej, mamy w pamięci słowa 
twórcy muzeum, Mariana Markow
skiego, wypowiedziane na krótko 
przed śmiercią: „to co nam udało się 
ocalić - Wy będziecie restaurować i po
kazywać światu”.

Krzysztof Mroczkowski
Muzeum Lotnictwa Polskiego 

„Spotkania z Zabytkami” są patronem medialnym wy
stawy „Swego nie znacie...”, czynnej od 28 lipca br. 
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
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Londyńskie ślady 
polskich lotników

C
oraz mniej jest wśród nas uczestni
ków Bitwy o Anglię. Często wraz 
z nimi odchodzi pamięć o tej naj
większej bitwie powietrznej w historii, któ

ra rozegrała się latem 1940 r. Pozostają 
miejsca. Choć wiemy, jaką rolę odegrali 
w tych zmaganiach polscy lotnicy, to od
wiedzając Londyn, rzadko kierujemy swoje 
kroki w miejsca, gdzie upamiętniono na
szych rodaków.

Położony przy ruchliwej drodze wylo
towej w stronę Oksfordu pomnik Lotnika

lumnie. Poniżej numery i nazwy jednostek 
oraz kraje, nad którymi toczyły boje. Po
mnik odsłonięto w 1948 r. Wtedy z braku 
funduszy na półkolistym kamiennym mu
rze wykuto tylko 1241 nazwisk. Podczas 
gruntownego remontu w 1996 r. dodano 
blisko tysiąc. Na cokole widnieje również 
cytat z Biblii „walczyłem za dobrą sprawę, 
w walce wytrwałem do końca, wiarę 
ustrzegłem”.

Nieopodal lotniska, w Ruislip, 
w ogrodzie przed restauracją-pubem „Or- 

Polskiego - to najbardziej znany przecięt
nemu londyńczykowi kawałek „polskiego 
Londynu”. To ważny punkt odniesienia, 
zaznaczony na każdej mapie. Pomnik stoi 
na skraju lotniska w Northolt, które było 
bazą dywizjonów myśliwskich w czasie Bi
twy o Anglię. Przedstawia zrywającego się 
do lotu orła na wysokiej czterokątnej ko

chard” znajduje się pamiątkowy obelisk. 
Przypomina, że to właśnie tutaj w czasie 
wojny spotykali się lotnicy Dywizjonu 
302 i 303. Nadal jest to miejsce okolicz
nościowych zjazdów Stowarzyszenia Lot
ników Polskich.

Kolejne miejsce, gdzie upamiętniono 
polskich lotników - to położony w cen

trum Londynu kościół St. Clement Danes. 
Po zniszczeniach w czasie jednego z ostat
nich nalotów na Wielką Brytanię został od
restaurowany dopiero w 1958 r. ze składek 
żołnierzy sil powietrznych wielu krajów. 
Od tego czasu pełni funkcję garnizonowe
go kościoła Królewskich Sil Powietrznych. 
W posadzce umieszczono ponad osiemset 
symboli jednostek lotniczych, wyrzeźbio
nych w walijskim łupku. Pamiątkową płytę 
w pięćdziesiątą rocznicę powstania Lotnic
twa Polskiego odsłoni! generał Anders. 
W nawach bocznych znajdują się uaktual
niane co sześć miesięcy honorowe księgi. 
Zawierają one ponad 125 tysięcy nazwisk 
lotników RAF i alianckich, którzy polegli 
podczas pełnienia służby, w tym ponad 
dwa tysiące Polaków. Codziennie odwraca
na jest kolejna kartka.

Jeden z hangarów Royal Air Force 
Museum w północnym Londynie poświę
cony jest samolotom biorącym udział 
w Bitwie o Anglię. Tutaj znajduje się ory
ginalny samolot Polskiego Dywizjonu 
307, dwuosobowy myśliwiec z biało-cze
rwoną szachownicą. Polakom poświęcono 
też tablicę pamiątkową przypominającą, 
że „z pilotów, którzy przybyli do Wielkiej 
Brytanii różnymi drogami z podbitych kra
jów Europy, stanowili największą i naj
ważniejszą grupę”.

Powróćmy do centrum Londynu. Jed
na z kaplic w Opactwie Westminsterskim 
poświęcona jest Królewskim Siłom Po
wietrznym. Jej główne okno wypełnia wi
traż przypominający Bitwę o Anglię. Po
śród symboli 63 eskadr biorących udział 
w tej bitwie można odnaleźć Dywizjon 302 
i 303. Cyfry, wpisane w symbolicznego bia
łego orła, umieszczone są w prawej górnej 
części okna. W katolickiej katedrze west- 
minsterskiej znajduje się tablica lotników 
Wileńskiego Dywizjonu Myśliwskiego. Po
nadto w kaplicy św. Jerzego znajduje się 
płyta ku czci poległych polskich żołnierzy, 
marynarzy i lotników. Polskich lotników 
uhonorowano również w krypcie katedry 
św. Pawia. Jest to jedyna tablica poświęco
na niebrytyjskiej formacji wojskowej 
w miejscu, gdzie są sarkofagi Nelsona 
i Wellingtona. Na odsłoniętej w 1990 r. ta
blicy wyryto m.in. „byli murem, który nas 
ochraniał”.

Ogółem 17 tysięcy żołnierzy walczyło 
w 16. dywizjonach Lotnictwa Polskiego 
w Wielkiej Brytanii, dzięki nim zniszczo
nych zostało ponad tysiąc samolotów nie
przyjaciela. To o nich Churchill powie
dział: „Nigdy nie zawdzięczało tak wielu, 
tak wiele, tak nielicznym”. Czy pamięć 
o nich przetrwa, zależy tylko od nas.

Paweł Kubisztal
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Kupla
Kupla - to dawna nazwa godła 

górniczego, przedstawiające
go dwa skrzyżowane ze sobą na
rzędzia górnicze. Jedno z nich, 
przypominające miot, to perlik, 
a drugie, zbliżone wyglądem do ki
lofa, to żelazko. Perlik i żelazko, 
obok kilofa, klina, kopaczki, łopaty 
i tomu, należą do najstarszych gór
niczych narzędzi używanych już we 
wczesnym okresie epoki żelaza. 
Pierwszy fachowy opis perlika i że
lazka został umieszczony w szóstej 
księdze słynnego podręcznika gór
niczego Jerzego Agricoli De re me- 
tallica libri XII, wydanego w Bazylei 
w 1556 r. Według autora podręczni
ka, żelazko, którego górnicy używa

li na co dzień, miało długość trzech 
czwartych stopy, szerokość półtora 
palca, a grubość palca. Tylna część 
żelazka była szeroka i kwadratowa, 
by można było po niej tłuc perli
kiem. Przednia część była szpicza
sta, by łatwo rozszczepiała twarde 
skały i żyły kruszcu. Żelazko w odle
głości dłoni od górnego końca mia
ło otwór, do którego wkładało się 
drewnianą rękojeść. Górnik trzymał 
żelazko za rękojeść w lewej ręce. 
Przykładał je do skaty ostrym koń
cem i tłukł w nie perlikiem. Mimo 
określenia wielkości żelazka w gór
niczym podręczniku Agricoli, narzę
dzia te byty różnej wielkości, lecz te
go samego kształtu. Kąt rozchyle

nia ostrza żelazka zależał od rodza
ju i twardości rozsadzanej skały.

Do pobijania żelazka służył 
młotek, mniejszy, trzymany w jed
nej ręce. Młotek ten zwany perli
kiem, miał dwa obuchy, był szero
kości i grubości trzech palców, 
o lekko łukowatym kształcie. Po
środku miał otwór, w którym na sta
le osadzony był drewniany styl. 
Górnik pracujący pod ziemią zabie
rał ze sobą około 12 żelazek, które 
noszone były na specjalnym wie
szaku. Podczas pracy, kiedy ostrze 
żelazka stępiło się, na drewniany 
trzonek, który podtrzymywał żelaz
ko, nasadzało się następne. Po 
pracy stępione żelazka były prze
kuwane „na ostro” w kopalnianych 
kuźniach. Podtrzymywanie żelazka 
przez drewniany trzonek podczas 
pracy nie powodowało przeniesie
nia drgań na rękę górnika.

Najstarsze znane w Polsce że
lazka są własnością Muzeum Gór
nośląskiego w Bytomiu. Zostały 
one odnalezione w okresie między
wojennym, podczas prac wykopali
skowych na terenie dawnego rynku 
bytomskiego, gdzie odkopano sta
re szyby i zroby trzynastowiecznej 
kopalni srebronośnego kruszcu 
ołowiu.

W kupli perlik i żelazko są ze 
sobą skrzyżowane w ten sposób, 
aby najpierw prawą ręką można 
było podnieść perlik, a trzonek że
lazka ująć lewą ręką. Wyobrażenie 
tak złożonych narzędzi powstało 
w pierwszej połowie XV w. Wypę
dzeni w 1437 r. przez husytów nie
mieccy górnicy wykuli na jednym 
z filarów gotyckiego kościoła św. 
Barbary w Kutnej Horze właśnie ten 
znak. Obecnie trudno ustalić, kiedy 
kupla stała się godłem górniczym.

1. Współczesne godło górnicze - kupla
2. Perlik i zestaw żelazek
3. Żelazko z XIII w. (własność Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu)
4. Perliki z XIX w. (zbiory Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu)
5. Drzeworyt z około 1500 r. 
przedstawiający pracę górników;
w dolnej części rysunku górnik 
pracujący perlikiem i żelazkiem
6. Pieczęć Urzędu Górniczego 
w Tarnowskich Górach z godłem 
nadanym w 1529 r. przez księcia 
opolskiego Jana II Dobrego
7. Górnicze czako z początku XX w. 
(zbiory Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu)
8. Starszy gwarectwa w dworskim 
saksońskim mundurze górniczym 
z XVIII w„ trzymający kuplę

(ilustracje: 1,2,5,67 - Tadeusz Lester, 
3,4 - Dariusz Waleriański)
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W herbach wielu miast związanych 
z przemysłem górniczym, nie wyłą
czając miast polskich, „perlik i że
lazko” występowały jako części 
składowe godła tarczy herbowej.

Miasta przybrały herby na ogól 
w XIV w. Na obszarze Polski histo
rycznej około 240 miejscowości 
w różnych epokach uprawiało gór
nictwo. Do takich miast należały Tar
nowskie Góry, których władze miej
skie działały jako „dodatek" do osa
dy górniczej. W 1529 r. książę opol
ski Jan II Dobry, zwalniając tarno- 
górskich gwarków z niektórych 
opłat i podatków, nadał władzom 
górniczym prawo do pieczęci. 
W tamtych czasach mistrz górniczy 
był zarazem burmistrzem, a urzęd
nicy radnymi miasta. W ten sposób 
pieczęć władz górniczych stała się 
herbem miasta. Przyjął on wyobra
żenie złotego orlego skrzydła w gór
nej części tarczy, a w dolnej - kupli.

Perlik i żelazko były używane 
przez górników do końca XIX w. Do
kładny opis tych narzędzi znajduje

my jeszcze w podręczniku Górnic
two autorstwa Hieronima Konratowi- 
cza, wydanym w Warszawie w 1918 
r. Opis tych narzędzi nie różni się 
wiele od opisu sporządzonego przez 
Jerzego Agricolę w XVI w. Konrato- 
wicz w swoim podręczniku wyjaśnia, 
że: „robota żelazkiem, która w daw
nych czasach była jedynym sposo
bem urabiania skal twardych, do 
chwili zastosowania do robót górni
czych materiałów wybuchowych, 
prawie zupełnie wyszła z użycia". 
Jednak jeszcze po pierwszej wojnie 
światowej „perlik i żelazko byty stoso
wane wszędzie tam, gdzie było po
trzebne staranne wykończenie robót 
górniczych lub też gdy dla jakichkol
wiek przyczyn nie było możliwe uży
cie materiałów wybuchowych."

Obecnie nie używa się już przy 
robotach górniczych perlika i że
lazka. Te najstarsze narzędzia gór
nicze przeszły do tradycji jako go
dło górnicze, czyli kupla.

Tadeusz Loster

Droga i Mila Redakcjo!

Czytam Was od deski do de
ski. Pisać jednak nie było specjal
nie o czym, dopiero tekst pana 
Sujeckiego („Hoffmann znany, 
lecz przemilczany", „Spotkania 
z Zabytkami", nr 9, 2003) uświa
domił mi, że milczeć nie wolno, 
bo „periculum in mora".

Pomysł tablicy dla Hoffmanna 
- znakomity. Sam kiedyś, dziec
kiem będąc, lękałem się Myszo- 
baby i sowy Ojca Chrzestnego. 
Warszawa powinna mieć tablicę 
wspominającą tego pisarza 
i mam nadzieję, że ten projekt zo
stanie szybko urzeczywistniony. 
I nie tylko ten. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych czyniłem 
kroki, by wmontować podobną 
tablicę na innej warszawskiej ka
mienicy - ba, nawet sponsorzy 
byli (wówczas nie kosztowało to 
zbyt drogo), tyle że rozbiło się 
wszystko o mur urzędniczej i biu
rokratycznej niemożności, o któ
rej nie ma nawet co pisać. Nie
stety, stan ten trwa do dziś. Na 

domu przy ul. Chocim- 
skiej 35 wciąż nie ma 
ani śladu, że w latach 
1933-1939 mieszkał 
w nim jeden z najwybit
niejszych pisarzy XX 
wieku - Witold Gom
browicz, który tam wła
śnie dokończył „Ferdy
durke " i napisał „ Iwonę, 
księżniczkę Burgunda" 
oraz „Opętanych". Mó
wiąc ściśle, Gombro
wicz miał dwa war
szawskie adresy: Slu- 
żewską 3 m 4, gdzie 
mieszka! w latach 
1911-1933 do śmierci 
ojca i Chocimską 35. 
Po domu na Stażew
skiej - i praktycznie po 
ulicy - nic nie zostało. 
Kamienica na Chocim-

cena det. 47 zl

Bellona poleca nowości
Ryszard Wójcik

ŁOWCY POTWORÓW

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową za zaliczeniem pocztowym z 20% rabatem od ceny detalicznej. 
Zamówienia prosimy przesyłać pod adresem: Dom Wydawniczy Bellona, ul. Grzybowska 77, 

00-844 Warszawa, lei. 652 27 01, 45 70 306 (Dział Wysyłki), e-mail: handel@bcllona.pl, 
infolinia O 801 1 20 367; www.lwllona.pl

Znany dziennikarz, autor wielu programów telewizyjnych, 
m.in. Zatrzymane w kadrze, zainicjował poszukiwania za
gubionego w bagnach, jeziorkach i rzekach ciężkiego 
sprzętu bojowego.
W książce opisuje pasjo
nujące akcje poszuki
wawcze zakończone 
wieloma sensacyjnymi 
znaleziskami.

skiej stoi nienaruszona. Przy , 
Chocimskiej Gombrowiczowie 
wynajęli dwa mieszkania: mat- JEJ 
ka i siostra pisarza Irena zaj- 

czteropoko/owe 
mieszkanie nr 4 na pierw- 
szym piętrze. Witold wy- ' 
najął sobie pokój z kuch- ■ 
nią pod numerem 15, na tym sa
mym piętrze, ale z oddzielnym 
wejściem od podwórza.

Warszawskie ślady Gombro
wicza dokładnie odtwarza Joanna
Siedlecka w „Jaśniepaniczu". 
O mieszkaniu na Chocimskiej pi- 
sze Tadeusz Kępiński w „Witold 
Gombrowicz i świat jego młodo
ści". Informacje na ten temat zna
leźć można w każdej większej 
biografii pisarza.

Jak na ironię okna kamienicy 
Chocimskiej 35 wychodzą na 
skwerek, który przez dziesiątki lat 
pozostawał bezimienny, aż 
wreszcie - na fali odnowy wcze
snych lat dziewięćdziesiątych - 
przyozdobiony został pomnikiem 
i ochrzczony imieniem... Tarasa 
Szewczenki. Przy pełnym szacun
ku dla dorobku ukraińskiego pi
sarza, dla którego skwerów 
w Warszawie nie brakowało, nie 
sposób nie dostrzec gęby, którą 
mokotowskim rajcom przyprawił 
zza grobu Gombrowicz. Prawda - 
ma on w Warszawie swoją ulicę 
na Żoliborzu, jednak w miejscu, 
z którym naprawdę byt związany, 
znaku po nim nie ma żadnego. 
Rok przyszły będzie setnym od 
daty urodzin pisarza. Najwyższy 
czas, by jego warszawski ślad 
wreszcie zaistniał.

Redakcji i panu Januszowi Sujec- 
kiemu serdeczne pozdrowienia prze
syłam, pozostając z poważaniem

Kazimierz Robak 
Tampa, USA

PRENUMERATA

prowadzona jest przez: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 Warsza
wa, ul. Agrykoli 1, BPH PBK SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 
2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów pocztowych i ban
kowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu. Wpłaty' na mini
mum trzy numery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczę
ciem dostaw, cena numerów od 1 do 3 - 5,50 zł za 1 egz_, cena numerów od 4 do 12 
- 6 zł za 1 eg/., cena prenumeraty opłaconej jednorazowo za cały 2004 r. - 66 zl. Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum po 10 egzemplarzy każdego nume
ru - 25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Wszelkie in
formacje można uzyskać pod nr. teł. 629-62-26, 621-62-41 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.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 12 • 2003

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 jego 
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 m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece 
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Za
bytkami (ul. Agrykoli 1), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na 
terenie całego kraju.
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Bartnea

f Cerkiew drewniana św.św. Kośmy i Damiana, 
XVIII w. (punkt filialny Muzeum Okręgowego

w iNUwyi 11 ocjuzu;

1. Ikonostas, szkoła halicka, XVIII w.
2. Ikona Chrystus Wielki Kaptan, XVIII w.
3. Ikona Zaśnięcie Matki Boskiej, XVIII w.

4. Bazyli Wielki, malowidło z ościeży Carskich Wrót
5. Fragment Carskich Wrót z malowidłem przedstawiającym 

Apostola Mateusza (?)


